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Managementsamenvatting
Gedrag en gedragsbeïnvloeding in Beter Benutten
Gedrag en gedragsbeïnvloeding hebben aan terrein gewonnen binnen de aanpak van
mobiliteitsknelpunten. Ook in het programma Beter Benutten hebben de gedragswetenschappen voet aan
de grond gekregen. De ambitieuze doelstellingen van het programma kunnen alleen worden gerealiseerd
als automobilisten (voor een belangrijk deel forensen) andere keuzes maken. Dat burgers in het algemeen
en automobilisten in het bijzonder niet alleen rationele keuzes maken en dat hun gedrag slechts beperkt te
sturen is via informatie en relatief kleine aansporingen, is bekend. Tegelijk tonen diverse maatregelen in
en buiten de sector mobiliteit aan dat gedragsverandering, mits op de juiste manier ingestoken en op de
juiste doelgroepen gericht, een substantiële bijdrage kan leveren aan het realiseren van
beleidsdoelstellingen.
Dit rapport en de studie die er aan ten grondslag ligt, is een momentopname. De meeste maatregelen die
in dit project zijn betrokken, zijn maatregelen uit het programma Slim Werken Slim Reizen. Ook zijn enkele
lopende projecten uit het programma Beter Benutten meegenomen. Het betreft maatregelen die beogen
het gedrag van reizigers en werknemers te veranderen. In de meeste gevallen gaat het om een
gedragsverandering van solistisch autogebruik in de spits naar gedrag dat beter aansluit bij met name de
doelen van bereikbaarheid en leefbaarheid. Het gewenste gedrag is divers. Dat kan variëren van meer
fietsen, meer openbaar vervoer gebruik, op andere tijden werken tot het slimmer omgaan met de
(lease)auto. Ook de gebruikte interventies om een gedragsverandering in gang te zetten zijn divers. Zo is
beloning een veel toegepast instrument, evenals informatieverstrekking en het faciliteren van het
gewenste gedrag (bijvoorbeeld goede P+R voorzieningen aan de rand van de stad, kortingsacties en
nieuw gedrag gemakkelijker maken).
De voorgenomen en gepleegde interventies zijn geanalyseerd vanuit een gedragswetenschappelijk kader.
Op deze wijze is een indruk verkregen van welke effecten interventies hebben (of juist het gebrek aan
effect), in hoeverre deze effecten samenhangen met de beoogde interventies en hoe valide uitspraken zijn
met betrekking tot de samenhang tussen interventie en effect. Tevens is zo een beeld verkregen waar
kansen liggen voor de vervolgfase van Beter Benutten.
Een en ander heeft geresulteerd in een inspiratiedocument met aanbevelingen voor de volgende fase van
het programma Beter Benutten en de verschillende regio’s die daar bij betrokken zijn.
Aanpak
Van 104 mobiliteitsprojecten en -maatregelen is vastgesteld welke interventies zijn ingezet om
gedragsverandering te bewerkstelligen. Op basis van beschikbaarheid van literatuur, (verwachte)
beschikbaarheid van een evaluatie(rapport) en de (ingeschatte) potentie van de case, zijn vervolgens 25
1

cases geselecteerd die als kansrijk zijn aangemerkt voor een nadere gedragskundige analyse. Op 22 van
deze 25 cases is een diepgaande analyse uitgevoerd met betrekking tot de interventies die zijn beoogd en
daadwerkelijk zijn toegepast.
Vervolgens is voor een praktische insteek gekozen bij de gedragswetenschappelijke analyse. Een
eenduidig theoretisch raamwerk waaraan mobiliteitsmaatregelen kunnen worden getoetst, is simpelweg

1

De cases Maastricht Bereikbaar, Slim uit de spits, slim prijzen: beloning voor mijden van de spits en B50 zijn uit

praktische overwegingen afgevallen.
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niet voorhanden. Daarom is op basis van een aantal toonaangevende wetenschappelijke documenten in
combinatie met de ervaring van opdracht gevende en uitvoerende partij een analysekader opgesteld dat
daarna goed bruikbaar bleek.
Bij het opstellen en gebruiken van het analysekader is het gedachtengoed van het zogeheten ‘Behavioural
Insights Team (BIT)’ maatgevend geweest. Het BIT veronderstelt drie cruciale onderdelen binnen
effectieve gedragsverandering, te weten:


Understand (begrijpen),



Interventions (beïnvloeden), en



Results (meten, evalueren en interpreteren).

‘Understand’ wil zeggen dat een maatregel alleen effectief kan worden ingezet als bij aanvang voldoende
inzicht is verkregen in het huidige en gewenste gedrag. Hierbij is kennis van de beoogde doelgroep en
diens kenmerken cruciaal. Dit inzicht helpt bij het selecteren van kansrijke interventies en het wegnemen
van weerstanden en hobbels die het succes van het project in de weg staan. Ofwel, het is de opstap naar
het ontwikkelen van de meest optimale beïnvloedingsstrategie in de specifieke situatie (‘Interventions’). Of
de beïnvloedingsstrategie ook inderdaad oplevert wat werd beoogd, of er lessen te leren zijn uit het proces
dat doorlopen is en of er mogelijk bijeffecten zijn opgetreden, dient te worden vastgesteld met goede
monitoring en evaluatie (Results).
Met het analyselader dat aan de hand van het BIT en andere basisdocumenten is opgesteld, werden 22
cases geanalyseerd en werden de gedragsmechanismen daarbinnen geïnterpreteerd. Bij 14 van de
geanalyseerde cases zijn aanvullende interviews gehouden met sleutelpersonen binnen het project. De
interviews hadden tot doel aanvullende informatie te verkrijgen over doelstellingen, uitvoering en evaluatie
van de betreffende maatregelen.
Resultaten
Uit de gedragskundige analyse bleek dat de aanpak gebaseerd op de BIT-methode een zeer vruchtbare
is. Er wordt op deze manier inzicht verkregen in het aantal maatregelen dat binnen een studie is ingezet,
hoe deze zijn ingestoken en aan welke onderdelen het veelal heeft ontbroken.
Uit de gedragsanalyses komt een aantal generieke aangrijpingspunten naar voren voor een meer
effectieve aanpak. Deze ‘rode draden’ worden in dit rapport beschreven en onderbouwd. Zij worden
geïllustreerd met diverse bevindingen binnen individuele maatregelen en/of deelprogramma’s van Beter
Benutten of Slim Werken Slim Reizen. De resultaten worden gepresenteerd aan de hand van de BITindeling.
Understand
Bij het inzetten van maatregel heeft men vaak vooraf weinig zicht op doel en doelgroepen. Ondanks een
aantal positieve uitzonderingen, zijn slechts weinig maatregelen planmatig opgezet. Er wordt bij aanvang
te weinig rekening gehouden met specifieke kenmerken van, of weerstanden bij doelgroepen (men heeft
hierbij inzicht nodig dat nu nog vaak ontbreekt).
In het rapport worden handvaten geboden om de doelgroepanalyse, het formuleren van het huidige en het
gewenste gedrag en het vaststellen van de context waarin een maatregel plaatsvindt zorgvuldig vorm te
geven. Daarbij wordt onder meer ingezet op het in beeld brengen van de doelgroep, wat kenmerken en
behoeften van deze doelgroep zijn, in welke fase van gedragsverandering de doelgroep verkeert
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(variërend van ‘nog niet geïnformeerd’ tot ‘actiebereid’) en wat de ‘sense of urgency’ (urgentiebesef) bij de
doelgroep is.
Interventions
Een gedegen gedragskundige onderbouwing van gekozen interventiestrategieën ontbreekt meestal. Ook
hier is duidelijk een aantal positieve uitzonderingen, maar meestal wordt eenvoudig besloten dat er een
campagne moet komen of dat er een beloningsstrategie wordt toegepast. In veel gevallen hoopt men ook
successen die elders behaald zijn (in binnen- of buitenland) zonder al te veel voorafgaande studie te
kunnen herhalen. Maatregelen zijn slechts beperkt gericht op structurele veranderingen en
gedragsbehoud. Het behalen van korte termijn effecten bepalen het beeld, terwijl sommige interventies
juist pas op langere termijn effect gaan sorteren en korte termijn effecten vaak weer snel verdampen.
Op basis van de analyse van de cases, benoemen wij de volgende kansrijke aangrijpingspunten voor
gedragsverandering:


Timing: wanneer is gedragsverandering kansrijk? Hierbij komt aan de orde: het inspelen op
discontinuïteiten (grote veranderingen zoals verhuizingen kunnen een goed aangrijpingspunt voor
gedragsverandering vormen); het versterken van urgentiebesef en het inspelen op verwarring als bron
van verandering.



Hobbels wegnemen: wat belemmert verandering en hoe maak je de weg vrij? Hierbij komt aan de
orde: maak het gedrag zo makkelijk mogelijk, verklein of voorkom weerstanden en speel in op of houd
rekening met mogelijke onrechtvaardigheidsgevoelens.



Stimuleren gewenst gedrag: hoe prikkel je mensen op de juiste manier? Hierbij komt aan de orde:
materiële en immateriële beloning, feedback, het aspect ‘beleving’, wilskracht versterken en
vergevingsgezindheid van de inrichting van maatregelen.



Benutten van de sociale context: hoe kun je de sociale omgeving van je doelgroep gebruiken? Hierbij
komt aan de orde: het vergelijken met relevante andere deelnemers en deelnemersgroepen,
‘consistentie’ als beïnvloedingsmechanisme, het bouwen en in stand houden van netwerken, het
inzetten van superpromotors en de mogelijkheden en bedreigingen van sociale vergelijking.



Maatwerk leveren: hoe kun je de maatregel toespitsen op de specifieke situatie, het specifieke gedrag
en de mensen in kwestie? Hierbij komt aan de orde: hoe kom je bij de start van een maatregel tot een
advies op maat voor de doelgroep, hoe motiveer je mensen blijvend op individueel en groepsniveau
en hoe voorkom je groepsdenken.

Results
Ondanks het grote belang van een goede evaluatie, lijkt deze bij de start van de meeste projecten nog niet
in beeld. Als er een evaluatie plaatsvindt, dan heeft deze veelal betrekking op het directe effect van de
maatregel, maar is niet in beeld gebracht hoe de maatregel effect heeft gesorteerd in relatie tot de
gekozen interventies en doelgroepen. Ook worden de resultaten op verschillende manieren verwoord en
geïnterpreteerd; zowel binnen een project als tussen projecten.
Onderstreept wordt dat meten en evalueren van doorslaggevend belang is om conclusies te trekken over
de effectiviteit van maatregelen. Hier vallen belangrijke lessen uit te leren die kunnen worden toegepast in
interventies in de toekomst. De methode van ‘test – learn – adapt’ wordt toegelicht en er wordt kort
ingegaan op hoe bewijslast voor effectieve interventies in de toekomst kan worden verkregen uit de
combinatie van wetenschappelijke onderbouwing en praktijkervaringen.
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Conclusies en aanbevelingen
Tot slot worden diverse aanbevelingen geformuleerd voor effectieve gedragsverandering in de volgende
fase van Beter Benutten. Een hele belangrijke is om in het vervolg de gestructureerde BIT-aanpak als
leidraad te nemen.
Voordat maatregelen in gang worden gezet, dient grondig kennis te worden genomen van het begrijpen
van het gedrag (Understand) in termen van huidig en gewenst gedrag, doelgroepen en context. Op basis
hiervan dienen interventies onderbouwd te worden gekozen en gedurende de gehele maatregel moet
monitoring en (tussen)evaluatie plaatsvinden. Dat het even tijd nodig heeft voordat deze werkwijze
gemeengoed is, doet ons pleiten voor gerichte ondersteuning van de regio’s door de programmadirectie
Beter Benutten. Informatievertrekking alleen is onvoldoende. Trainingen en structurele inbreng van (een
team van) gedragsexperts is noodzakelijk.
Dit betekent niet dat vanaf nu alles per definitie heel zwaar moet worden aangezet. Er is immers veel
‘laaghangend fruit’ en in veel gevallen volstaat het optimaliseren van bestaande werkwijzen. Wel kan, om
te zorgen dat gedrag en gedragskennis structureel deel uit gaat maken van beleid en uitvoering, gedacht
worden om de BIT-methode via verankering in de subsidievoorwaarden zijn weg te laten vinden in
toekomstige mobiliteitsmaatregelen en programma’s.
Goede communicatie, afstemming en wederzijds begrip tussen partijen die samen belang hebben bij het
slagen van maatregelen is heel belangrijk. Doelstellingen en visies stemmen niet altijd (helemaal) overeen.
Dit hoeft geen probleem te zijn, mits men zich er goed van bewust is en eventuele knelpunten tijdig
wegneemt. Ook hier gelden de regels van effectieve gedragsbeïnvloeding: begrijp elkaar (understand),
weet goed waar en waarom men ergens mee bezig is (interventions) en stel de impact van onderlinge
processen, kansen en drempels vast (results).
Ook wordt geadviseerd om meer in te zetten op langetermijneffecten. Dit betekent enerzijds dat er
informatie beschikbaar moet komen over interventies die meer structurele gedragsverandering
bewerkstelligen. Anderzijds betekent dit dat programma’s en maatregelen, alsmede de mensen en
organisaties die hen uitvoeren, minder worden afgerekend op korte termijn effecten. Tevens betekent dit
dat monitoring en evaluatie niet stopt op het moment dat de maatregel is afgerond. Nametingen om vast te
kunnen stellen of effecten structureel van aard zijn, winnen zo aan waarde.
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1.

Inleiding

1.1

Het programma Beter Benutten (en haar voorgangers)
Op 14 juni 2011 gaf de minister in een brief aan de Tweede Kamer formeel het startsein voor het
programma Beter Benutten (BB). Het streven is om op de weg een gemiddelde reductie van het
aantal voertuigen te bewerkstellingen van circa 25.000 per dag in de spits in de gebieden waar de
meeste spitsdruk optreedt, alsmede het vergroten van de capaciteit op fileknelpunten in de spits.
Het effect daarvan is dat de files de komende jaren met 20% verminderen op specifieke trajecten
waar de spitsproblematiek zich het meeste voordoet. Dit ten opzichte van een situatie zonder het
programma BB. Daarnaast wordt op spoorgebied een gemiddelde groei van 5% per jaar van het
aantal reizigerskilometers tot 2020 nagestreefd.
Om de doelstellingen te realiseren, zijn diverse op mobiliteits/verkeersdoorstroming gerichte
projecten gecontinueerd of in werking gesteld en zijn generieke, landelijke thema’s benoemd die
gezamenlijk door het Rijk, regionale overheden en bedrijven worden opgepakt in tien regio’s in
Nederland. De projecten zijn divers van aard met onder andere lichte infrastructurele
aanpassingen, ITS projecten, gedragsveranderingsprojecten en OV-gerelateerde projecten. De
projecten zijn vormgegeven rondom vooraf geselecteerde knelpunten in de betreffende regio’s.
De meeste projecten zijn gestart onder voorlopers van Beter Benutten, zoals de Taskforce
Mobiliteitsmanagement en het platform Slim Werken Slim Reizen.
Inmiddels is de eerste fase van Beter Benutten ver gevorderd en wordt volop nagedacht over hoe
de vervolgfase, waarvan vaststaat dat die er komt, het beste kan worden vormgegeven.
Aanscherping van het programma op basis van de leerervaringen uit de eerste fase is daarbij
cruciaal.

1.2

Analyse van werkzame bestandelen
Om zowel binnen als over de regio’s te leren van wat projecten opleveren, welke het meest
efficiënt zijn en welke zaken bepaalde doelgroepen wel of niet aanpreken, is monitoring en
evaluatie van het Beter Benutten programma en haar afzonderlijke onderdelen van cruciaal
belang. Hiervoor zijn diverse beschouwende studies, en analyse- en evaluatiestudies gestart.
De belangrijkste onderdelen van deze beschouwende studies, analyse- en evaluatiestudies van
het Programma BB, zijn het inschatten en waar mogelijk het meten van de voortgang
(input/output), de effecten (outcome) en de samenwerking (procesevaluatie). De belangrijkste
uitdaging van de monitoring en evaluatie is om een (betrouwbare) relatie te leggen tussen: (1) de
maatregelen die genomen zijn in het kader van het Programma, (2) de gemeten
(verkeers)effecten op netwerkniveau, (3) en (wetenschappelijke) onderbouwing van de
interventies die in de maatregelen worden toegepast. Dit moet zodanig worden uitgevoerd dat
ervan kan worden geleerd en vervolgmaatregelen beter gefundeerd en efficiënter kunnen worden
ingezet.
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1.2.1 Grip op Gedrag, analyse van maatregelen
Eén van de studies waarmee de effectiviteit van het Beter Benutten programma wordt vastgesteld
en op basis waarvan de tweede fase nog sterker kan worden ingegaan, is de onderliggende
studie Grip op Gedrag. In totaal zijn 104 maatregelen die deel uit maken van de maatregelen uit
de eerste fase van BB, of daaraan sterk verwant zijn, in deze evaluatie betrokken. Deze
maatregelen zijn verschillend van aard, opzet en gekozen interventies. Ook verschillen de
maatregelen tussen de Beter Benutten regio’s en zijn er diverse partijen bij betrokken met
verschillende verantwoordelijkheden. Eén ding hebben alle maatregelen echter gemeen: door
middel van interventies die geënt zijn op gedragsbeïnvloeding wordt getracht een bijdrage te
leveren aan de doelstellingen van Beter Benutten. De meeste maatregelen die in dit project zijn
betrokken, zijn maatregelen uit het programma Slim Werken Slim Reizen, dat eerder gestart is
dan Beter Benutten en waarvan de doelstellingen voor een belangrijk deel overeenkomen.
Dit rapport geeft dus feitelijk een ‘tussenstand’ weer; waar staan we nu met de maatregelen die
gedragsinterventies bevatten? Het is een momentopname van hoe gedragskennis wordt
toegepast binnen het programma Beter Benutten en haar voorgangers. Het resultaat is een
inspiratiedocument met aanbevelingen voor beleidsmedewerkers en uitvoerenden in de regio’s
voor het vervolg op Beter Benutten.

1.2.2 Onderzoeksvragen
De vragen die in deze studie centraal staan zijn:
1.

Wat kunnen we leren over gedrag uit projecten op het vlak van Beter Benutten?

2.

Hoe zijn gedragsprincipes ingezet? Wat werkt en wat werkt niet?

3.

Wat betekent dit voor het vervolg van Beter Benutten?

1.2.3 Aanpak
Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden is een consortium gevormd tussen de
adviesbureaus XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij hebben hun specifieke kennis en expertise
gebundeld. Ze hebben de volgende aanpak gehanteerd:
1.

Op basis van een globale scan zijn de 104 cases die input vormen voor deze studie (zie
bijlage 1), globaal ingedeeld op welke beïnvloedingsmechanismen zijn gebruikt.

2.

Op basis van beschikbaarheid van literatuur, (verwachte) beschikbaarheid van een evaluatie,
de (ingeschatte) potentie van de case, zijn 25 cases geselecteerd uit het bestand van 104.
2

Op 22 van deze 25 cases is een diepgaande analyse uitgevoerd met betrekking tot de
interventies die zijn beoogd en daadwerkelijk toegepast, alsmede op de achterliggende
gedragsinterventies die hierbij een rol hebben gespeeld. Deze analyse is gemaakt op basis
van beschikbare documentatie met betrekking tot de specifieke case, de expertise van de
betrokken onderzoekers en een aantal cruciale wetenschappelijke bronnen.
3.

Bij 14 van de geselecteerde cases zijn aanvullende interviews gehouden met projectleiders of
andere centrale aansprekingspunten in de uitvoering (zie bijlage 3). De uitkomsten van de
interviews zijn verwerkt in de analyse van de cases (zie bijlage 5).

4.

Uit de casebeschrijvingen, voortgekomen uit de analyses, zijn rode draden geëxtraheerd, die
zicht geven op de centrale thema’s met betrekking tot gedragsbeïnvloeding, zoals beoogd in
de eerste fase van BB en de programma’s die als voorloper hiervan kunnen worden
beschouwd. Deze rode draden bevatten zowel proceselementen als inhoudelijke

2

De cases Maastricht Bereikbaar, Slim uit de spits, slim prijzen: beloning voor mijden van de spits en B50 zijn

uit praktische overwegingen afgevallen.
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(gedragswetenschappelijke) elementen. Beide typen elementen bevatten lessen voor de
tweede fase van BB. De rode draden vormen de kern van de studie en staan beschreven in
hoofdstuk 3.
5.

Buiten de rode draden heeft deze studie nog een aantal andere aanbevelingen voor het
vervolg van BB opgeleverd. Deze aanbevelingen zijn gebundeld in hoofdstuk 4.

De gehanteerde aanpak wordt in hoofdstuk 2 meer in detail besproken.

1.2.4 Analysekader
Omdat er binnen de gedragswetenschappen (nog) geen eenduidigheid is over hoe
gedragsbeïnvloeding werkt en welke elementen daarbinnen doorslaggevend zijn, is besloten niet
op zoek te gaan naar een Heilige Graal, maar in plaats daarvan een praktische insteek te kiezen.
Aldus is gekozen voor het opzetten van een praktisch analysekader waarmee de essentie van de
cases kon worden doorgrond. Dit analysekader, dat in de praktijk zeer bruikbaar bleek, is
opgesteld in overleg met het Behavioural Insights Team van het ministerie.

1.3

Gedrag in Beter Benutten
Gedragsverandering heeft in de loop van de eerste fase van BB aan belang gewonnen. Was het
bij aanvang een belangrijke, maar slechts één van de vele, invalshoeken, naar mate het
programma vorderde, drong het bij veel betrokkenen door dat het succes van BB voor een
belangrijk deel staat of valt met gedragsverandering. De doelstellingen van het programma
kunnen simpelweg alleen worden gerealiseerd als automobilisten (voor een belangrijk deel
forensen) andere keuzes maken. Dit kan een keuze voor een andere route of een ander
vervoervoermiddel zijn, maar ook een keuze om vroeger of later, of in het geheel niet te reizen.
Het toegenomen belang van maatregelen die gedragsverandering voorstaan, maakt het
noodzakelijk dat er meer bekend wordt over wat ‘er allemaal komt kijken’ bij gedragsverandering
en dat deze kennis vertaald wordt naar praktische richtlijnen, instrumenten en aanknopingspunten
voor beleidsmakers. Lang bestond het idee dat mensen relatief eenvoudig te sturen zijn met
informatie en stimulansen of aansporingen (incentives). Dat mensen zich echter niet gedragen
zoals wordt verondersteld in de rationele keuzetheorie, waarin economische principes en
rationaliteit de boventoon voeren, is inmiddels geen nieuwtje meer. Gewoontegedrag, irrationele
drijfveren, emoties, sociale motieven en weerstanden vertroebelen het beeld dusdanig, dat veel
pogingen om mensen te overtuigen of te verleiden tot ander gedrag vroegtijdig stranden. Maar
welke interventies dan wel in staat zijn beoogde doelen te realiseren, daar is minder over bekend.
Deze studie beoogt een stap te zijn op weg naar meer grip op ‘het gat’ tussen valide theorieën en
de praktijk. Met gerichte aandacht voor gedragswetenschappelijke inzichten bij de vormgeving
van het verkeers- en vervoerbeleid kan de effectiviteit van dat beleid worden versterkt.
Van oudsher ligt de nadruk op bewuste beïnvloeding van gedrag (overtuigen, materieel belonen
en faciliteren van gedrag. Binnen de gedragswetenschappen is het een gegeven dat veel gedrag
tot stand komt via onbewuste of indirecte beïnvloeding van gedrag. Dit rapport probeert ook deze
kant te belichten en aanknopingspunten te formuleren over hoe hier binnen mobiliteit gebruik van
kan worden gemaakt. Onbewuste en bewuste beïnvloeding dienen elkaar te versterken en aan te
vullen.
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2.

Analysekader en belangrijkste bevindingen

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijven we de methode die we bij deze analyse hebben gevolgd. We gaan
kort in op de mogelijkheden en drempels die we zijn tegengekomen in het analyseproces en
geven aan we hier mee zijn omgegaan. Ook vermelden we de belangrijkste bevindingen die we
hebben opgedaan tijdens het analyseren van de cases. De gevonden resultaten uit de analyse en
inzichten over gedragsinterventies worden beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat
aanbevelingen voor het vervolg van Beter Benutten.

2.2

Analysekader
Op basis van beschikbare relevante literatuur en de expertise binnen het consortium en de
opdrachtgever is samen met het Behavioural Insights Team van I&M een praktisch ingestoken
analysekader opgesteld. Het analysekader is in deze rapportage opgenomen als bijlage 4. De
belangrijkste elementen van het analysekader zijn:


Introductie: wat houdt de maatregel in en door wie/in welk kader is zij uitgevoerd?



Gedragsanalyse: wat zijn de doelstellingen van de maatregel en hoe wordt getracht deze te
bereiken?



Duiding interventies: wat kunnen wij vanuit onze expertise en met behulp van de
achtergronddocumenten zeggen over welke interventies zijn toegepast (bedoeld en
onbedoeld), welke kansen voor gedragsverandering zij hebben blootgelegd en welke
drempels zij hebben opgeworpen?



Actorenanalyse: welke partijen zijn er bij de maatregel betrokken, welke rollen hebben zij en
wat zijn hun motieven/doelen?



Context beleid: in welk kader of programma zijn de maatregelen ondergebracht en zijn er
externe omstandigheden die de resultaten kunnen beïnvloeden?



Effectiviteit: wat heeft de maatregel opgeleverd?



Kwaliteit en betrouwbaarheid data en evaluatie: zijn data op een systematische, op voorhand
vastgestelde wijze verzameld, of is er meer ad hoc te werk gegaan? Zijn de data op een
objectieve manier verzameld en geïnterpreteerd, of is zij voor meer uitleg vatbaar en kunnen
mogelijk bepaalde belangen van betrokken partijen een rol spelen in de wijze waarop het
gepresenteerd wordt? Zijn genoemde ontwikkelingen en aannames te rijmen met landelijke
trends en modal split gegevens?



Leereffecten: Wat kan op basis van de maatregelen/cases gezegd worden over verdere
toepassing of aanpassing van soortgelijke interventies in de toekomst?

2.3

De analyses
Caseselectie en globale indeling
Op basis van de netwerken van het consortium, KpVV en Beter Benutten is een lijst opgesteld
met projecten/cases die in aanmerking kwamen om in de analyse betrokken te worden.
Vervolgens zijn alle Beter Benutten regio’s gebeld om de lijst te toetsen en aan te vullen. Zo is
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een lijst verkregen van 104 projecten die input voor de studie vormden (zie bijlage 1 voor deze
lijst).
Van al deze projecten is een globale scan gemaakt met betrekking tot welke
beïnvloedingsmechanismen hier beoogd zijn in te zetten. Om dit te kunnen doen hebben we korte
lijst met enkele algemene beïnvloedingstechnieken benoemd en gaande weg de eerste scan
hebben we dit lijstje aangevuld op basis van wat we in de stukken, behorende bij de projecten,
tegenkwamen. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2.1 In deze tabel is te zien welke
algemene beïnvloedingstechnieken door de opstellers en uitvoerders van maatregelen worden
genoemd en in hoeveel van de 104 maatregelen zij zijn toegepast. Voorzichtigheid is echter
geboden, want er worden veel verschillende omschrijvingen gehanteerd door de projectleiders
zelf en de clustering die wij hebben toegepast blijkt bij toetsing vatbaar voor subjectieve
interpretatie en er zit overlap in de categorieën. Meer dan een globale indruk geeft tabel 2.1 niet.
Beïnvloedingstechniek /interventie

Aantal

Belonen/straffen

38

Faciliteren gewenst gedrag

69

Inspelen op sociale norm/sociale invloed

17

Informatie/kennis/feedback

48

Probeeracties/ lokkertjes

28

Commitment/consistentie/implementatie

22

intenties
Tabel 2.1 Globale indeling van 104 cases op basis van de aangeleverde informatie. Bij de meeste
maatregelen zijn meer interventies toegepast zodat het totaal aantal in de tabel ruim boven de 104 uitkomt.

Onder ‘belonen/straffen’ verstaan we maatregelen waar het uitlokken van gewenst gedrag door
middel van een beloning centraal staat. Vaak is dit een materiële beloning voor de deelnemer zelf,
maar niet altijd. Soms ook is het verkrijgen van status, het punten verdienen in een (virtueel) spel
of het sparen voor een goed doel een beloning voor de deelnemer. Straffen is niet echt als
zodanig ingezet, maar het dwingend onaantrekkelijk maken van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld
door het aantal parkeerplaatsen drastisch terug te brengen) kan als ‘straffen’ worden opgevat.
Faciliteren van gewenst gedrag betreft het aanleggen van voorzieningen (fietsenstallingen
bijvoorbeeld) of het erg makkelijk en aantrekkelijk maken van gewenst gedrag door bijvoorbeeld
voordelig een openbaar vervoerabonnement te verschaffen. Inspelen op sociale norm betekent
dat sterk is ingezet op het benadrukken van het ‘normale’ en algemeen geaccepteerde karakter
van het gewenste gedrag. Bij informatie/kennis/feedback gaat het echt om het verstrekken van
feitelijke gegevens over het gewenste gedrag of over behaalde resultaten naar de deelnemers.
Maatregelen die inzetten op probeeracties of lokkertjes kiezen als primaire strategie om mensen
over te halen nieuw gedrag eens te proberen in de veronderstelling dat een goede ervaring
opvolging krijgt. Commitment/consistentie en implementatie-intenties zijn maatregelen waar
gebruik is gemaakt van afspraken, beloften of geformuleerde streefdoelen van de deelnemers aan
anderen en/of aan zichzelf.
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Diepere analyse
Vervolgens zijn in overleg met de opdrachtgever 25 cases geselecteerd met voldoende diversiteit
aan interventies, waarvan tevens bekend was dat er informatie over beschikbaar was. Van deze
25 cases zijn er 22 diepgaander geanalyseerd op basis van expertise en achtergronddocumenten
Dit bleek een vruchtbare exercitie (zie bijlage 5). Ook al was de beschikbare informatie beperkt en
lang niet altijd van de kwaliteit die wij idealiter zouden wensen, toch waren de door de
initiatiefnemers van de maatregelen gekozen en benoemde interventies goed te analyseren en uit
te diepen. Uit de analyse bleek dat ogenschijnlijk eenvoudig opgezette maatregelen complexe
interventies (zowel bedoeld als onbedoeld) in werking kunnen zetten. Omdat data soms geheel
ontbreken, veel maatregelen slechts globaal geëvalueerd zijn en vaak onbekend is hoe objectief
en onderbouwd conclusies zijn die er aan verbonden worden, zijn de analyses van de cases
indicatief. Harde bewijzen ontbreken.
Voor 14 van de 22 cases die dieper geanalyseerd zijn, zijn aanvullende interviews gehouden met
sleutelpersonen bij de opzet en uitvoering van de maatregelen. Zo zijn aanvullende gegevens
verzameld over:


wat beoogd werd met de maatregel;



of er specifieke kenmerken van de doelgroep in beeld zijn gebracht;



hoe de resultaten zijn vastgesteld of gemeten;



of er bijzondere omstandigheden waren die mede verantwoordelijk kunnen zijn voor het
resultaat of het uitblijven daarvan;



wat de rol van de betrokken partijen was;



hoe de sfeer en beleving was bij doelgroepen en betrokken partijen;



wat er met de resultaten is/gaat worden gedaan.

De cases waarbij aanvullende interviews zijn gedaan zijn terug te vinden in bijlage 3.

2.4

Resultaten
De resultaten van onze analyses vallen in drie clusters uiteen:
1.

De individuele casebeschrijvingen met een analyse van de interventies. Het resultaat hiervan
is te vinden in bijlage 5.

2.

Enkele belangrijke ‘rode draden’ (lessen uit de cases, verrijkt met inzichten uit
wetenschappelijk onderzoek). Deze worden beschreven in hoofdstuk 3.

3.

Aanbevelingen voor de volgende fase van Beter Benutten, vanuit onze analyse. Deze zijn
weergeven in hoofdstuk 4.

Uit de analyse bleek dat het vertrekpunt van maatregelen cruciaal is en de effectiviteit van het
verdere proces bepaalt. Het gezegde ‘een goed begin is het halve werk’ is hier optimaal van
toepassing. Voor een goede start van een project gelden de volgende ‘regels’:


Bepaal bij de start wat je wilt bereiken (doelen).



Bepaal je doelgroep(en) en de belangrijke kenmerken van deze doelgroepen.



Bepaal welke partijen je nodig hebt om de doelen te bereiken en betrek hen.



Bepaal waar mogelijk ook op welke gedragstheorie/uitgangspunten je interventies gebaseerd
zijn.



Bepaal hoe je de voortgang en resultaten gaat meten (monitoring en evaluatie).



Bepaal het juiste moment om de interventie te starten.
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Voor al deze ‘regels’ worden in het volgende hoofdstuk inspiratie en handvaten aangereikt.
Het startpunt
Het is belangrijk om de uitgangssituatie goed te benoemen, alvorens het gedragsveranderingsprogramma/ de maatregel vorm te gaan geven. We onderscheiden op basis van onze analyses en
bevindingen een aantal verschillende vertrekpunten (aanleidingen) voor gedragsverandering (op
het gebied van mobiliteit). In tabel 2.2 presenteren wij deze startpunten en koppelen we ze aan
voorbeelden uit de geanalyseerde cases. Daarmee lopen we een beetje vooruit op wat nog
komen gaat, maar omdat het letterlijk en figuurlijk het vertrekpunt van de gedragsbeïnvloeding is,
lijkt het ons ook goed om er hier mee te beginnen.
Categorie
Werkgevers

Overheidsmaatreg
el/project

Aanleiding
Concreet en
aanwijsbaar
vraagstuk of
probleem

Voorbeeld
Verhuizing van locatie
Tekort aan
parkeerplekken

Voorbeeldcases
MN
a.s.r. Parkeerbeleid
Bronovo parkeertarieven
ziekenhuis

Duidelijke
koerswijziging binnen
de organisatie
Nog geen harde
aanleiding

Over op HNW en
meer flexibiliteit

PGGM: mobiliteitsbeleid in
de praktijk

Iemand wordt
uitgenodigd voor een
(regio) bijeenkomst
over slim werken en
reizen en raakt daar
‘getriggerd’

Pot verhuizingen
B50

Direct gericht op
vraagbeïnvloeding

Wegwerkzaamheden
en terugbrengen
verkeer (tijdelijk)

A6 Hollandse Brug
Spitsmijden A2 Brabant
Fietstransferium Harderwijk
Utrecht Bereikbaar Pas

Aanbodmaatregel
Aandacht vragen voor
problematiek

Aanleg fietspad
Informeren en
activeren specifieke
doelgroepen
Beter Benutten
regio’s
Structurele
gedragsverandering
realiseren
Fietsstimulering

Geen
Segment campagnes
Utrecht

Programma – aanpak

Projecten

Geen directe
aanleiding, wel in
proberen te spelen op
gewenst gedrag

Maastricht Bereikbaar

Van5naar4
Rij2op5
Segment campagnes
Utrecht
3
RET campagne

Tabel 2.2 Vertrekpunten (aanvliegroutes) voor gedragsverandering met enkele voorbeelden.

De indeling zoals boven geschetst biedt houvast voor de aanvliegroute van interventies én ruimte
voor aanvullende acties die het in gang gezette effect kunnen versterken (en dus ook het
resultaat. De tabel is ongetwijfeld niet alles omvattend, maar visualiseert wel de relevantie van de
3

In de gevallen waar een project wordt gestart zonder dat er een directe aanleiding voor de doelgroep is, kan

er een overheidsdoelstelling aan ten grondslag liggen (bijvoorbeeld bereikbaarheid). De RET campagne is
echter opgezet met als doel meer klanten te werven.
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verschillende bronnen en aanleidingen om te komen tot verandering. Het impliceert ook meteen
dat context, proces en inhoud altijd met elkaar verweven zijn en dat een goede interventiemix hier
rekening mee houdt.

2.5

Generieke bevindingen van de case-analyse


Bij het inzetten van de maatregel heeft men vooraf weinig zicht op doel en doelgroepen:
-

De meeste maatregelen/projecten zijn niet planmatig opgezet. Positieve uitzonderingen
zijn Spitsmijden A2 Brabant, Rij2op5, Segment campagnes Utrecht en de Utrecht
Bereikbaar Pas.

-

Bij veel maatregelen ontbreekt een (meetbaar) doel dat vooraf is vastgelegd.

-

Wat betreft doelgroepen wordt de eindgebruiker vaak wel benoemd, intermediairs (bv
werkgevers) niet, terwijl die cruciaal zijn voor succes.

-

Bij de meeste werkgeverscases is sprake van een concrete aanleiding (tekort aan
parkeerplekken, verhuizing) of van een gewenste koerswijziging van de organisatie (meer
flexibiliteit via het nieuwe werken, verkleinen van de CO2 footprint, et cetera).

-

Deze aanleiding is zelden direct gekoppeld aan bereikbaarheid, maar gaat vaak over
kosten, vitaliteit, nieuw mobiliteitsbeleid in relatie tot HNW, CO2 footprint/duurzaamheid
of aantrekkelijk werkgeverschap.

-

Er wordt bij aanvang weinig rekening gehouden met specifieke kenmerken van of
weerstanden bij doelgroepen (men heeft hierbij inzicht nodig dat nu nog ontbreekt). Wel
wordt met name bij werkgevers getracht medewerkers te faciliteren, bijvoorbeeld door
individuele begeleiding of een helpdesk.

-

Evaluatie lijkt bij de start van de meeste projecten nog niet in beeld. En dat zou het wel
moeten zijn om goede monitoring te kunnen verrichten en gedegen conclusies over de
maatregel en zijn effectiviteit te kunnen trekken. Als er wel een evaluatie heeft
plaatsgevonden, dan heeft deze veelal betrekking op het effect van de maatregel en is
niet onderzocht op basis waarvan de maatregel effect heeft gehad in relatie tot de
gekozen (gedrags)interventies (Understand).



Veel gebruikte interventies zijn:
-

Belonen (komt in allerlei vormen voor). Deels financieel (beloning voor goed gedrag zoals
Spitsmijden; kortingen op e-bikes), maar ook immaterieel (status). Af en toe ook sancties
(ongewenst gedrag duurder maken, bijvoorbeeld parkeren).



Faciliteren van gewenst gedrag (e-bike uitproberen; OV-pas).

Maatregelen zijn slechts beperkt gericht op structurele veranderingen en gedragsbehoud. De
korte termijn effecten bepalen het beeld. Dit zien we ook bij Spitsmijden projecten en bij
initiatieven als Rij2op5 en Van5naar4. Dit type projecten zijn ook zelden onderdeel van een
breder pakket aan maatregelen. Met andere woorden: hoe wordt de follow-up georganiseerd?
Hierdoor is nauwelijks zicht te krijgen op welke interventies in de praktijk bewezen
bewijskracht hebben op het gebied van duurzame gedragsverandering.



Er worden geregeld resultaten genoemd zonder grondige onderbouwing. De resultaten zijn
dan gebaseerd op de feedback en terugkoppeling van geïnterviewde personen of mensen die
meedoen aan een enquête. Het voordeel hiervan is dat het relatief eenvoudig is uit te voeren
en ook bruikbare informatie oplevert. Het nadeel is dat er geen check plaatsvindt op de
gegeven antwoorden.



Het is lastig om aan te geven wat de werkzame ingrediënten zijn binnen de maatregelen. Er
is weinig informatie hierover beschikbaar en de informatie die er is, komt van inschattingen
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van de organisaties zelf. Grondigere objectieve evaluatie is noodzakelijk. Wel laten de cases
zien dat het nagenoeg altijd gaat om een mix aan maatregelen. Combinaties van maatregelen
die soms goed werken, maar in andere situaties minder bruikbaar zijn.
In het algemeen geldt dat de cases weinig bewijslast bevatten waarmee de werking van
interventies kan worden bepaald, maar desalniettemin was het mogelijk om te achterhalen welke
interventies zijn toegepast. De gebruikte gedragstheorie biedt hierover de nodige inzichten. Deze
gedragskundige analyse heeft lessen voor vervolgstappen binnen en buiten Beter Benutten
opgeleverd. Deze worden in de volgende twee hoofdstukken gepresenteerd.
Beperkingen van gedragsinterventies
Dit rapport gaat primair uit van de mogelijkheden die gedragsinterventies bieden om een
gewenste gedragsverandering te realiseren. Gedragsinterventies hebben echter ook hun
beperkingen. Wat in de ene context werkt, kan in een andere context geen of zelfs een
ongewenst effect sorteren. Beloningen aanbieden bijvoorbeeld lijkt een ideale manier te zijn om
mensen nieuw gedrag te laten uitproberen, maar toch heeft het ook nadelen. Het risico bestaat
dat men weer terugvalt in het oude gedrag zodra de beloning stopt. Er kan ook een gevoel van
onrechtvaardigheid bij mensen ontstaan die het goede gedrag al vertoonden maar daar niet voor
beloond worden. De weerstand die dit oproept, kan een bedreiging vormen voor een project.
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3.

Rode draden: lessen uit de cases

3.1

Inleiding
Harde conclusies over de effectiviteit van gebruikte gedragsinterventies op het gebied van Slim
Werken Slim reizen kunnen we niet trekken. Maar we kunnen zeker lering trekken uit de analyse
van de cases. We combineren de resultaten van de analyse met inzichten over bewezen
effectieve gedragsinterventies die buiten Slim Werken Slim Reizen zijn verzameld. Onder meer bij
het Britse Behavioural Insights Team (BIT UK), en in verschillende wetenschappelijke disciplines
waar grootschalig veldonderzoek en systematic reviews zijn uitgevoerd, zoals voor
energiebesparing en voor interventies in de gezondheidszorg.
De lessen hebben we onderverdeeld in drie paragrafen, waarbij de indeling van het BIT UK
aanhouden: Understand - Interventions - Results. Om effectieve gedragsinterventies te
ontwikkelen is inzicht in het huidige en gewenste gedrag, en kennis van de context cruciaal. Het
gaat hier dus om inzicht in en het begrijpen van het gedrag dat je beoogt te gaan veranderen
(Understand). Dit inzicht helpt bij het selecteren van kansrijke interventies en het wegnemen van
weerstanden en andere hobbels die het succes van het project in de weg staan. Ofwel, het is de
opstap naar het ontwikkelen van de meest optimale beïnvloedingsstrategie in de specifieke
situatie (Interventions). Of de beïnvloedingsstrategie dan ook inderdaad oplevert wat werd
beoogd, of er lessen te leren zijn uit het proces dat doorlopen is en of er mogelijk bijeffecten zijn
opgetreden waar men vooraf geen rekening mee heeft gehouden, dient te worden vastgesteld
met goede monitoring en evaluatie. Een goede proces- en effectmeting geeft niet alleen aan of de
doelen bereikt zijn, maar biedt ook mogelijkheid om aanpassingen in een project of maatregel
door te voeren (Results).
Verder besteden we in dit hoofdstuk zowel aandacht aan gedragsverandering bij weggebruikers
(de einddoelgroep) als de mogelijkheden en moeilijkheden bij het gerealiseerd krijgen van
projecten (hoe krijg je werkgevers en andere stakeholders mee?).
Gebaseerd op het karakter van de geanalyseerde cases en interviews spreken wij veelal over
‘werkgevers’. Daarmee dekken we de private sector (denk aan a.s.r. parkeerbeleid, Pot, PGGM:
mobiliteitsbeleid in de praktijk en MN), maar ook werkgevers in de zorg (zoals het Bronovo
ziekenhuis). Ten aanzien van alle werkgevers geldt dat ze veel zelf kunnen (en doen) maar daarin
ondersteund kunnen worden door de regio, een mobiliteitsmakelaars, of andere intermediaire
organisaties, al dan niet privaat.

4

4

Voor het vervolg van Beter Benutten kan het raadzaam zijn verder te diversificeren. Aan de ene kant vanuit

het vertrekpunt in de tabel (wel/geen urgentie) en anderzijds naar het type werkgever: (1) Groot – Klein
(MKB), (2) Privaat – (Semi)-publiek, (3) Branche (zakelijke dienstverlening, industrie, zorg en welzijn,
onderwijs, et cetera).
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Het BIT UK hanteert bij het ontwikkelen van gedragsinterventies een handzame driedeling:
Understand – Interventions – Results.




Understand
-

Begrip van het huidige beleid en de context waarin een verandering moet plaatsvinden.

-

Inzicht in het huidige gedrag van de doelgroepen.

-

Bepalen van het gewenste gedrag.

Interventions
-

Selectie van kansrijke gedragsinterventies. Wat kansrijk is hangt af van de context en de
gedragsanalyse.



Results
-

3.2

Meet de effecten en gebruik de resultaten om verbeteringen door te voeren.

Understand: inzicht in context, doelgroepen, huidig gedrag en
gewenst gedrag
Helder doel
Bij een aantal van de onderzochte cases was vooraf goed in beeld gebracht wat het gewenste
gedrag was dat men met de maatregel wilde bereiken. Bijvoorbeeld bij geplande
wegwerkzaamheden op de Hollandse Brug (A6), was berekend dat de files niet zouden toenemen
als 1.000-1.500 weggebruikers de spits zouden mijden. Vaker was het gewenste gedrag nogal
vaag geformuleerd: meer medewerkers moeten vaker kiezen voor OV of andere Slim Werken
Slim Reizen opties.
Met (dergelijke) vage doelen is het lastig om het management van een bedrijf te overtuigen om
het mobiliteitsbeleid aan te passen. Dat zal beter lukken als er een urgente aanleiding is. Zoals
een bedrijfsverhuizing naar een locatie met weinig parkeergelegenheid maar goed OV. Dan komt
energie en budget vrij om het doel te bereiken. Als de urgentie niet hoog blijkt, is het belangrijk om
aan te haken bij relevante aanverwante thema’s of een visie te ontwikkelen die mensen
aanspreekt of kan gaan aanspreken (bijvoorbeeld ‘meer maatschappelijk bewust ondernemen en
werken’, of in tijden van economische crisis ‘kostenbesparing voor het bedrijf’). Ook kunnen
externe (markt) omstandigheden (bij werkgevers vaak te relateren aan thema’s als aantrekkelijk
werkgeverschap, gezondheid en duurzaamheid) waar mede via mobiliteitsbeleid op kan worden
ingespeeld.
Huidig gedrag en belemmeringen voor het gewenste gedrag
Cruciaal is de vraag: hoe zorg je ervoor dat mensen die gewend zijn om in de spits met de auto te
reizen, andere keuzes gaan maken. Dat vraagt inzicht in het huidige gedrag. En inzicht in gedrag
ontstaat alleen na een verdieping in de personen wiens gedrag zou moeten veranderen.
Ondanks dat deze stap essentieel is voor de selectie van kansrijke maatregelen en de precieze
vormgeving van interventies binnen maatregelen, ontbreekt hij bij de overgrote meerderheid van
de projecten. Een goed begin is het halve werk, zou je kunnen zeggen. Hoe kun je effectief
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gedrag beïnvloeden, zonder eerst kennis te nemen van welk gedrag het betreft en wie het gedrag
vertoont?
Doelgroepenanalyse
Bij maatregelen in het kader van deze studie gaat het vaak om het solistisch autogebruik in de
spits te verminderen. Dat kan op verschillende manieren. Stel dat een organisatie wil inzetten op
‘meer mensen in het OV krijgen.’ Dan is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten of voor het
grootste deel van de doelgroep OV een serieus alternatief is. Het klinkt triviaal misschien, maar
het bepalen of iets wel of geen serieus alternatief is, betekent allereerst kennis nemen van de
feitelijke woon-werk situatie van de mensen die je op het oog hebt voor gedragsverandering (je
doelgroep dus). Als zij bijvoorbeeld wonen of werken in een landelijk gebied, dan is inzetten op
OV niet het meest kansrijk. Maar er is meer. Als er binnen een bedrijf een sterke pro-autocultuur
heerst en vooroordelen over het OV ‘dagelijks door de kantine zingen’, dan wordt het (ongeacht
wel of geen landelijke omgeving) ook lastig en kan overwogen worden zwaarder in te zetten op
andere alternatieven (zoals bijvoorbeeld thuiswerken of buiten de spits reizen).
Voor een goede doelgroepenanalyse dienen vooraf ten minste de volgende vragen te worden
beantwoord:


Wie zijn je doelgroepen (omschrijf ze nauwkeurig)?



Wat zijn hun relevante kenmerken (in termen van de verplaatsingen die zij maken, de reden
waarom zij zich tot nu toe op een bepaalde manier gedragen en hun houding ten opzichte
van gedrag in het verleden en de alternatieven die in de maatregel naar voren (kunnen)
komen)?



Wat zijn hun de wensen en behoeften (gerelateerd aan verplaatsingsgedrag en aanpalende
aspecten)?



Hoe kun je ze bereiken? Welke bladen lezen ze, op welke bijeenkomsten komen ze, welke
‘taal’ spreekt hun aan, et cetera?



Op welke manier en onder welke voorwaarden, staan zij open om het nieuwe gedrag eens te
proberen? Hierbij is het belangrijk dat je inschat of vaststelt waar zij gevoelig voor zijn en
waar hun voornaamste weerstanden zitten.

Door je zo te verdiepen in je doelgroep, leer je de mensen tot wie je je wilt richten kennen, leer je
wat hen interesseert, waarom ze dingen doen zoals ze doen, wat hun behoeften zijn en hoe je
hen het beste kunt benaderen. Ook ontstaat vaak inzicht op factoren die je niet op voorhand zou
verwachten, maar toch een belangrijke rol kunnen spelen. Een mooi voorbeeld hiervan bij
gedragsbeïnvloeding buiten verkeer en vervoer is het volgende. In delen van London bleek het
opruimen van de zolder een drempel om dakisolatie toe te passen. Een opruimservices om
mensen hiermee te ‘ontzorgen’ bevorderde de wil om het dak te isoleren. Kortom, soms zijn er
onverwachte drempels die het gewenste gedrag belemmeren. Het omgekeerde kan ook. Een
voorbeeld binnen een van ‘onze’ cases: in de case MN staat een verhuizing van het bedrijf
centraal. Er was onder een deel van de doelgroep weerstand tegen verandering van
mobiliteitsgedrag, die samenhing met de verhuizing. Toen de voordelen van de nieuwe werkplek
echter duidelijk werden, vervielen ook veel van de weerstanden tegen nieuw mobiliteitsgedrag.
Tevens levert een goede doelgroepenanalyse informatie over de fase waarin de doelgroep
verkeert met betrekking tot de verandering. Is zij er al helemaal klaar voor, is er een beginnend
besef aan het ontluiken, of is zij slechts bereid om er eens voorzichtig over na te gaan denken?
Gedragsverandering gaat meestal stap voor stap. Te langzaam hierop inspelen betekent wellicht
verloren tijd, maar te snel willen, betekent vaak heel veel weerstand en miscommunicatie. Goed
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zicht op het stadium van verandering is daarom een voorwaarde voor succes en ook hier kan een
doelgroepenanalyse behulpzaam zijn.
Op basis van de doelgroepenanalyse kun je je maatregel echt goed gaan inrichten. Het ligt voor
de hand dat deze stap vaak niet of onvoldoende genomen wordt, omdat het veel tijd lijkt te kosten
en het maatregelen gecompliceerder lijkt te maken. Maar het tegendeel is waar. Dit is typisch een
voorbeeld van korte termijn denken van mensen die maatregelen vormgeven en implementeren.
Het is een investering die zichzelf ruimschoots terugverdient.
Voorbeelden uit de cases
In de door ons geanalyseerde cases is meestal globaal naar doelgroepen gekeken. De doelgroep
is in algemene termen omschreven (‘mensen die in Gelderland wonen’, ‘werknemers van bedrijf
X’, ‘werknemers die minder dan 15 kilometer van hun werk wonen’, et cetera) en soms is er ook
een globale inschatting gemaakt van wat hen zoal bezighoudt. Bij een doelgroepenanalyse ga je
echter systematischer te werk. Daar loop je systematisch bovengenoemde vragen af.
In de case Rij2op5 is ook nadrukkelijk vooraf gezocht naar een kansrijke doelgroep. Men wilde
zich niet richten op mensen die al veel fietsen en ook niet op de notoire automobilist, of de zeer
algemene groep ‘automobilisten’, zoals in veel andere fietsprojecten nogal eens is gebeurd.
Nadrukkelijk is gekozen voor de automobilist die nog niet of zeer weinig fietst, maar niet per
definitie afkeurend staat tegenover het idee om eens te gaan fietsen. Het vinden van de
doelgroep bleek vervolgens nog niet zo eenvoudig. Daarom is uiteindelijk met specifiek
toegesneden informatie een grotere doelgroep van werknemers benaderd, in de veronderstelling
dat de doelgroep zich dan zelf zou uitselecteren.
Bij de case Bronovo parkeertarieven ziekenhuis is heel bewust ingezet op medewerkers die met
de auto komen en op piekmomenten de parkeerplekken bezet houden die voor patiënten en
bezoekers bedoeld zijn. Vervolgens is vrij snel overgegaan naar de maatregel: financiële prikkels.
Het hoe en waarom van het huidige gedrag, alsmede kenmerken van de doelgroepen zijn niet
goed in beeld gebracht.
Een case waar de doelgroepenkeuze wel een prominente plaats heeft gehad is de Segment
Campagne Utrecht. Hier is specifiek gezocht naar groepen mensen die een moment van
verandering meemaken (een ‘discontinuïteit in hun levenspatroon’ dus). Bij alle nieuwe inwoners
van Utrecht is een vragenlijst afgenomen over hun fietsgedrag. Aan de hand van de resultaten
werden bewoners ingedeeld in verschillende segmenten. Voor de campagne heeft men zich
uiteindelijk gericht op twee segmenten, die samen 55% van de populatie vormden: praktische
fietsers en milieubewuste fietsers. De campagnemakers besloten zich op basis van verzamelde
gegevens op deze segmenten te richten. Belangrijkste argumenten: (1) meer dan de helft van de
populatie behoort tot een van de twee segmenten, dus campagnes gericht op deze segmenten
spreken een grote groep aan, en (2) het zijn groepen die in essentie openstaan voor fietsen.
Vooral onder praktische fietsers bleek het autogebruik toe te nemen. Het campagnemateriaal dat
bewoners ontvingen was bewust zo opgezet dat het beide segmenten aansprak (praktische
fietsers en milieubewuste fietsers) en was afgestemd op het gekozen kenmerk van de doelgroep:
mensen die met een discontinuïteit te maken hebben (verhuizing, nieuwe baan, jonge ouders met
(voor het eerst) naar school gaande kinderen).
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En dan nog dit
Relevant bij het ‘begrijpen’ van je doelgroep en de situatie (Understand, dus) is ook of er een
noodzaak is om het gedrag te veranderen: hoe groot is de sense of urgency? Voelt de doelgroep
zelf het belang van verandering? Als dat zo is, dan is er een belangrijke conditie voor
gedragsverandering aanwezig, maar het gaat dan zeker nog niet vanzelf. Mensen kunnen wel
inzien dat verandering wenselijk is, maar hebben dan nog een reservoir aan ‘redenen’ om uit te
putten om het toch nog maar even niet te doen. Maar, als men de noodzaak wel ziet, dan heeft
inspelen op wensen en behoeften van de doelgroep veel meer zin, dan wanneer men geen
noodzaak ziet.
Wordt een maatregel echt ‘tegen de zin in‘ opgelegd, dan ontstaat er al snel onzekerheid en
weerstand voor medewerkers: “Help, mijn parkeerplek verdwijnt”, “Wat gaat de nieuwe locatie
brengen en hoe moet ik nu op mijn werk komen?” Onzekerheden, angsten en weerstanden van
de doelgroep kunnen beter vroeg in het proces in kaart gebracht worden.
Een andersoortige doelgroep die in de analyse niet mag ontbreken, is het management en het
gremium dat besluit of het project doorgaat. Om het management mee te krijgen is het ook
belangrijk om inzicht te hebben in wat zij belangrijk vinden en wat logische momenten zijn om de
gewenste veranderingen aan te kaarten. Ook weerstanden en belemmeringen zijn belangrijk om
in kaart te brengen.
Aanvullend op wat boven al is genoemd zijn er ook bedrijven en organisaties die nog niet direct
bezig zijn met mobiliteitsmaatregelen maar aangehaakt raken bij een lokaal platform of
anderszins. Dit kan de opstap zijn naar nieuwe maatregelen. In feite zijn dit werkgevers die nog
wat minder ver zijn, maar waar mogelijk nog wel veel potentie is. Het zijn ook werkgevers die
graag gebruik maken van projecten als Rij2op5 om te ervaren hoe een dergelijke maatregel landt
in de eigen organisatie.
Context
Zoals bij de voorgaande voorbeelden duidelijk wordt, kan je gedragsverandering niet los zien van
de context. Soms is het beleid van een organisatie een stimulans (bijvoorbeeld CO2-reductie,
waar minder autokilometers goed bij aansluit), maar soms ook een belemmering (net het 5jaarscontract met de leasemaatschappij verlengd). En soms zijn er heel praktische oorzaken dat
een project niet succesvol is. Bijvoorbeeld een app die niet op Blackberry werkt, terwijl een groot
deel van de doelgroep daar mee werkt. Met een goede gedragsanalyse zou dit tijdig aan het licht
zijn gekomen.
Het selecteren van de meest kansrijke doelgroepen binnen de gegeven context, hoort ook bij de
analyse van huidig en gewenst gedrag. Uit de Evaluatie Mobiliteitsprojecten blijkt dat dit belangrijk
is om uiteindelijk tot kosteneffectieve maatregelen te komen. In sommige projecten (zoals daar
waar wordt geprobeerd in te spelen op persoonlijke veranderingen (dit kan zijn binnen of buiten
de werkomgeving)) kan een nadere segmentering plaatsvinden van de doelgroepen. Binnen het
Europese project Segment gebeurde dat via zogenaamde mobiliteitsleefstijlen. Een belangrijke
les: steek energie in doelgroepen die in staat en bereid zijn om hun reisgedrag aan te passen, en
stimuleer dat intermediaire organisaties, zoals werkgevers en publiekstrekkers
(onderwijsinstelling, ziekenhuis, et cetera) dit ondersteunen.
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3.3

Interventions: kansrijke technieken om gewenst gedrag bij
reizigers en intermediaire organisaties te bevorderen
In deze paragraaf beschrijven we enkele belangrijke ‘rode draden’ die uit de analyse van de
verschillende cases naar voren zijn gekomen. Het betreft rode draden met betrekking tot de
interventies die ingezet zijn om gedragsverandering te bewerkstelligen. Wij hebben de volgende
generieke interventiedomeinen en kenmerken onderscheiden:
1.

Timing: wanneer is gedragsverandering kansrijk?

2.

Hobbels wegnemen: wat belemmert verandering en hoe maak je de weg vrij?

3.

Stimuleren gewenst gedrag: hoe prikkel je mensen op de juiste manier?

4.

Benut de sociale context: hoe kun je de sociale omgeving van je doelgroep gebruiken?

5.

Maatwerk: hoe kun je de maatregel toespitsen op de specifieke situatie, het specifieke gedrag
en de mensen in kwestie?

We beschrijven deze 5 ‘rode ‘interventiedraden’ hieronder één voor één.

3.3.1 Het juiste moment kiezen: wanneer is gedragsverandering kansrijk?
1. Moment

2. Hobbels

3. Stimuleren

4. Benutten

5. Maatwerk:

kiezen

wegnemen

gewenst

sociale context

toespitsen

gedrag
Timing als succesfactor
Om mensen uit de spits te halen, vraagt in de meeste gevallen een doorbreking van een
jarenlange routine. Of het nu gaat om het stimuleren van het OV, de fiets, het veranderen van het
reismoment of thuis werken. Het lijkt erop dat projecten veel makkelijker slagen om oude routines
duurzaam te veranderen in nieuw reisgedrag als er een urgentie is om hierover na te denken. Het
oude gedrag wordt gedurende lange tijd onmogelijk of onaantrekkelijker. Bijvoorbeeld bij de
verhuizing naar een nieuwe locatie (casus MN), of ingrijpende wegwerkzaamheden (casus
Hollandse Brug A6).
Dit soort discontinuïteiten zijn momenten waarop mensen veel vatbaarder zijn voor beïnvloeding.
Inmiddels heeft Cialdini dit (“Moments of Power‟) tot zijn zevende beïnvloedingsprincipe verheven,
en ook uit de studies van het BIT UK komt timing als succesfactor naar boven. Het Europese
project Segment speelde in op veranderingen in het persoonlijk leven (nieuwe baan, kind voor het
eerst naar school en verhuizing naar Utrecht) om mensen aan te zetten tot nadenken over hun
mobiliteitsgedrag.
Overigens geldt dat het niet alleen belangrijk is om bij medewerkers te zoeken naar het juiste
moment. In organisaties is het ook van groot belang om de directie en andere besluitvormers mee
te krijgen. Bij een project als de campagne van de RET ging daar de meeste energie in zitten;
zien zij de urgentie niet, dan is de kans van slagen gering. De urgentie kan overigens voor een
directie in heel andere zaken liggen dan minder files. Bijvoorbeeld kostenbesparing, of
gezondheid bevorderen om ziekteverzuim terug te brengen. In een aantal cases wordt hier ook op
ingespeeld, zoals in de fietsstimuleringscampagne Rij2op5.
Discontinuïteiten beperken zich overigens niet uitsluitend tot verkeer gerelateerde situaties. Ook
organisatieveranderingen zoals Het Nieuwe Werken, of het moment dat leaseauto’s vervangen
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worden, of de introductie van CO2-maatregelen, kunnen het juiste moment zijn om
mobilteitsmaatregelen te introduceren.
Versterken urgentiebesef
Uit de analyse van de cases is dus gebleken dat aanhaken bij een geschikt moment om de
gedragsverandering te starten heel belangrijk is. Er dient zogezegd een zekere “sense of urgency‟
te bestaan. Dat betekent niet dat iedereen moet wachten tot de tijd rijp is (en er een dusdanig
groot probleem is, dat alle betrokkenen naar oplossingen snakken). Zo’n situatie doet zich immers
maar incidenteel voor. Veel vaker is het urgentiebesef in lichte mate aanwezig en moet het
versterkt worden of meer naar de oppervlakte worden gehaald.
Een mogelijkheid hiervoor is om scenario’s te schetsten van wat er kan gaan gebeuren, als we
niet structureel ons gedrag veranderen. Omdat mensen ingesteld zijn op de korte termijn, initieert
deze strategie zelden onmiddellijke actie. Het is zinvoller om aan te haken bij problemen die zich
nu al voordoen. Campagnes als ´Filedier´ trachten de sense of urgency zo te vergroten. Veel van
de zo aangesproken automobilisten zien echter liever dat ánderen hun gedrag aanpassen in
plaats van zijzelf (het sociale dilemma). Daarom is het raadzaam om meteen na het verhogen van
de sense of urgency concrete voordelen aan te bieden voor hen die het eens anders willen
proberen (o.a. Spitsmijden-programma’s). Op deze wijze bestrijd je het sociale dilemma door
individueel belang te koppelen aan collectief belang.
Ontbreekt de urgentie en wordt alleen op positieve motieven bij weggebruikers of medewerkers
ingespeeld met bijvoorbeeld een (informatie)campagne of een game, dan lijkt een verandering
moeilijker tot stand te brengen en is het ook moeilijker om langdurige effecten te bereiken. Dit is
bijvoorbeeld te zien in Nijmegen waarbij autodelen werd gestimuleerd. Eenmalige communicatie
bleek onvoldoende te zijn omdat het een ingrijpende verandering van gedrag is om van een eigen
auto naar deelautogebruik te komen. Als gevolg hiervan zijn aanvullende acties bedacht.
Bij het versterken van de urgentie, kan het gevaarlijk zijn te hard van stapel te lopen. Als mensen
zich bewust beginnen te worden van een probleem of situatie die verandering van gedrag
rechtvaardigt, kan het forceren van een grote verandering ineens weerstand oproepen. Het gevolg
kan dan zijn dat het probleem gebagatelliseerd wordt of minder serieus wordt genomen.
Gefaseerd invoeren van maatregelen kan dan raadzaam zijn. Hierbij is het van belang de
vervolgfasen steeds goed te plannen. Hoe is de stemming ten aanzien van de eerste fase? Zijn
de externe omstandigheden gunstig voor een volgende stap (denk daarbij aan de houding van de
doelgroep, maar ook aan bijvoorbeeld het weer, stremmingen op weg of spoor,
bedrijfseconomische situatie et cetera)? Zijn de leerpunten uit de eerdere fase (al) omgezet in
verbeteringen? Is het urgentiebesef voldoende toegenomen? Op deze manier worden
afzonderlijke projecten en acties in een bredere context geplaatst.
Verwarring doorbreekt routine
Naast een beleving van een zekere urgentie, zijn er andere psychologische “states of mind‟
waarin mensen meer vatbaar zijn voor verandering. Een daarvan is “verwarring‟. Mits mensen in
essentie wel positief staan tegenover gedragsalternatieven is het scheppen van een “prettige
verwarring‟ een mooi aangrijpingspunt om verandering in gang te zetten. Deze aanpak heet
“disrupt then reframe‟. Verwarring scheppen en meteen weer herstellen. Een mooi voorbeeld
daarvan is de campagne van de RET “0% bijtelling, 100% elektrisch‟. Het leek in de campagne
om een auto te gaan, hetgeen de aandacht trok van met name autoliefhebbers. Het gevolg was
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een bepaalde mate van ‘verwarring’. Vervolgens kwam de ‘reframe’: het gaat niet om een auto,
maar om een andere prachtige vervoerwijze: de tram.

3.3.2 Hobbels wegnemen: wat belemmert het gewenste gedrag en hoe maak je de weg
vrij?
1. Moment

2. Hobbels

3. Stimuleren

4. Benutten

5. Maatwerk:

kiezen

wegnemen

gewenst

sociale context

toespitsen

gedrag
Maak het gewenste gedrag zo makkelijk mogelijk
Gemak dient de mens. Cliché? Ja, maar daarom niet minder waar. Mensen maken de meeste
keuzes zonder daar heel grondig over na te denken. Hoe makkelijker het is om te kiezen voor het
gewenste gedrag, hoe meer mensen zich daar (vrijwel) automatisch naar voegen.
Veel maatregelen lijken op het eerste gezicht heel simpel, maar blijken dat bij nadere analyse niet
te zijn. Vanuit het perspectief van een medewerker kan het aanpassen van de reiskostenregeling
om fiets en OV te stimuleren, heel eenvoudig zijn. Maar voor werkgevers (een belangrijke
doelgroep voor veel Beter Benutten maatregelen) vraagt dit veel besluitvormingsmomenten. En
kent daarmee even veel afhaak-momenten. Het heeft geen prioriteit voor de afdeling HRM, of
technisch zijn er knelpunten om dit goed in te voeren, of de directie ziet helemaal niet dat er nu
een probleem is dat hiermee opgelost wordt. Zo sterven veel goede initiatieven in schoonheid.
Ook voor forenzen of werknemers moet het gewenste gedrag zo gemakkelijk mogelijk zijn om hen
een stap in de goede richting te laten maken. Als je werknemers wilt stimuleren om een e-bike te
kopen voor woon-werkverkeer is een uitprobeeractie heel zinvol. Die worden volop ingezet. Vaak
mag je dan de e-bike een week gebruiken en dan moet je hem inleveren. Vanuit psychologisch
perspectief een gemiste kans. Iemand de optie geven diezelfde e-bike te houden of „bij elkaar te
kunnen gaan sparen‟, is veel kansrijker. Dat is de gemakkelijke keuze (de standaardoptie), terwijl
je als je de fiets inlevert (verliesaversie) mensen opnieuw een keuzeproces laat doorlopen („het
was leuk, maar nu maar weer gewoon zoals ik het vroeger deed‟). De moeite om dan zelf stappen
te gaan zetten, zal niet iedereen willen nemen: het is een afhaakmoment. En de positieve
gevoelens over de e-bike kunnen ook afnemen door een procedure met meer stappen die als
lastig worden ervaren. Bij het Fietstransferium Harderwijk ontvingen deelnemers een fiets bij
aanvang van deelname en zij konden bij voldoende gebruik van het transferium de
aankoopwaarde van de fiets bijeen sparen en daarmee de fiets dus behouden.
Kennis van de doelgroepen en context is erg belangrijk om te weten waar de hobbels zitten.
Sommige zijn niet weg te nemen. Uit het Eindrapport Evaluatie Mobiliteitsprojecten blijkt dat bij de
meeste spitsmijdprojecten deelnemers niet overstapten op een ander vervoermiddel. Ze reisden
op een ander tijdstip of werkten vaker thuis. Kennelijk was de drempel om met OV of fiets te
reizen te hoog. Dat heeft ook met de locatie te maken. In Haaglanden is bijvoorbeeld wel met
succes OV en fiets als alternatief ingezet. Op andere plaatsen waren stimuleringsmaatregelen
voor alternatief vervoer weinig effectief.
Weerstanden voorkomen en verminderen
“Moeite moeten doen‟ is een van de vele mogelijke weerstanden die verandering in de richting
van het gewenste gedrag in de weg kan staan. Opvallend is dat uit de interviews blijkt dat veel
organisaties bij de uitvoering weerstanden tegen zijn gekomen, maar dat er weinig vooraf
rekening mee is gehouden. Een kans voor verbetering in de toekomst dus. Weerstanden zijn vaak
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voorspelbaar en zijn, als ze tijdig onderkend worden, met de juiste interventies drastisch te
beperken. Dit verhoogt de effectiviteit van maatregelen aanzienlijk. Prijsmaatregelen bijvoorbeeld,
betekenen vaak dat je mensen voordelen afneemt (met weerstand als logisch gevolg).
Psychologisch heeft iets kwijtraken wat je bezit veel meer impact dan iets winnen wat je nog niet
had. Dit heet verliesaversie (weerstand tegen (mogelijk) verlies). Vaak voelen mensen geen
bedreigingen op materieel gebied bij het invoeren van mobiliteitsmaatregelen, maar veelal angst
voor verlies van comfort, flexibiliteit en/of prettige routines. Omdat mensen actie ondernemen om
vermeend verlies te voorkomen, zijn zij vaak ook bij voorbaat kritisch tegenover maatregelen die
verandering van gedrag beogen. Breng de weerstanden tegen mogelijk verlies in beeld en neem
ze waar mogelijk weg.
Weerstanden kunnen ook ontstaan als mensen zich niet serieus genomen voelen. Dat kan als
bijvoorbeeld alleen voordelen van een maatregel genoemd worden. Het fietsproject Rij2op5 heeft
de invalshoek om de voordelen van fietsen te benadrukken, hetzelfde geldt voor de campagne
van de RET. Voor een doelgroep die al positief tegenover fietsen of het OV staat, werkt dat
uitstekend. Maar het levert meer risico op weerstand bij een op voorhand kritisch publiek. Bij
Ervaar het OV bijvoorbeeld worden juist reizigers die niet gewend zijn het OV te gebruiken,
aangespoord het eens te proberen. Hier openbaart zich de noodzaak om vooraf goed na te
denken over de doelgroep en wat de kenmerken hiervan zijn. Door de belangrijkste doelgroepen
te benoemen en zelf al tegenargumenten te benoemen en zoveel mogelijk te zorgen dat deze niet
bevestigd worden, kan onnodige weerstand bij een deel van de doelgroep worden voorkomen of
ben je er minimaal op voorbereid. Bij activiteiten als Ervaar het OV bijvoorbeeld, kan je dan
gerichter kortingskaarten aanbieden voor trajecten met hoogwaardige verbindingen en voor
momenten dat het niet al te druk is. Dit voorkomt in ieder geval tegenwerpingen als ‘Zie je wel, je
moet ook uren wachten op zo’n bus’, of ‘Veevervoer, ik dacht het al.’
Ook kan een onduidelijke of te gecompliceerde uitleg mensen doen afhaken. Zoiets roept meteen
weerstand op. Bij een van de Spitsmijdprojecten snapten veel mensen bijvoorbeeld de brief
waarin het programma werd uitgelegd niet, waardoor ze afhaakten.
Kortom, denk bij het faciliteren van het gewenste gedrag en in de communicatie daar omheen
vanuit de doelgroepen en hun gedrag, en niet vanuit de maatregel of organisatie. Hoe kun je
bijvoorbeeld het reizen per OV voor werknemers op een bedrijventerrein zo makkelijk mogelijk
maken? Hoe kun je verschillende wensen faciliteren? Welke potentiële afhaakmomenten zijn te
voorkomen? Welke ‘taal’ spreekt hen aan?
Onrechtvaardigheidsgevoel
Een andere bron van weerstand is dat een maatregel kan leiden tot gevoelens van
onrechtvaardigheid. Als mensen het idee hebben dat verandering voor hen lastiger is dan voor
anderen, of dat bepaalde sectoren in een bedrijf niet mee doen, kan dit reden zijn om de hakken
in het zand te zetten. Kijk vooraf (bij de gedragsanalyse) of een maatregel geschikt is voor alle
doelgroepen. Thuiswerken bijvoorbeeld is voor een accountant realistischer dan voor een chirurg.
Als er binnen een bedrijf onrechtvaardigheid wordt ervaren bij werknemers, heeft het weinig zin dit
te negeren of te ontkennen. Veel beter kunnen de (vermeende) verschillen worden onderkend:
geef toe dat de maatregel niet voor iedereen positief uitpakt en neem tegenargumenten serieus.
Wellicht kunnen zo oplossingen worden bedacht in gesprek met de doelgroep zelf.
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Het helpt als een verandering wordt doorgevoerd waarbij mensen zelf enige keuzevrijheid
houden. Keuze tussen twee alternatieven levert minder weerstand op dan wanneer een maatregel
uniform wordt opgelegd. In algemene zin geldt dat het bieden van keuzevrijheid door veel mensen
als positief wordt ervaren. Dat zien we bij zowel de bedrijfscases (a.s.r. parkeerbeleid, PGGM:
mobiliteitsbeleid in de praktijk, MN) als bij een project als Rij2op5. Daarnaast kan
voorbeeldgedrag van management en anderen die de verandering in gang zetten, belangrijk zijn.
Bij verhuisbedrijf Pot werd hier duidelijk op ingespeeld. Als de initiators van de verandering zelf
niet meedoen, wordt de maatregel ongeloofwaardig.

3.3.3 Stimuleren van gewenst gedrag: hoe prikkel je mensen op de juiste manier?
1. Moment

2. Hobbels

3. Stimuleren

4. Benutten

5. Maatwerk:

kiezen

wegnemen

gewenst

sociale context

toespitsen

gedrag
Belonen met geld
Belonen is een zeer frequent toegepast beïnvloedingsmechanisme in de geanalyseerde cases.
Dat kan gaan om een financiële beloning, zoals bij Spitsmijden of bij werkgevers die medewerkers
belonen als ze minder met de auto reizen. Andere vormen van materiële beloningen komen ook
geregeld voor, zoals:


het ‘verdienen’ van een fiets bij voldoende gebruik van een transferium, zoals in Harderwijk;



punten en voucherconstructies;



een bruto-netto uitkering (bonus-malus) bij werkgevers die leaserijders verleiden goedkoper,
zuiniger of anders te gaan reizen;



een renteloze lening om een fiets, e-bike of e-scooter aan te schaffen om bovenstaande te
versterken;



differentiatie in kilometervergoedingen en parkeertarieven (gewenst gedrag wordt beloond,
ongewenst gedrag soms duurder gemaakt);



een (echt) goedkope pas om het OV te gaan gebruiken tijdens grote werkzaamheden zoals in
Utrecht.

Bij Spitsmijden werkt belonen om mensen uit de file te krijgen. Maar niet alle Spitsmijdprojecten
waren kosten-effectief. We weten nog niet goed wat de meest effectieve hoogte is van een
beloning. Zijn sterkere prijsprikkels nodig als weinig mensen het gewenste gedrag vertonen, of is
daar geen relatie tussen? Bij Spitsmijden lijkt onder meer bepalend of de verandering veel energie
kost. Of dat voor andere maatregelen ook een relevante factor is, kunnen we op basis van de
geanalyseerde cases niet hard maken. De verschillen in maatregelen en context zijn te groot.
Binnen de psychologie is het overigens wel bekend dat een beloning niet altijd hoog hoeft te zijn
om gewenst gedrag te veroorzaken. Ze moeten groot genoeg zijn om een gedragsverandering te
induceren, maar niet zo groot dat dit de enige ‘motivator’ is voor het gewenste gedrag. Mits de te
verkrijgen beloning door de deelnemers aantrekkelijk gevonden wordt, kan een kleine beloning
(bijvoorbeeld enkele kleine cadeautjes) op de lange termijn effectiever zijn doordat “cognitieve
dissonantie” wordt geactiveerd. Als mensen namelijk hun gedrag aanpassen omdat ze er een
relatief grote beloning voor ontvangen, kunnen zij hun gedragsverandering aan die beloning
toeschrijven: ‘Ik doe het voor de beloning, niet omdat ik het zo leuk vind’. Als de beloning stopt,
valt men meestal weer terug in het oude gedrag. Krijgt men echter een kleine beloning of
helemaal geen, dan gaat men als het ware zelf zoeken naar een verklaring waarom men toch
ander gedrag is gaan vertonen. Dit heet cognitieve dissonantiereductie: ‘Ik doe het niet voor de
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poen, dus wil ik het uit mezelf doen!’). Dit besef vergroot de kans dat het gedrag in de toekomst
zal worden voortgezet. Natuurlijk moet er wel een bepaalde mate van sense of urgency zijn en
moet het alternatieve gedrag ook voordelen opleveren, wil men het überhaupt voor een kleine
beloning uit gaan proberen. Over het algemeen blijken kleinschalige beloningsprogramma's onder
min of meer homogene groepen (zoals bij werknemers van bedrijven) tot betere resultaten te
leiden dan grootschaliger programma's (zoals die waar alle automobilisten in een bepaalde regio
de doelgroep vormen).
Immateriële beloning en feedback
In enkele onderzochte cases zijn ook vormen van immateriële beloning toegepast. Competities
waarbij deelnemers status kunnen verdienen als ze winnen als individu, afdeling of bedrijf
(Van5naar4), of door te sparen voor een goed doel (Op de fiets werkt beter). Op dit moment is
nog niet bekend of met immateriële beloningen vergelijkbare effecten bereikt kunnen worden als
met geld en cadeaus. Is de financiële prikkel noodzakelijk, of zijn er goedkopere alternatieven? Uit
de geanalyseerde cases kunnen we daar geen harde aanwijzingen voor vinden, omdat
immateriële beloningen nu ook vaak ingezet werden bij projecten met een geringe sense of
urgency, of gecombineerd zijn met financiële prikkels.
Maar bewijs dat dit zeer effectief kan zijn, is er wel volop op andere terreinen. Zo werkt een smiley
als positieve feedback onder meer in het verkeer en bij energiebesparing om het gewenste
gedrag te versterken. In persoonlijk contact kunnen complimenten een vergelijkbaar effect
hebben: de beloning (positieve feedback) activeert onbewust de behoefte iets terug te doen
(wederkerigheid).
Feedback over het reisgedrag werkt bij Spitsmijden als een versterker voor het gewenste gedrag.
Door dit te combineren met positieve feedback, is de kans op gedragsbehoud groter.
De beleving van de verandering
Of immateriële beloningen effectief zijn, kan ook samenhangen met het imago (of de beleving)
van maatregelen of gewenste veranderingen. Als er op de werkvloer bijvoorbeeld positief gedacht
wordt over de ingezette weg en er een zekere sense of urgency is, is het makkelijker om
immaterieel te belonen. Immers, waardering van collega’s ligt dan meer voor de hand dan
wanneer zij zich afvragen waar je mee bezig bent of denken dat je een wit voetje bij het
management aan het halen bent. De volgorde van de introductie van maatregelen en een
stapsgewijze implementatie is daarom cruciaal, evenals een goed gevoel van het management
van welke mening er werkelijk op de werkvloer leeft ten aanzien van de voorgenomen
veranderingen. Bij a.s.r. en het Bronovo ziekenhuis werden respectievelijk een helpdesk en OR
ingeschakeld om hierachter te komen. Bij werkgevers zien we in algemene zin dat een nieuw
mobiliteitsbeleid (met nieuwe prikkels) goed samengaat in een omgeving waar er veel
keuzevrijheid wordt geboden aan de werknemers. Dit laatste is vaak verpakt onder ‘Het Nieuwe
Werken’.
Een andere case waarin het belang van een positief beeld/ervaring wordt ingeschat, is de
Tramcampagne van RET. Het uitgangspunt van de campagne is om een zo positief mogelijk
beeld te schetsen van de tram zodat mensen meer gebruik gaan maken van de tram. RET schetst
daarbij in eerste instantie opzettelijk een verkeerd beeld omdat zij zich ervan bewust zijn dat dit tot
een positiever beeld leidt (suggestie wekken dat het over een auto gaat in plaats van de tram).
Vervolgens zetten zij in op een charmeoffensief door campagnebeelden te gebruiken waarin
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wordt benadrukt hoe mooi een fijn het rijden in een tram is (“Zo wil iedereen wel door de stad
rijden”).
Imagocampagnes pakken overigens niet altijd goed uit. Als de werkelijkheid te ver afstaat van het
geschetste beeld kan een contrasteffect optreden. De trams moeten wel schoon en veilig zijn,
anders haken mensen na een negatieve ervaring voor lange tijd af.
Over het algemeen is het makkelijker om een goed imago te versterken, dan een negatief imago
om te buigen. Imagocampagnes werken vooral als het imago neutraal of positief is. Is het ten
onrechte negatief, probeer mensen dan vooral positieve ervaringen te bezorgen. Ook
benadrukken we nogmaals dat de stappen die je van mensen vraagt niet te groot moeten zijn. Het
moet haalbaar zijn. Ondersteuning van mensen die graag willen veranderen verdient speciale
aandacht. Bijvoorbeeld door reminders (dit kan via social media en smartphones, maar ook door
een persoonlijke herinnering op het werk of een brief),.
Wilskracht versterken
Gedragsverandering is zelfs voor mensen die best vaker de auto willen laten staan, niet
eenvoudig. Zolang gedrag nog geen routine is, vraagt het veel wilskracht. Het is bekend dat
beloningen op korte termijn kunnen leiden tot gedragseffecten. Veel onderzoek laat echter zien
dat het effect wegebt als de beloning stopt. Dat is aan de ene kant omdat een beloning wordt
afgenomen, maar ook omdat het volhouden lastig is. Daar is wilskracht voor nodig.
Daarom is het interessant dat Spitsmijden A2 Brabant naast financieel belonen ook een
5

interventie heeft ontwikkeld die zich richt op gedragsbehoud. Implementatie intenties (verpakt in
een concreet persoonlijk plan om de file te mijden) zijn aantoonbaar effectief voor het project in
Brabant. Ook in de gezondheidszorg is aangetoond dat implementatie intenties erg effectief
kunnen zijn om mensen te helpen bij een door hen gewenste leefstijlverandering. Door je de
concrete acties al voor te stellen, wordt de kans veel groter dat mensen ze ook kunnen uitvoeren.
Wie bijvoorbeeld 20 kilo wil afvallen kan concrete tussenstapjes opschrijven. (Ik ga elke dinsdag
en zaterdag naar de supermarkt. Maak vooraf een lijstje en neem geen andere producten mee.
Elke zondag maken we een rooster wie vers kookt.) Dat maakt mensen doelgerichter en
weerbaarder voor verleidingen.
Wilskracht hebben we slechts in beperkte mate – en het kan zelfs opraken gedurende de dag. Het
is verstandig hier rekening mee te houden bij het ontwikkelen van maatregelen om het gewenste
gedrag te stimuleren. Maak gebruik van de keuzemomenten die medewerkers/weggebruikers
hebben en bedenk of het daar mogelijk is om het gewenste gedrag ook de makkelijkste keuze te
maken (de default- of standaardoptie), en bouw extra stappen in voor het ongewenste gedrag. Zo
voorkom je dat er een wilskrachtprobleem ontstaat en speel je in op het gegeven dat mensen niet
over alle beslissingen goed willen nadenken.
Een voorbeeld waarin dit is toegepast, was de introductie van het Elektronisch Patiëntendossier
waarover alle Nederlanders een brief kregen dat ze hieraan meededen, tenzij ze bezwaar
aantekenden. De standaardoptie was: je doet mee. De overgrote meerderheid van de bevolking
stemde hiermee in. Was de vraag omgekeerd gesteld (meld je aan voor het EPD) dan was de
deelname ongetwijfeld veel kleiner geweest.

5

Implementatie intenties zijn simpele actieplannen die aangeven waar, wanneer en hoe iemand een bepaald

gedrag zal uitvoeren.
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Omgaan met een kleine terugval: vergevingsgezind maar niet vrijblijvend
Een beloning heeft in deze context vaak tot doel om tegenwicht te bieden aan weerstanden. Er
wordt een gedragsverandering gevraagd die hoe dan ook moeite kost en/of waarvan je het
voordeel niet onmiddellijk inzag, anders had je het immers al gedaan. Om de weerstand te
verkleinen werkt het goed als de druk tot verandering niet al te groot is. Het voelt als een beloning
als je gewoon eens een moment niet mee hoeft te doen, maar mag terugvallen in je oude gedrag.
Niet om het op te geven, maar om even “op adem te komen‟. Als het bijvoorbeeld langere tijd
slecht weer is en je een week lang niet naar je fiets omkijkt, vermijd dan dat mensen in een
negatieve spiraal terecht komen. Wijt de “terugval‟ niet aan eigenschappen van de persoon of aan
falen. Dit zorgt voor aangeleerde hulpeloosheid en de neiging om de handdoek in de ring te
gooien. Een “vergevingsgezinde maatregel‟, waarbij na een weekje niet fietsen, met volle energie
kan worden verder gegaan zonder problematisch gedoe, werkt als een immateriële beloning op
zich.
Doe dit overigens zonder het hele veranderingsproces te vrijblijvend te maken; een weekje wat
minder veranderen moet kunnen, maar het moet niet het begin worden van helemaal afhaken.
Met behulp van de A6 Bereikbaar pas werd er bij het project Hollandse Brug ingespeeld op deze
vergevingsgezindheid door deelnemers een aantal keren zonder consequenties gebruik te laten
maken van de brug. Bij Rij2op5 is er ook sprake van vergevingsgezindheid. Dit project gaat uit
van twee dagen fietsen en heeft niet het doel om automobilisten te pesten. Door slechts om 2
dagen te vragen in plaats van 5, wordt de drempel tot deelname verlaagd. Werkgevers die
overgaan op mobiliteitsbudgetten (al dan niet nog met een leaseauto) bieden werknemers in feite
alle vrijheid. Alleen houden werknemers meer over als ze de auto vaker laten staan. Indien nodig
kan men de auto dan een week intensief gebruiken. Zo ontstaat ook niet het idee dat men iets
fout doet als men bewust en met argumenten een keer wel veel auto rijdt.

3.3.4 Sociale context benutten: hoe kun je de sociale omgeving van je doelgroep
gebruiken?
1. Moment

2. Hobbels

3. Stimuleren

4. Benutten

5. Maatwerk:

kiezen

wegnemen

gewenst

sociale context

toespitsen

gedrag
Sociale invloed: vergelijking met relevante anderen
Sociale invloed is in allerlei contexten een zeer krachtig beïnvloedingsmiddel. Mensen doen graag
wat anderen doen, en helemaal wat anderen doen die op hen lijken. Dat zijn geen weloverwogen
beslissingen, maar is grotendeels een onbewust proces. De mogelijkheden van sociale invloed
worden in de onderzochte cases beperkt benut. Laten zien dat een grote meerderheid van de
medewerkers of van de bedrijven in een bepaalde regio meedoet, maakt het vanzelf
aantrekkelijker om daar bij te horen.
Bij energiebesparing bleek sociale invloed zelfs effectiever als interventie dan geld besparen. Bij
energiebesparing gaat het net als bij woon-werkverkeer om gewoontegedrag dat je langdurig wilt
veranderen. Als je mensen vraagt wat hen aan zou zetten tot energiebesparing, is
kostenbesparing het eerste wat veel mensen zeggen. Een voorlichtingscampagne met
besparingstips gericht op een lagere energierekening, bleek echter geen invloed te hebben op
hun energieverbruik. Wat wel werkte was de vergelijking met de buren. Mensen die weten dat hun
energierekening hoger is dan die van vergelijkbare huishoudens in hun omgeving, gaan wel
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zuiniger met energie om. Uit grootschalig onderzoek onder 600.000 huishoudens wereldwijd blijkt
dat dit duurzame effecten zijn. Ook onderzoeken van het BIT UK laten zeer goede resultaten zien:
meer mensen betalen bijvoorbeeld boetes op tijd door brieven waarin de sociale norm wordt
gebruikt.
De manier waarop de communicatie wordt vormgegeven, is bepalend voor de effectiviteit. Soms
kan een strategie goed zijn, maar gaat het mis in de uitvoering. Bijvoorbeeld door op een poster te
laten zien dat één persoon langs de file rijdt in een verder lege bus, lijkt het project niet erg
succesvol. Zouden er veel mensen in de bus zijn afgebeeld, dan versterk je onbewust de sociale
norm dat veel mensen je al voor zijn gegaan. Dat verlaagt de drempel om de bus te overwegen.
Indien de meeste (of heel veel) mensen uit de doelgroep het gewenste gedrag al vertonen,
gebruik dat dan als uitgangspunt in de communicatie. Gedrag is besmettelijk en dit helpt om de
groep die het gewenste gedrag vertoont, te laten groeien.
Consistentie
Convenanten zijn een manier om werkgevers aan Beter Benutten projecten te binden. Met het
ondertekenen van een convenant committeert een bedrijf zich aan bepaalde afspraken of doelen.
Daar is ook nog winst te halen met inzichten over commitment en consistentie, een specifieke
vorm van sociale invloed. Als iemand (lid van een doelgroep) zich publiekelijk verbindt aan een
maatregel (‘ja, ik ga het komende half jaar gemiddeld 2x per week op de fiets (ov met het OV)’), is
de kans groter dat het doel bereikt wordt. Mensen zijn niet graag inconsistent. Dit wordt nogmaals
versterkt als je mensen er in een later stadium ook publiekelijk aan herinnert. Dit is ook toegepast
in de case Spitsmijden A2 Brabant.
Netwerken
Mensen nemen het makkelijkst iets aan van iemand die op hen lijkt. Dit principe (in group) wordt
toegepast door goede rolmodellen te kiezen in campagnes, maar ook door collega’s elkaar te
laten voorlichten (over het nieuwe werken, de e-bike et cetera), of werkgevers die elkaar
informeren over mobiliteitsmaatregelen. Uit de case-analyses blijkt het dat het makkelijk is om
mensen voor een korte-termijndoel bij elkaar te brengen (sense of urgency), maar dat het moeilijk
is om langdurige netwerken in stand te houden. Voor veel werkgevers gaat het om een
kortlopende actie om de implementatie van nieuw beleid te ondersteunen, waarna ze weer
overgaan tot de orde van de dag. Dat is overigens ook niet erg als er dan een duurzame
verandering gerealiseerd is. Maar de consequentie is wel dat een netwerk niet statisch is, maar
steeds uit (deels) andere mensen en organisaties bestaat.
Superpromotors
De superpromotor is de personificatie van het enthousiasme voor een maatregel. Iemand of een
groep mensen die anderen meekrijgt. Superpromotors doen aanbevelingen of worden door
anderen gekopieerd. Vaak zijn dit mensen die als gelijke gezien worden, en/of waarvan men
graag dingen aanneemt. Met andere woorden: het zijn enthousiastelingen die hun enthousiasme
actief delen en door de omgeving serieus worden genomen. Binnen de meeste organisaties en bij
de meeste (voorgenomen) maatregelen zijn superpromotors te vinden. Laat hen boodschappen
brengen, feedback geven op wat er is gebeurd en nieuwe stappen aankondigen (zoals de
fietscoördinatoren bij het project Op de fiets werkt beter).
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Een voorbeeld van een eerste stap in deze richting is bijvoorbeeld het Nieuwe Werken bij
bedrijven introduceren door andere bedrijven (vergelijkbare bedrijven en/of bedrijven met status
en goede naam) die er al mee werken. Zij kunnen aan nieuwe bedrijven laten zien wat de
voordelen ervan zijn en daarmee de nieuwe bedrijven over de streep trekken om ook het Nieuwe
Werken te introduceren. Dit werkt veel beter dan wanneer de overheid zo’n boodschap brengt.
Binnen Rij2op5 kent elke werkgever zijn ambassadeurs. In algemene zin geldt dat werkgevers
met goede voorbeelden andere werkgevers helpen/stimuleren.
Sociale vergelijking
Omdat mensen zich (constant) met anderen vergelijken, liggen daarin hele mooi kansen maar ook
gevaren besloten. Maatregelen die inspelen op competitie (zoals Op de fiets werkt beter waarbij
de meest zuinige rijder in het zonnetje werd gezet, of Van5naar4 waarbij de best presterende
teams prijzen wonnen) zijn daarom kansrijk. Maar niet iedereen wordt echt gedreven door
competitie en aangezien competitie meestal ook verliezers kent, kan het de motivatie ook
belemmeren. Bij veel fietsmaatregelen wordt ingezet op verbeterde gezondheid als intrinsiek
motief. Als iemand meedoet puur en alleen om doelen voor zichzelf te realiseren (afvallen, betere
conditie), kan communicatie over resultaten van anderen die het veel beter doen juist
demotiverend gaan werken.
Ook kan een naam van een programma als ’Burn fat not fuel’ (onderdeel Maastricht Bereikbaar) in
een sociale context een extra hobbel opwerpen. Als je wel meedoet krijg je waardering maar komt
jouw (over)gewicht wel weer extra in de aandacht; als je niet meedoet kunnen collega’s je aan
gaan spreken in de trend van “da’s nou precies iets voor jou, Miranda‟. Allebei niet prettig. Speel
daarom in de communicatie in op positieve elementen van sociale vergelijking en voorkom
negatieve vormen van vergelijking die door de maatregel geïnitieerd kunnen worden.
Geef deelnemers ook de ruimte om ervaringen te delen. Binnen het Segmentproject bleek daar
veel behoefte aan te bestaan onder met name de doelgroep ‘ouders met kind voor de eerste keer
naar school’. Dit gaf enkele honderden positieve reacties (en input) en slechts één negatieve.

3.3.5 Maatwerk: hoe kun je de maatregel toespitsen op de specifieke situatie, het
specifieke gedrag en de mensen in kwestie?
1. Moment

2. Hobbels

3. Stimuleren

4. Benutten

5. Maatwerk:

kiezen

wegnemen

gewenst

sociale context

toespitsen

gedrag
Startfase: advies op maat
Reisgedrag is van veel individuele factoren afhankelijk. Is er OV in de buurt? Moeten de kinderen
met de auto van school naar sport gebracht worden? Heeft iemand een beroep waarbij flexibele
werktijden en thuiswerken mogelijk is? In een aantal projecten wordt hier goed op ingespeeld
doordat er voor een persoonlijke benadering is gekozen. Zo kregen reizigers wier kenteken een
aantal keren op de A6 was gesignaleerd, voorafgaand aan de werkzaamheden aan de Hollandse
Brug A6 een brief thuisgestuurd met daarin een aanbod dat op hun eigen rijgedrag was
afgestemd. Bij MN en bij a.s.r. was er voor de medewerkers een helpdesk waarbij mensen op
individueel niveau werden geholpen bij het kiezen van de meest optimale reiswijze.
Een persoonlijke benadering is effectiever dan massamediale communicatie (campagnes) als het
gaat om veranderingen waar mensen echt over na moeten denken. Een persoonlijk gesprek is
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dan nog het meest effectief, omdat dat dwingt om de informatie goed door te laten dringen. Wat
betekent het om anders te gaan reizen of op andere tijden en plaatsen te werken? In een gesprek
wordt snel duidelijk waar nog vragen over zijn of drempels liggen. Dat biedt de mogelijkheid
daarop in te spelen en een zo goed mogelijk advies te geven. Second best is een brief of mail op
naam en afgestemd op je persoonlijke situatie. Persoonlijk adresseren zorgt voor extra
attentiewaarde boven een brief met ‘geachte reiziger’.
Stel mensen dus in staat om het gewenste gedrag uit te voeren door hen (indien mogelijk) op
individueel niveau advies te geven en hen te helpen (ontzorgen en te faciliteren).
Bij de evaluatie van Spitsmijden projecten bleek een persoonlijke benadering een van de
succesfactoren om deelnemers te werven. Benadering via massamedia en billboards langs de
weg hadden geen effect. Evenmin als de benadering via werkgevers.
Tijdens het project: motivatie op individueel niveau
Ook om mensen te motiveren het nieuwe reisgedrag uit te proberen en vol te houden zijn
interventies op individueel niveau kansrijk. Dit gebeurt onder meer door mensen te helpen om het
gewenste gedrag uit te voeren en het idee weg te nemen dat het voor hen niet uitvoerbaar is. Dat
kan zijn door een probeeractie, maar ook door faciliteiten die thuiswerken goed ondersteunen, en
een goede informatievoorziening. Door het gevoel bij mensen te vergroten dat ze anders kunnen
reizen of op een andere manier kunnen werken (dit heet in de psychologie ‘self-efficacy’), dan
voorkom je daarmee gelijk een heleboel weerstand. Immers: Als je denkt iets te kunnen, dan
neemt dat in ieder geval de weerstand ‘hulpeloosheid’ (’dat doe ik niet, want dat is in mijn geval
onmogelijk’) weg.
Het is al eerder ter sprake gekomen: het belang van feedback. We gaven reeds aan dat feedback
over geleverde prestaties en is een veelgebruikte manier om mensen persoonlijk te motiveren.
Vooral bij cases waarbij iets te winnen valt, wordt feedback veelvoudig ingezet om mensen te
motiveren nog beter te presteren. Zo wordt er bij Van5naar4 gebruik gemaakt van een virtuele
coach die tips geeft en inzicht geeft in de prestatie van deelnemers en wordt er bij ‘Op de fiets
werkt beter’ gebruik gemaakt van een app waarop deelnemers kunnen zien hoeveel
fietskilometers ze hebben gemaakt. Bij Spitsmijden A2 Brabant blijkt feedback als interventie goed
te werken. Het biedt mensen de gelegenheid om een tandje bij te schakelen wanneer blijkt dat
hun prestatie (in vergelijking met anderen of met hun eigen doelstelling) niet goed genoeg is.
Over het algemeen motiveert individuele feedback mensen meer om hun gedrag (blijvend) bij te
stellen dan algemene feedback. Dus liever ‘jij hebt dit bereikt’ dan ‘de inwoners van deze
gemeente hebben er voor gezorgd dat…’. Het laatste zou ‘free-rider-gedrag (profiteren)’ kunnen
oproepen: ‘als anderen er voor zorgen dat het gebeurt, hoef ik niet meer’.
Feedback kan dus ook een negatieve effecten hebben op de motivatie van mensen. Nog een
voorbeeld hiervan: wanneer iemand zijn uiterste best doet en blijkt dat zijn prestatie niet goed
genoeg is om bijvoorbeeld een prijs te kunnen winnen, werkt dit demotiverend en kan ertoe leiden
dat mensen het opgeven.
Een andere manier om mensen (op individueel niveau) te motiveren, is door een maatregel
interactief te maken. Interactie vraagt om betrokkenheid van deelnemers en zorgt ervoor dat
mensen tijd en moeite gaan investeren. Bij Spitsmijden in Brabant werd er op een interactieve
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manier omgegaan met de deelnemers. Zij zijn gestimuleerd om foto’s te delen en om hun verhaal
te vertellen. Wie dit interessant vindt, kan meedoen, maar het is geen verplichting.
Toch is er weinig bekend over of mensen langdurig bij dit type interactieve maatregelen actief
betrokken blijven. Het animo is meestal vooral in de startfase relatief groot, maar de aandacht en
het enthousiasme kan snel afnemen. Hetzelfde geldt ook voor games. In plaats van ‘hopen’ dat er
al snel een nieuw automatisme is gevormd, is het verstandig om nieuwe prikkels of uitdagingen in
te bouwen, zodat men daardoor langer geboeid blijft.
Voorkom groepsdenken
Over de maatregelen spreken in bijvoorbeeld een werkoverleg kan heel zinvol zijn. Ook dat
stimuleert de betrokkenheid en meedenken over oplossingen. In een sociale context kan binnen
een groep een negatief psychosociaal fenomeen optreden dat ‘groepsdenken’ heet. Daarbij staat
de centrale mening van de groep als geheel een objectieve individueel oordeel in de weg. De
groepsleden gaan primair letten op het behoud van overeenstemming en eensgezindheid (‘we zijn
er tegen’ of ‘we vinden het onzin’). Een kritische overweging van de feiten (‘Het zou best wel eens
kunnen bijdragen aan verbetering’) sneeuwt dan onder. Mensen die in groepsverband bij elkaar
komen zijn allemaal vatbaar voor groepsdenken. Of het nu om de managers van bedrijven gaat,
om beleidsmedewerkers bij overheden of om groepen werknemers op de werkvloer. Bij de
maatregel Ervaar het OV worden groeps-dagkaarten gratis verstrekt aan mensen die normaliter
het openbaar vervoer niet gebruiken. Mocht er dan tijdens het uitproberen iets fout gaan
(vertraging, missen aansluiting), dan bestaat het risico dat de groep vooroordelen bevestigd ziet
en gaat oordelen dat het openbaar vervoer ook echt niets voorstelt, zonder individuele kritische
tegengeluiden toe te staan (‘Er was een ongeluk, daar kan de vervoerder niets aan doen.’).
Groepsdenken vormt altijd een gevaar voor het proces van geslaagde gedragsverandering.
Daarom is het belangrijk om dit waar mogelijk actief tegen te gaan. Zorg dat de leden van de
groep een kritische houding aan (blijven) nemen. Dit kan op de werkvloer op de volgende
manieren gestimuleerd worden:


Stimuleer kritische geluiden in plaats van ze te vermijden. Dit kan door discussie, dialoog of
inspraak.



Gebruik zoveel mogelijk onafhankelijke leiders binnen projecten (die zelf dus geen belang
hebben bij de uitkomst) en wees transparant over de resultaten.



Gebruik subgroepen bij bijeenkomsten waar mensen gevraagd worden mee te denken en
laat deze subgroepen discussiëren en deel de resultaten.



Moedig creativiteit aan. Schep ruimte voor nieuwe ideeën en mensen die anders denken. In
een omgeving waar mensen zich veilig voelen, is de kans op groepsdenken veel kleiner.



Betrek af en toe buitenstaanders in een veranderingsproces. Zij komen met frisse ideeën en
zo ziet men dat er ook buiten de groep verwante gedachten en activiteiten zijn. Kies deze
buitenstaanders wel zorgvuldig. Zij moeten energie brengen, geen vooroordelen bevestigen.



Maak waar wenselijk het mogelijk om anoniem ideeën aan te leveren of meningen te geven
en neem deze ook serieus mee. Zo wordt voorkomen dat groepsdenken wordt gestimuleerd
uit angst voor de gevolgen van een kritische houding.



Richt je op de doelgroep die wil én kan in plaats van op de hele groep. Of maak duidelijk
door het gebruik van teksten en beelden (bijvoorbeeld foto’s van mensen) op wie je je richt.
Zie bijvoorbeeld de Segment-campagnes Utrecht.
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3.4

Results: de waarde van leren, weten en meten
Meten levert veel op
Van de effectiviteit van Spitsmijden projecten komen we steeds meer te weten. Dit komt omdat
daar vaak nul- en effectmetingen zijn verricht, en er inmiddels aardig wat projecten zijn uitgevoerd
op verschillende locaties en onder verschillende omstandigheden. Daardoor weten we dat een
financiële beloning mensen ertoe aan kan zetten om de file te mijden. En dat het erg moeilijk is
om automobilisten van de auto naar het OV te laten overstappen (op een enkele uitzondering na
zoals in Haaglanden). Kansrijker zijn andere routes, andere reistijden en thuiswerken. Inzicht in
hoe je kunt voorkomen dat mensen terugvallen in hun oude gedrag als de beloning stopt, begint
ook te ontstaan. De proef met Spitsmijden A2 Brabant is succesvol met een persoonlijk mijdplan
(toepassing van zogenaamde implementatie-intenties waarbij mensen concreet aangeven hoe ze
de file blijven vermijden). Nadeel is dat dat een vrij dure en arbeidsintensieve oplossing is en
daardoor niet voor alle projecten geschikt.
Test – learn – adapt: leer van pilots
Een project als Van5naar4 is kleinschalig gestart. Dat geeft je de kans om een maatregel uit te
testen en te leren van de ervaringen, voor deze grootschalig wordt aangeboden. Het BIT UK werkt
ook op deze manier: ‘test – learn – adapt’ heet de aanpak die tot zeer vruchtbare resultaten leidt.
Bij een aantal projecten was wel een effectmeting of evaluatie gedaan, maar geen meting vooraf.
Daardoor was bijvoorbeeld niet duidelijk hoe mensen voorafgaand aan de introductie van de
maatregel zich verplaatsen, en of ze misschien af en toe thuis werkten of op de fiets naar het werk
gingen. Een nulmeting is dan ook zeer wenselijk. Daarnaast is het nuttig gebruik te maken van
controlegroepen. Twee vergelijkbare afdelingen of locaties waar bij een maatregel bij wijze van
pilot wordt getest en de andere afdeling alleen meeloopt in de metingen.
Meet bij voorkeur daadwerkelijk gedrag. Bij Spitsmijden kunnen met camera’s kentekens
geregistreerd worden of kastjes in de auto geplaatst. Dat levert veel betrouwbaardere resultaten
op dan mensen met een mobiele app zelf te laten registreren, of mensen achteraf te bevragen.
Toch kan het laatste (bij voorkeur als aanvulling op harde metingen) wel erg nuttig zijn. Hoe
mensen een maatregel ervaren kan helpen om de maatregel verder te verbeteren en hobbels weg
te nemen.
Prikkel voor goede evaluatie ontbreekt vaak
Van de ruim 100 bestudeerde cases is slechts een enkele goed geëvalueerd. De prikkel ontbreekt
vaak om dit te doen. Dat zegt iets over de prioriteit bij organisaties om dit soort maatregelen te
evalueren. Om meer inzicht te krijgen in de werkzame bestanddelen van interventies om
autogebruik te verminderen, zijn evaluaties wel noodzakelijk. De overheid kan werkgevers niet
verplichten om te evalueren. Maar zou wel door subsidievoorwaarden ervoor kunnen zorgen dat
organisaties volgens een bepaald stramien maatregelen opstellen en evalueren.
De evaluaties die zijn uitgevoerd, gebeuren nu ook op heel verschillende manieren. Dat maakt de
vergelijkbaarheid en generaliseerbaarheid van de resultaten zeer gering. De meerwaarde om hier
centrale richtlijnen voor te ontwikkelen is groot.
Hoe lever je bewijslast?
Zelfs bij goede monitoring en evaluatie kan het nog moeilijk zijn om te bewijzen dat een interventie
werkt en ook bij herhaling wederom hetzelfde effect zal bereiken.
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Momenteel bieden de maatregelen en het niveau waarop zij geëvalueerd zijn, niet de mogelijkheid
om in detail vast te stelen welke interventies wat opleveren. Helaas ontbreken veelal essentiële
gegevens of zijn externe omstandigheden onvoldoende gecontroleerd of van dien aard waren dat
betrouwbare uitspraken niet mogelijk zijn.
Door programma’s te effectueren en de lessen uit deze en andere analysestudies ter harte te
nemen en (waar mogelijk) veel van deze verbeteringen als eis te formuleren voor toekomstige
6

programma’s, kan dit in de toekomst worden verbeterd .

6

Het RIVM heeft een praktisch handvat opgesteld voor het onderscheid in de bewijskracht van practice based

interventies (zie referentie in bijlage 7). Deze aanpak biedt mogelijkheid in de toekomst waardevolle
aanknopingspunten voor de monitoring en evaluatie van maatregelen binnen Beter Benutten op het gebied
van gedragsbeïnvloeding.
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4.

Aandachtspunten en aanbevelingen
In dit hoofdstuk presenteren wij de aandachtspunten en aanbevelingen die naar onze mening
relevant zijn voor het vervolg van Beter Benutten. We maken daarin onderscheid tussen
aanbevelingen voor de regio’s en aanbevelingen voor het programma Beter Benutten als geheel.
Vooraf het volgende: sommige knelpunten die wij in de analyse zijn tegengekomen en de
aanbevelingen die daaruit volgen, kunnen een gevoel oproepen van ‘dat weten we al lang’. De
vraag is dan echter waarom er nog zo weinig mee is gebeurd. Als aanbevelingen als ‘open
deuren’ worden ervaren, is dat reden temeer om er snel aandacht aan te schenken zodat dit uit de
boeken kan verdwijnen.
We presenteren onze aandachtspunten en aanbevelingen in twee categorieën:


Regioniveau



Programmaniveau Beter Benutten

Binnen iedere categorie maken we zoveel mogelijk onderscheid tussen inhoudelijke
aanbevelingen en aandachtspunten die meer in de proceskant zitten. We zijn ons ervan bewust
dat deze indeling enigszins arbitrair is en dat uiteindelijk iedere verbetering op alle niveaus
doorwerkt. Bovendien grijpen inhoud en proces als het goed is direct in elkaar. Het onderscheid is
primair bedoeld als aanbevelingen kader.

4.1

Aanbevelingen voor de regio
De manier van werken dient bij alle regio’s gebaseerd te zijn op de aanpak Understand –
Interventions – Results. In hoofdstuk 3 staan hiervoor diverse aangrijpingspunten. In onze
aanbevelingen volgen we deze indeling.

4.1.1 Understand
Inhoud
De regio’s verschillen. Dat betreft het karakter van een gebied en de (geografische)kenmerken,
maar ook het stadium waar men is als het gaat om het implementeren van maatregelen en de
manier waarop maatregelen en maatregelenpakketten worden ingericht. Regio’s moeten, binnen
de samen met het Rijk gestelde kaders, hun eigen ambitieniveau en regionale agenda kunnen
samenstellen. Dat vereist kennis van en inzicht in de knelpunten en kansen én een duidelijke link
met de doelgroepen die moeten worden betrokken om tot resultaat te komen.
Proces
Er is veel ‘laaghangend fruit’. Er zijn immers altijd wel mensen die willen veranderen of al op de
drempel van een verandering staan. Wellicht is dit laaghangend fruit relatief makkelijk te plukken
door het toepassen van enkele ‘basale’ interventies (denk aan een ‘call to action’). Dit vereist
echter goede doelgroep analyses (waar zit het laaghangend fruit?) en analyses op
programmaniveau (welke interventies willen we inzetten en wat willen we daar op welke termijn
mee bereiken?). Hierbij komen we ook ‘back to basic’: welke eenvoudige dingen moet je eigenlijk
altijd doen? Wat zijn simpelweg voorwaarden om een ambitieus programma als Beter Benutten
kans van slagen te geven?
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4.1.2 Interventions
Inhoud
Er moet een balans worden gevonden tussen de wensen van overheden, doelstellingen van de
regio en wat bedrijven bezighoudt. Idem wat betreft andere doelgroepen. Hoofdstuk 3 laat zien
dat er in de regio’s veel meer aan doelgroependifferentiatie gedaan kan worden. Projecten dienen
in aanmerking te komen voor ondersteuning als ze vertrekken vanuit een duidelijke context,
inspelen op de specifieke kenmerken, weerstanden en motivaties van doelgroepen (en waar
mogelijk segmenten daar binnen) en onderbouwde keuzes maken voor interventies. Paragraaf
‘interventions’ in hoofdstuk 3 geeft hiervan diverse voorbeelden. Dit betekent overigens ook dat
heel gericht moet worden omgegaan met het werven van deelnemers, na het maken van een
doelgroep profiel.
Zoek waar energie zit en verbind bedrijven en hun activiteiten in een regio of op een
bedrijventerrein met elkaar. Zet dit vervolgens om in actie. Dit stelt ook eisen aan een
mobiliteitsmakekaar. Het gaat niet meer om het werven van nieuwe convenantpartners, maar om
actie en resultaat. Om dit te realiseren is het goed om in de regio met een multidisciplinair team te
werken, met daarin deskundigheid op gebied van gedrag, marketing, communicatie, organisatie
en veranderkunde.
Wellicht vanzelfsprekend, maar in praktijk toch vaak een struikelblok of bron van onduidelijkheid
en vertraging: houd rekening met specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden van betrokken
actoren en met verschillende belangen. Zo kan een bedrijf maar beperkt bijdragen aan
congestiedoelstellingen.
Stel als BB niet teveel eisen aan partners zoals werkgevers et cetera. Net als de doelgroep van
reizigers/ werknemers geldt hier: maak het gemakkelijk en aantrekkelijk voor ze om mee te doen.
Kijk naar mogelijke weerstanden en speel hierop in om hen te motiveren.
Bij aanbodmaatregelen dient de beoogde gebruiker te worden betrokken om zo aanbod en
vraagbeïnvloeding met elkaar te verbinden. Geen nieuwe fietsroutes zonder betrokkenheid van
werkgevers en werknemers.
Sociale bewijskracht/ sociale beïnvloeding (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.4) kan veel sterker
worden ingezet. Het primaire doel kan hier zijn het nieuwe gedrag acceptabel te maken. Normen
activeren en bijstellen speelt hierin een belangrijke rol. Projecten kunnen zich dan meer richten op
het in gang zetten van een beweging (richting meer gedragen nieuw gedrag).
Proces
Om tot echte vernieuwing te komen moet er ruimte zijn voor experimenten, zonder dat deze
uitsluitend afgerekend worden op resultaat op straat. Goed onderbouwde innovaties moeten
getest kunnen worden om aanvullend inzicht te kunnen verschaffen in (werkzame bestanddelen
van) interventies. Interessant hierbij zijn onder meer experimenten met niet materiële beloningen
en inzet van sociale normen. Het gaat om het testen (met specifieke doelgroepen), bijstellen en
verbreden.
De regio moet het programma zo inrichten dat experimenten worden aangemoedigd en
tegelijkertijd eisen stellen aan ideeën en projecten. Vraag bijvoorbeeld om aantoonbare interesse
(stel dat als voorwaarde) binnen de beoogde doelgroep als iemand een experiment wil uitvoeren.
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4.1.3 Results
Inhoud
Er dient meer aandacht uit te gaan naar structurele verandering. Welke interventies leiden tot
nieuw gewoontegedrag (blijvende verandering)? Dat betekent dat goed meten en evalueren niet
beperkt moet blijven tot de looptijd van een interventie. Dit kan bijvoorbeeld door een verankering
in de subsidievoorwaarden en alleen middelen beschikbaar te stellen voor projecten die zowel de
analyse aan de voorkant goed doen, als onderbouwde keuzes voor interventies maken, als de
resultaten meten ( Understand-Interventions-Results).
Proces
Meten is voor iedereen relevant. Resultaatmetingen moeten aansluiten bij streefdoelen die voor
de regio belangrijk zijn. In veel gevallen zijn eenheden als ‘aantallen auto’s uit de spits’
bruikbaarder dan ‘voertuigverliesuren’. Het is van belang hier samen met I&M tot bruikbare
afspraken te komen
Relateer doelstellingen aan specifieke knelpunten in een regio. Idealiter wordt hier een koppeling
gelegd met bestaande monitoringsystemen in regio’s zodat regelmatig kan worden gemeten wat
de voortgang is op programmaniveau en er bijstelling kan plaatsvinden;

4.2

Aanbevelingen voor het programma Beter Benutten
Uit de analyses blijkt dat een landelijke regie nodig is om meer inzicht te krijgen in effectieve
gedragsmaatregelen en factoren die de effectiviteit beïnvloeden. Daartoe hebben we de volgende
aanbevelingen voor de programmadirectie Beter Benutten.

4.2.1 Understand
Inhoud
Waar bereikbaarheid jarenlang (mede gezien de urgentie) als een bijna zelfstandig onderwerp
werd benaderd, is een tendens zichtbaar naar meer inbedding, zowel in de regio’s als landelijk.
Het gaat om bereikbaarheid in relatie tot het vestigingsklimaat en tot economische ontwikkeling.
Vanuit het programma is het zinvol kennis te delen met andere beleidsterreinen die, om andere
redenen, bezig zijn bedrijven te benaderen met interventies die ook goed zijn voor de
bereikbaarheid (allianties zoeken bv op het gebied van duurzaamheid (I&M) en Economische
Zaken) of die zelf maatregelen of beleid willen ontwikkelen (bijvoorbeeld via netwerk BIT). Deze
kennis kan worden gedeeld met de regio’s.
Proces
De programmadirectie Beter Benutten stelt eisen en schetst de voorwaarden om in aanmerking te
komen voor subsidie. Alleen goed onderbouwde voorstellen die voldoen aan (nader op te stellen)
criteria voor Understand – Interventions – Results komen voor subsidie in aanmerking.
De programmadirectie stimuleert nog meer dat de resultaten uit de BB-regio's op een
vergelijkbare manier verzameld worden, bijvoorbeeld door het ontwikkelen en beschikbaar stellen
van standaard meetinstrumenten die in verschillende situaties gebruikt kunnen worden.
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4.2.2 Interventions
Inhoud
Vanuit het programma kan een stimulans komen om experimenten te stimuleren, bijvoorbeeld
door dit als voorwaarde te stellen. Het gaat om kennis uitbreiding door goed onderbouwde
veldexperimenten en pilots te initiëren. De trits ‘Test – Learn – Adapt’ van het BIT UK kan hiervoor
de leidraad vormen.
We zien ook een belangrijke taak voor de programmadirectie Beter Benutten om de kennis over
bewezen effectieve maatregelen te verspreiden. Ook moet ervoor worden gezorgd dat in de
regio’s de vaardigheden aanwezig zijn om hiermee te werken. Hiertoe dient de programmadirectie
zelf ook gedragskennis in huis hebben.
Vanuit het programmabureau kan daarnaast de kennis over (toepassing van) effectieve
gedragsmaatregelen gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt voor de BB-regio’s via
verschillende kanalen (website, nieuwsbrieven, BB-cafés en mogelijk door faciliteren bij inzet van
experts (t.b.v. een multidisciplinair team).
Proces
Biedt als programma trainingen aan voor medewerkers van de BB-regio’s, het kerndepartement,
Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders. De trainingen zijn gericht op het leren toepassen van
inzichten over Understand – Interventions – Results. Dit kan parallel lopen aan het ontwikkelen
van eenvoudig te hanteren toetsingskaders voor projecten en acties in regio’s: gegeven een
bepaalde vraag en gericht op specifieke doelgroepen, aan welke interventies moet je dan denken
om succesvolle gedragsbeïnvloeding mogelijk te maken? Welke voorwaarden stel je? Dit geeft
een koppeling tussen procesrelevante factoren en inhoudelijke interventies.

4.2.3 Results
Inhoud
Het programma Beter Benutten moet samen met de regio’s afstemmen welke resultaten er bereikt
moeten worden. Dat is voor een deel uniform (in verband met de vergelijkbaarheid tussen regio’s),
maar het verdient aanbeveling om daarnaast ook ruimte te laten aan specifiek regionale
omstandigheden. Immers, het kunnen kiezen van specifieke doelgroepen betekent wellicht ook
dat je in regio A net even andere resultaten meet dan in regio B.
Proces
Er worden over de benuttingsprojecten al veel gegevens verzameld. Het is zinvol om te
onderzoeken of de Benuttingsmonitor uitgebreid kan worden met indicatoren over maatregelen
met gedragsinterventies en hun effecten. De onderliggende studie kan daarvoor ingrediënten
bevatten.
Gedragsverandering vergt tijd en in een aantal gevallen dus ook een langetermijnstrategie.
Binnen Beter Benutten hoeft niet iedereen tegelijk te ververanderen, want als een klein deel
verandert is er al effect. En zij kunnen het voorbeeld vormen voor anderen, denk bijvoorbeeld aan
de superpromotors.
Tot slot, een opmerking die relevant is voor zowel de regio als het landelijke programma. Deze
heeft te maken met terminologie, gevoel en beleving. Veel mensen zijn namelijk bezig met het
optimaliseren van hun gedrag. Naast het doorbreken van routines door het vergroten van
Grip op gedrag| 42

urgentie, kan ook ingezet worden op het faciliteren van het ‘optimaliseren van gedrag’. Wellicht is
dit ook een betere term dan ‘gedragsverandering’ omdat zij minder weerstand oproept.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Groslijst
De groslijst bestond uit de volgende cases:
1.

Stimuleren e-fiets (Arnhem-Nijmegen)

2.

Fietsen loont

3.

Burn fat not fuel

38. Philips Healthcare

4.

Stimuleren e-fiets (Twente)

39. Rij2op5

5.

E-bikes stimuleren in Amsterdam West:

40. ING fietsenstalling

proberen is overtuigen

37. Cycle hub voor forenzen Provincie
Zeeland

41. Rijnsweerd Utrecht

6.

Afval energie bedrijf Amsterdam

42. Op de fiets werkt beter

7.

Pedelec

43. Fietsrouteplanner met toolkit

8.

E-bike (Utrecht)

9.

Electric Freeway tussen Amsterdam en

10.

Segment campagnes Utrecht

11.

Slim leasen

46. Oosteind Bereikbaar (Papendrecht)

12.

Botlek Expres

47. Tijdreizen (Den Haag)

13.

Assa Abloy (Raamsdonkveer)

48. Werknemerscampagne

14.

Autodelen (Amsterdam)

15.

Samen spitsen actie

49. Ov-fiets in natransport

16.

Carpoolkaart

50. Gemeente Nieuwegein, Verhuizing

17.

Croon Elektrotechniek

18.

Rieker Circle Line

51. Woon-werk kostencalculator

19.

JCDecaux deelauto’s

52. Strukton

20.

Pon Power Geveke werkritme

53. Filedier

aanpassen

54. Pot

21.

Slimmewerkplek.nl

55. B50

22.

Heilijgers

56. Ervaar het OV

23.

Vellekoop & Meesters

57. Informatiewebsite Maastricht

24.

Unilever

58. Delta Lloyd Groep

25.

PGGM: mobiliteitsbeleid in de praktijk

59. MN

26.

Invoeren mobiliteitsbudget Rabobank

60. Hollandse Brug A6

27.

Van Hattum & Blankevoort

61. Van A naar Beter kaartje

28.

U15

62. Utrecht Bereikbaar pas

29.

BSH (Bosch/Siemens)

63. Goedkoop OV Brabant

30.

Scooterregeling Rotterdamse haven

64. Twynstra Gudde NS Business Card

31.

Van5naar4

65. Brainport bereikbaar pas ASML

32.

Fietscoach Brabant

66. Centerpoort/Nieuwgraaf uitbreiding

33.

Komop! De fiets

34.

Gratis bewaakte fietsenstalling bij

67. OV-pas Maastricht

station (Apeldoorn)

68. NUON mob. Mixx

35.

Fietsbeloning op de route

69. P+R Barneveld

36.

Fietstransferium Harderwijk

70. Slim parkeren app Maastricht

Almere voor e-bikes en -scooters

(Twente)
44. Giant, Trappers
45. Medisch Spectrum Twente
fietsbeloning

Waterschap Regge en Dinkel

en HNW

busbediening

71. Oxxio
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72.

St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein

73.

a.s.r. Parkeerbeleid

74.

VU medisch centrum

75.

Bronovo: parkeertarieven ziekenhuis

76.

Shell sturend parkeerbeleid

77.

Erasmus MC: vervoersbeleid 2006

78.

P+R Utrecht

79.

Wonen en werken in Haaglanden

80.

Spitsvrij Amersfoort

81.

Slim uit de spits, slim prijzen: beloning voor mijden van de spits

82.

Spitsmijden A2 Brabant

83.

Alphaliner

84.

VGZ (Arnhem)

85.

RWS Friesland

86.

Spitsmijden A12

87.

Vooruit in de spits

88.

Slim bereikbaar

89.

Gemeente Woerden

90.

Interpolis

91.

Nedtrain

92.

Anders werken met meer resultaat

93.

Het nieuwe werken doe je zelf

94.

Deelstoel.nl gemeente Heemstede

95.

Curtec

96.

Microsoft slim werken

97.

Sogeti

98.

Vialis (Houten)

99.

Besseling (Amersfoort)

100.

Hagaziekenhuis

101.

Intergamma

102.

Tramcampagne RET

103.

Autodelen (Nijmegen)

104.

Snelfietsroute Arnhem-Nijmegen
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Bijlage 2: Cases medium analyse
1.

Op de fiets werkt beter

2.

Electric Freeway tussen Amsterdam en Almere voor e-bikes en -scooters

3.

Autodelen (Nijmegen

4.

Ervaar het OV

5.

Hollandse Brug A6

6.

E-bikes stimuleren in Amsterdam West: proberen is overtuigen

7.

Erasmus MC: vervoersbeleid 2006

8.

Intergamma

9.

P+R Utrecht

10. Stimuleren e-fiets (Twente)
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Bijlage 3: Cases diepe analyses (interviews)
Case

Geïnterviewde persoon

Segment campagnes Utrecht

Patricia Stumpel en Chris Verhoeven

PGGM: mobiliteitsbeleid in de praktijk

Astrid Romijn en Bas van Dam

Van5naar4

Sander Buningh

Fietstransferium Harderwijk

Carl Bieker

Rij2op5

Freerk Veldkamp en Mirjam de Boer

Maastricht Bereikbaar

Katya Ivanova

Pot

Wim Pot

B50

Ruud de Groot

MN

Thomas van Dijk

Utrecht Bereikbaar pas

Cees Oostrom

a.s.r. Parkeerbeleid

Adri Meijdam

Bronovo: parkeertarieven ziekenhuis

Daan van Egeraat

Spitsmijden A2 Brabant

Yvonne van Velthoven

Tramcampagne RET

Rosan Chinnoe, Suzanne Knegt, Theo
Konijnendijk
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Bijlage 4: Analysekader
Maatregel in het kort
…
UNDERSTAND
Gedragsanalyse


Analyse huidige situatie (Wat is het probleem en bij wie? Wat is het huidige gedrag?)



Analyse gewenste situatie (Wat is het gewenste gedrag en de doelgroep?)



Wat beïnvloedt het (on)gewenste gedrag (belemmeren/stimuleren)?

INTERVENTION
Duiding interventies


Inhoud en elementen



Gedragstheoretische onderbouwing: Op welke beïnvloedbare mechanismen/factoren richt de
interventie zich? Hoe werkt de interventie? Wat is het verband tussen de gedragsanalyse en de
interventie?



Hoe is de doelgroep benaderd? (Afzender, boodschap, tijd, plaats, frequentie, medium)



Praktische uitvoering

Analyse indirecte doelgroepen (betrokken actoren op meso-niveau, bijv. werkgevers)


Wie zijn er betrokken geweest bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid?



Kenmerken van betrokkenen



Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden



Benodigde vaardigheden van de actoren



Hoe zijn deze actoren gemobiliseerd?

Bepaal de context van het beleid


Is de gedragsmaatregel ingebed in een bredere context (bijv. beleid van werkgever/overheid) Zo ja,
hoe ziet die context eruit?



Is het onderdeel van een maatregelenmix? Zo ja, hoe ziet die context er uit?



Welke sociale, economische, fysieke, politieke, beleidsmatige ontwikkelingen kunnen een rol hebben
gespeeld in het gedrag (concreet: bij vervoer denk je aan: prijs, benzine, weer, etc.)



Relevante aspecten van het verkeers- en vervoerssysteem (beschikbaarheid/kwaliteit van
modaliteiten etc.)



Zijn de interventies ingevoerd in lijn met de beleidstheorie? Zo niet, waarom afgeweken?

RESULTS
Bepaal de effectiviteit van het beleid


Welke resultaten? Directe effecten bij doelgroep, tijdelijk of blijvend?



Gewenste neveneffecten bij doelgroep, indirecte doelgroep, andere doelgroepen



Ongewenste neveneffecten (bijv. weerstanden) bij doelgroep, indirecte doelgroep, andere
doelgroepen



Welke effecten zijn er niet bereikt? (bijv. weerstanden zijn niet weggenomen, factoren die niet
beïnvloed konden worden)



Bewijslast: Waren er 0-metingen? Controlegroepen? Methode/theoretische achtergrond?



Is de evaluatie van voldoende kwaliteit?
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Is de effectiviteit empirisch bewezen of aannemelijk te maken of is het alleen een indicatie?



Zijn de resultaten te herleiden op interventies? Hoe hard is dit?



Hebben de interventies daadwerkelijk de genoemde gedragsmechanismen in werking gezet? Klopte
de beleidstheorie t.a.v. gedragsmechanismen? Wat zijn de werkzame ingrediënten?



Zijn er andere oorzaken of alternatieve verklaringen voor de effectiviteit?



Zijn er verschillen tussen diverse doelgroepen die met dezelfde interventie zijn benaderd?



Kan de effectiviteit worden verhoogd? Zo ja, hoe? Hierbij kijken onder meer naar het artikel van
Abraham en Mitchy.

Gebruikte bronnen
…
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Bijlage 5: Casebeschrijvingen
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a.s.r. Parkeerbeleid
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
a.s.r. is één van de grootste verzekeraars in Nederland. In 2009 was a.s.r. gehuisvest in 15 gebouwen op
11 locaties, met circa 7.100 werkplekken. De verzekeringsmaatschappij besloot het huisvestingsbeleid aan
te pakken om als één bedrijf te opereren, de cultuur klantgerichter te maken, een aantal backofficeactiviteiten te centraliseren, over de gehele linie de efficiency te verbeteren, de kosten substantieel te
verlagen en om als aansluiting op de duurzaamheiddoelstellingen van het bedrijf. Eén van de gevolgen
was dat er een centralisatie plaatsvond naar het pand van a.s.r. in Utrecht.
Door de centralisatie zou a.s.r. te maken krijgen met een parkeerplaatsentekort. Het aantal medewerkers
met de standplaats a.s.r. zou toenemen van ongeveer 2.400 in 2011 tot 3.600 in 2013. Deze ‘nieuwe’
medewerkers wonen vaker verder van a.s.r. af. Daar staat tegenover dat het aantal medewerkers dat a.s.r.
dagelijks bezoekt zal afnemen door de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW). Door het HNW is de
verwachting dat a.s.r. in de toekomst vaker een ontmoeting- / vergaderplek wordt. Desondanks werd een
tekort aan parkeerplaatsen verwacht. Als oplossing is daarom besloten om een parkeerbeleid in te voeren
waarbij iedereen die binnen 10 kilometer afstand woont geen recht meer heeft op een parkeerplek. Later is
ook het besluit genomen dat externen in principe geen parkeerplek meer krijgen. Eerst gold het nieuwe
beleid vijf dagen in de week, later is besloten dat op woensdag en vrijdag wel iedereen mocht parkeren.
De leaserijders (een paar honderd, waarvan een beperkt aantal regelmatig in Utrecht is) vallen buiten de
regeling.
Het afnemen van de parkeerplekken ging samen met aanbieden van alternatieven:


Mobiliteitsmarkt: om aandacht te vragen voor het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen wordt er
jaarlijks een mobiliteitsmarkt georganiseerd. Eén van de activiteiten was het informeren van
medewerkers over de verschillende vervoeropties en over de mogelijkheid een speciale vervoerspas
aan te schaffen waarmee men in de hele regio goedkoop kan reizen. Ook werd de mobiliteitsmarkt
gebruikt om een kick off te geven voor deelname aan landelijke acties om bijvoorbeeld het fietsen te
stimuleren.



Utrecht Bereikbaar pas: de Utrecht Bereikbaar pas is tijdens de mobiliteitsmarkt van 2009 ingevoerd
en bleef in 2012 beschikbaar. Het doel van de Utrecht Bereikbaar pas is de file-problemen, die
veroorzaakt worden door grootschalige wegwerkzaamheden aan het wegennet rondom Utrecht, aan
te pakken. Medewerkers van a.s.r. kunnen hiermee binnen de stadsregio Utrecht met de bus en tram
reizen. Ook is er een Utrecht Bereikbaar Plus pas waarmee medewerkers binnen de provincie Utrecht
met de trein, tram en bus kunnen reizen. Eind 2011 heeft de NS echter zijn medewerking aan de
Utrecht Bereikbaar pas opgezegd. Medewerkers konden vanaf dat moment alleen nog maar met de
bus en tram reizen.



Rij2op5: dit is een actie van de Fietsersbond. Het doel van de actie is om medewerkers van a.s.r. die
tot 15 km van hun werk wonen te motiveren twee van de vijf werkdagen met de fiets van en naar hun
werk te reizen. Dit gebeurt met een slogan: ‘Je weet niet wat je ziet’. Tevens is er een
fietsambassadeur aangesteld bij a.s.r. en worden er campagnematerialen uitgedeeld en opgehangen.
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In het kader van deze campagne heeft a.s.r. ook meegewerkt aan een promotiefilm van Rij2op5 met
de naam ‘Heel Nederland Fietst’.


Bedrijven fietswedstrijd: deze wedstrijd is georganiseerd door de Fietsersbond. Voor deze wedstrijd
moest elk bedrijf tien medewerkers selecteren die met de fiets van en naar het werk reisden. Het
bedrijf dat in één week tijd de meeste kilometers reed had gewonnen. a.s.r. is tweede geworden en
heeft dit bekend gemaakt door een bericht op infonet.



Aanbieden forfaittaire uitkering: fietsen wordt binnen a.s.r. gestimuleerd door medewerkers die op de
fiets naar werk een forfaittaire uitkering aan te bieden.

Het afnemen van parkeerplekken ging gepaard met de nodige weerstand. Daarom werd een loket
vervoersmanagement ingesteld, bestaande uit een onafhankelijk comité dat zich kon uitspreken over
specifieke situaties/cases. Vanuit het loket is tevens inzichtelijk gemaakt welke alternatieven de
medewerkers hadden.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
a.s.r. had acht vestigingen waar in totaal 4.600 mensen werkten. Omdat de acht vestigingen
samengevoegd werden en er minder ruimte was voor medewerkers, moest op een efficiënte manier
gebruik gemaakt worden van de beschikbare parkeerruimte. Voor de invoering van het parkeerbeleid
maakte 61% van de medewerkers van a.s.r. gebruik van de parkeergelegenheid. In totaal gebruikte 75%
van de medewerkers de auto (wel eens) voor het woon-werkverkeer.
Verklaring huidige gedrag
Het kantoor van a.s.r. is goed te bereiken met de auto en men kan bij a.s.r. goed parkeren. Bovendien
hebben medewerkers aangegeven dat het openbaar vervoer in de spits vaak erg druk is, waardoor met de
auto reizen dus aantrekkelijker is. Ook blijkt dat gewoontegedrag een belangrijke rol speelt bij a.s.r
medewerkers. Uit gesprekken met medewerkers en de focusgroep kwam naar voren dat het grote aantal
oudere medewerkers dat gedurende langere tijd bij a.s.r. werkt vaker de auto gebruikt voor hun woonwerkverkeer. Ook werd aangegeven dat jongere medewerkers met kinderen vaker gebruik maken van de
auto, omdat ze hun kinderen van /naar school of de opvang moeten halen/brengen.
Analyse gewenste situatie
Om het parkeerprobleem op te lossen heeft a.s.r ervoor gekozen om mensen die dichtbij het kantoor
wonen te stimuleren op een andere manier naar werk te komen. a.s.r. hoopte op deze manier het
autogebruik van werknemers naar het kantoor te verminderen.
Wie zijn de doelgroepen van het a.s.r. parkeerbeleid?
De doelgroepen zijn alle binnendienstmedewerkers van a.s.r. die met de auto van en naar a.s.r. reizen.
Het aanpakken van het mobiliteitsgedrag bij buitendienst- medewerkers en het zakelijk vervoer vraagt een
hele andere aanpak en andere campagneactiviteiten. Om deze reden is besloten als doelgroep de binnendienstmedewerkers en het woon-werkverkeer te kiezen.
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Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die in het project worden toegepast. We geven
aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies werken.


Sense of urgency: een belangrijke succesfactor van gedragsverandering is de noodzaak die mensen
voelen voor de verandering. Grote veranderingen, zoals in dit geval de centralisatie van a.s.r., hebben
een positieve invloed gehad op het gevoel van noodzaak van gedragsverandering. a.s.r. heeft het
nieuwe parkeerbeleid doorgevoerd op een moment dat de urgentie hiervoor duidelijk was. Dit zorgt
voor meer begrip voor de nieuwe regels en tot een sterkere bereidheid hieraan mee te werken.



Faciliteren: a.s.r. heeft op verschillende manieren geprobeerd het aanleren van nieuw gedrag te
faciliteren, bijvoorbeeld door de Utrecht Bereikbaar pas gratis aan te bieden. Op deze manier werd het
medewerkers makkelijker gemaakt het gewenste gedrag te vertonen.



Financiële beloning: medewerkers worden financieel beloond wanneer ze met de fiets naar werk
komen. Mensen zijn eerder geneigd het gewenste gedrag te vertonen, als ze hiervoor een beloning
krijgen.



Feedback over sociale norm: medewerkers krijgen informatie over de sociale norm binnen a.s.r. door
alle activiteiten die georganiseerd worden met betrekking tot alternatieve vervoersmiddelen. Door het
organiseren van een mobiliteitsmarkt, het meedoen aan projecten als Rij2op5 en de fietswedstrijd,
werd duidelijk gemaakt hoe gemotiveerd mensen binnen a.s.r. zijn over het verminderen van
autogebruik. Dit stimuleert mensen hun gedrag aan te passen: niemand wil teveel afwijken van de
norm.



Self efficacy verhogen: er is door a.s.r. breed ingezet op communicatie en informatie. Er werd
uitgebreid over de mogelijkheden van medewerkers gecommuniceerd en medewerkers werden
gestimuleerd hun gedrag aan te passen door werknemers en collega’s die betrokken waren bij het
project. Door de nadruk te leggen op de mogelijkheden voor gedragsverandering, wordt de selfefficacy van werknemers mogelijk verhoogd. Self-efficacy is het geloof in eigen kunnen en
mogelijkheden om een doel te bereiken. De uitgebreide informatievoorziening en de vele
verschillende mogelijkheden zorgen ervoor dat werknemers ervan overtuigd raken dat zij het
gewenste gedrag kunnen vertonen.



Keuzevrijheid (weerstand reducerend): alle alternatieven die werden aangeboden, zoals de Utrecht
Bereikbaar pas en het meedoen aan projecten, waren niet verplicht. Medewerkers werden niet
gedwongen om hun auto thuis te laten, want ze konden ervoor kiezen om hun auto elders te
parkeren. Het feit dat medewerkers zelf een alternatief mochten kiezen heeft wellicht bijgedragen aan
het verminderen van weerstand.

Context van het beleid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat bij a.s.r. hoog in het vaandel. De
verzekeringsmaatschappij wil zich profileren als een duurzame onderneming en heeft zich daarvoor onder
andere aangesloten bij het MJA (Meerjarenafspraken energie efficiency) voor het verzekeringswezen.
Daarnaast is a.s.r. het convenant ‘Utrecht CO2 neutraal in 2030’ aangegaan met de gemeente Utrecht. De
organisatie zich heeft gecommitteerd tussen 2005 en 2020 een reductie van 30% CO2 uitstoot te
bewerkstellingen.
Om de CO2 uitstoot te reduceren heeft a.s.r. verschillende energiebesparende maatregelen getroffen.
Naast (gebouw)technische aanpassingen wil a.s.r. ook energie besparen door gedragsbeïnvloeding. De
belangrijkste pijler is het beperken van CO2 uitstoot door het terugdringen van automobiliteit in het woon-
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werkverkeer en het zakelijk verkeer. Dit omdat meer dan driekwart van de totale CO2 uitstoot van a.s.r.
hierdoor veroorzaakt wordt.
Het parkeerbeleid van a.s.r. is onderdeel van een mix van maatregelen die tot doel hadden automobiliteit
in het woon- werkverkeer en het zakelijk verkeer terug te dringen. Door ResCon is een vooronderzoek
gedaan naar welke instrumenten het best ingezet kunnen worden om een maximale gedragsverandering
rond automobiliteit te bewerkstelligen. Aan de hand van dit vooronderzoek is besloten gebruik te maken
van een mix van maatregelen op het juridische, financieel/economische, communicatieve en fysieke vlak.

Results
Methode
Voorafgaand (0-meting) en na invoering van de interventie (1-meting) is een enquête afgenomen bij
medewerkers over hun gedrag en attitudes. Ook is via passen de entree van werkgevers in het kantoor
geregistreerd, waardoor het parkeergedrag van medewerkers kon worden gemeten.
Resultaten
Effect invoering 10 km zonegrens:
Het aantal medewerkers dat gebruik maakte van de parkeergelegenheid nam volgens de tellingen van
a.s.r. af van 61% voor de invoering van het nieuwe parkeerbeleid tot 53% erna. In totaal is 16% van de
autorijders na de invoering van de 10 km zonegrens overgestapt op het reizen met het openbaar vervoer
of de fiets. Van de respondenten die binnen de 10 km zonegrens wonen zei 27% (N=136) hun gedrag niet
aangepast te hebben. Ze gaven aan zowel voor als na de invoering van de 10 km zonegrens de auto te
gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Waar mensen hun auto dan parkeerden is niet duidelijk.
Utrecht bereikbaar (plus) pas:
De Utrecht Bereikbaar pas (stadsregio Utrecht) en de Utrecht Bereikbaar Plus pas (provincie Utrecht) zijn
in 2010 ingevoerd. Eén vijfde van de respondenten maakt gebruik van de Utrecht Bereikbaar pas en bijna
vijf procent van de respondenten maakt gebruik van de Utrecht Bereikbaar Plus pas. Van de respondenten
die de auto en het openbaar vervoer voor hun woon-werkverkeer (N=1688) gebruiken, heeft 12% de
Utrecht Bereikbaar pas. Van de respondenten die altijd met het openbaar vervoer reizen (N=430), gebruikt
51% de Utrecht Bereikbaar pas.
Bezoek mobiliteitsmarkt:
In de enquête is gevraagd of men de mobiliteitsmarkt heeft bezocht en wat men ervan vindt. In totaal heeft
15% van de respondenten de mobiliteitsmarkt bezocht. Van hen vond bijna 95% de mobiliteitsmarkt (zeer)
informatief. Het was tijdens de mobiliteitsmarkt onder andere mogelijk om via een landelijke actie kennis te
maken met een e-bike. Eén vijfde van de respondenten die de mobiliteitsmarkt hebben bezocht, geeft aan
interesse te hebben in een e-bike.
Campagne Rij2op5:
Wanneer gevraagd wordt naar de deelname aan de campagne Rij2op5 blijkt dat 40% de campagne
kennen en heeft 4% ook daadwerkelijk meegedaan.
Bereidheid tot verandering:
Op de 1-meting is gevraagd of men bereid is om in de toekomst minder vaak de auto te gebruiken voor het
woon-werkverkeer. Het blijkt dat ruim 40% van de medewerkers (zeker) wel bereid is met een alternatief
vervoersmiddel te gaan reizen voor woon-werk en zakelijk vervoer.
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Opmerkelijke effecten
Opmerkelijk is dat het openstellen van de parkeerplaats op woensdag en vrijdag niet heeft geleid tot meer
parkeerders. De belangrijkste verklaring hiervan is het eveneens ingevoerde Nieuwe Werken. Beide dagen
zijn blijkbaar populaire thuiswerkdagen.
Daarnaast is er gevarieerd met de kilometergrens. Oorspronkelijk had iedereen die binnen 10 kilometer
afstand woonde geen recht meer op een parkeerplek. Het verkleinen van de afstand naar 8 en 5 kilometer
gaf nauwelijks effect. Als mensen eenmaal een ander reispatroon hebben gevonden, vallen ze niet snel
terug in het oude gedrag. Ook dit wordt mede toegeschreven aan de mogelijkheden binnen HNW.
Verder bleek uit de enquête dat jongeren onder de 35 sneller geneigd zijn te kiezen voor fiets of OV,
mensen tussen 35 en 50 voor de auto en daarboven weer wat makkelijker voor fiets en OV.
Externe verstorende factor
Eind 2011 heeft de Nederlandse Spoorwegen zijn medewerking aan de Utrecht Bereikbaar pas opgezegd.
Het lijkt erop dat een aantal medewerkers hierdoor weer met de auto is gaan reizen. Verder is het aantal
intensieve werkzaamheden op de ring Utrecht dat voor veel fileproblemen zorgde, afgenomen. Er zijn voor
zover bekend geen landelijke (belastingtechnische) maatregelen doorgevoerd in het onderzoekjaar.
Interne verstorende factor
In plaats van de aanbevolen afname van het aantal parkeerplaatsen is dit aantal toegenomen met 300.
Door centralisatie komen er nieuwe medewerkers op de a.s.r. locatie werken. Verwacht werd dat deze
medewerkers verder van a.s.r. wonen en daardoor vaker met de auto zouden reizen. Dit blijkt niet het
geval te zijn. In totaal blijkt bijna de helft (47%)van de medewerkers die recent bij a.s.r. Utrecht is komen
werken (N=192 respondenten) en de die de vragenlijst heeft ingevuld, inderdaad (ook wel eens) de auto te
gebruiken voor het woon-werkverkeer.
Conclusie over effectiviteit van de interventies
Geconcludeerd kan worden dat het parkeerbeleid van a.s.r. effectief is geweest in het terugdringen van
het aantal parkeerders. Er is gebruik gemaakt van betrouwbare meetinstrumenten en een uitgebreide
evaluatie van de resultaten. De aanvullende maatregelen die a.s.r. heeft getroffen om het parkeerbeleid te
ondersteunen, zoals het aanbieden van de Utrecht Bereikbaar pas, hebben waarschijnlijk een positieve
bijdrage geleverd aan het doel van a.s.r. Aangezien voor de effectiviteit van deze maatregelingen alleen
gekeken is naar de enquêtes en niet naar daadwerkelijk gedrag, is niet met zekerheid te stellen in welke
mate de maatregelen werkelijk hebben bijgedragen aan het succes van de interventie. Desondanks kan
gesteld worden gesteld dat het parkeerbeleid van a.s.r. effectief is gebleken.

Gebruikte bronnen


Agentschap NL: Voorbeeldsproject Mobiliteitscampagne a.s.r. (juli 2012). Geschreven door dr. Ariette
Hesselink en dr. Ruud Jonkers.



Interview Adri Meijdam (september 2013).

Grip op gedrag| 58

Autodelen (Nijmegen)
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele gesprekken met
betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus XTNT, Tabula Rasa en
&Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel. Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn
mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
De gemeente Nijmegen, Greenwheels en de Radboud Universiteit Nijmegen zijn in 2009 een pilot gestart
in de wijk Nijmegen-Oost, om te onderzoeken wat het effect is van het aanbod-gestuurd plaatsen van
deelauto’s op het aantal abonnees van de deelauto’s. Met de pilot worden er twee vragen onderzocht:


Kan autodelen gestimuleerd worden door deelauto’s te plaatsen in combinatie met marketing?



Is de aanpak financieel haalbaar voor de aanbieders?

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
7

Bij ongewijzigd beleid zal het aantal auto’s in Nederland tot 2023 toenemen met 9 tot 50% . Zonder
ingrijpende maatregelen zal deze groei leiden tot een forse stijging van de congestie op het stedelijke en
inter-stedelijke wegennet en tot forse parkeerproblemen in bestaande wijken en steden.
Deelautogebruik kan bijdragen aan vermindering van de groei van het aantal auto’s. In principe leidt een
groei van het aantal deelauto’s niet direct tot vermindering van de congestie in de spits. Als men echter
over gaat tot deelautogebruik, niet als aanvulling op, maar als vervanging van de eigen auto, zal dit
waarschijnlijk ook leiden tot minder auto’s in de spits.
Tot nu toe heeft overheid een beperkte rol gespeeld bij het stimuleren van deelautogebruik. De deelauto
ontvangt van de overheid een indirecte subsidie in de vorm van een gratis of goedkope parkeerplaats en
lokale overheden geven een voorkeursbehandeling aan deelauto-ondernemingen bij het verstrekken van
parkeervergunningen (geen wachtlijst voor deelauto’s). Door de beperkte rol van de overheid wordt de
groei van de deelauto vrijwel volledig gestuurd door de markt. Deelauto-ondernemingen werken vooral
vraag- gestuurd: in antwoord op een bewezen vraag worden 1 of meer deelauto’s in een specifieke wijk
geplaatst. Op deze manier wordt voorkomen dat er te veel (ongebruikte) auto’s worden geplaatst.
Analyse gewenste situatie
De bovengenoemde partijen wensen het gebruik van deelauto’s te stimuleren (onder inwoners in
Nijmegen-Oost). Gedeeld autogebruik leidt namelijk tot een lager autogebruik en vermindering van de
parkeerdruk. Gebruikers van deelauto’s maken gemiddeld 30% minder autokilometers, terwijl het gebruik
van fiets, bus en trein stijgt met 5-20%. Iedere deelauto-abonnee bespaart op deze manier jaarlijks 1180
tot 2038 kg CO2 equivalenten (www.vrom.nl/Pagina.html?id=9288#a100). Verder kan het deelautogebruik
bijdragen aan vermindering w.b.t. ruimtebeslag (elke deelauto vervangt ruim 3 reguliere auto’s, aldus
Nanninga en Eerdmans 2006b). Voor huishoudens die weinig gebruik maken van de (tweede) auto, kan
het gebruik van een deelauto daarnaast leiden tot een verlaging van de uitgaven voor vervoer. Ten slotte
kan een deelauto bij huishoudens die zelf geen auto kunnen bekostigen leiden tot grotere bereikbaarheid

7

Deze getallen zijn afkomstig uit het rapport ‘Autodelen: naar een aanbod-gestuurd beleid’.
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en keuzevrijheid (autobezit is niet langer een voorwaarde om toegang te krijgen tot locaties die niet goed
met andere modaliteiten kunnen worden bereikt).

Interventions
Inhoud en elementen
Het project is neergezet als een experiment, met als doel te inventariseren in hoeverre een aanbodgestuurde benadering kan leiden tot een hoger niveau van adaptatie en dus een snellere groei van het
deelautogebruik. In het project is een informatie/promotie element toegepast (teaser en
informatieverstrekking) en is de mogelijkheid gefaciliteerd om 3 maanden lang gratis (excl. benzine)
gebruik te maken van een deelauto.
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Faciliteren (gewenst gedrag makkelijk maken): er zijn 8 extra deelauto’s in Nijmegen-Oost
beschikbaar gesteld. Bewoners uit Nijmegen-Oost werden gestimuleerd om mee te doen aan de
autodeel-actie door een deelauto’s in een woonwijk te plaatsen en een gratis abonnement (3
maanden lang 250 km gratis, excl. benzine) aan te bieden. Op deze wijze konden zij op een
(laagdrempelige) manier kennismaken met het fenomeen ‘autodelen’.



Belonen: er werden kortingsbonnen aan deelnemers gegeven. Door deelnemers te belonen met een
kortingsbon voor een jaarabonnement op de NS fietsenstalling in Nijmegen en een kortingsbon voor
twee gratis OV-fietsen, werd het aantrekkelijk gemaakt om mee te doen aan de actie.



Informeren d.m.v.:


Campagne/promotie: er is gebruik gemaakt van een teaser (in plastic verpakte auto’s) om
aandacht te trekken voor het nieuwe aanbod aan deelauto’s. Door de auto’s te verpakken,
worden mensen nieuwsgierig naar het product. Ze willen er meer van weten, staan meer open
voor het product en hierdoor wordt de kans vergroot dat ze het product (deelauto) willen
proberen. Een positieve ervaring kan leiden tot herhaald gebruik in de toekomst. Het inpakken
van de auto’s brengt daarnaast een verassingselement met zich mee. Mensen kunnen niet goed
zien wat er onder het plastic zit. Bij de onthulling leidt dit ertoe dat mensen druk zijn met het
verwerken ervan (disrupt then reframe). Mensen zijn op dit moment vatbaarder om te worden
beïnvloed.



Demonstratie/presentatie: mensen zijn actief geïnformeerd over het product deelauto d.m.v.
demonstraties/presentaties van het systeem. Weerstand door een gebrek aan kennis (angst voor
het onbekende) wordt hiermee tegengegaan.

Belangrijkste weerstanden in deze case zijn:


Onbekendheid met de deelauto (inertie).



Mogelijk wordt het gezien als een bedreiging omdat het geassocieerd wordt met ‘het moeten wegdoen
van de eigen auto’ (reactance).



Mogelijk spelen vooroordelen een rol: het is iets voor milieufreaks en alternatievelingen (scepticisme).

Dit kan leiden tot:


Men merkt de deelauto’s niet op.
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“Waarom zou ik het uitproberen, ik doe mijn eigen auto toch niet weg.”



“Daar wil ik niet mee geassocieerd worden.”

De promotiecampagne is duidelijk gericht op het vermijden van de eerste vorm van weerstand.
Benadering doelgroepen
De doelgroep bestaat uit de bewoners van Nijmegen-Oost. Er heeft geen verdere segmentatie
plaatsgevonden naar in het bijzonder kansrijke groepen in dit deel van Nijmegen. Iedere inwoner van dit
gebied is in principe benaderd. Wel is op basis van zelfselectie (mensen die interesse toonden) de groep
van ‘geïnteresseerden’ verder benaderd.
Er is gebruik gemaakt van flyers, een brief die vanuit de gemeente werd verstuurd. Verder zijn mensen
persoonlijk aangesproken, zijn artikelen en advertenties in plaatselijke kranten verschenen. Bij mensen die
interesse toonden zijn andere vormen van directe marketing toegepast. Zij werden gebeld of ontvingen
persoonlijke post. Tot slot werden er demonstraties van het fenomeen deelauto gegeven en werden
mensen nieuwsgierig gemaakt met ingepakte auto’s.
De doelgroep (alle bewoners van Nijmegen-Oost) is 2 keer benaderd. Oorspronkelijk zou de doelgroep
maar 1 keer benadert worden, maar wegens tegenvallende resultaten is er een tweede aanvullende
marketingcampagne uitgevoerd (d.m.v. demonstraties en flyers). Het feit dat de groei van het aantal
deelauto-abonnees in eerste instantie erg tegen viel, kan toe te schrijven zijn aan bovengenoemde
weerstanden.
Praktische uitvoering
Bij het (originele) projectplan zijn de volgende stappen doorlopen:


De teaser was een campagne waarbij 8 deelauto’s gedurende een week in plastic zijn verpakt om
aandacht te trekken voor het nieuwe aanbod aan deelauto’s.



Beschikbaar stellen van 8 extra deelauto’s en de geselecteerde pilot wijk (Nijmegen-Oost).



Informatieverstrekking: huis aan huis brief door de gemeente verstuurd om het deelauto- aanbod
onder de aandacht te brengen en bewoners op de hoogte te stellen van de actie.



Uitvoeren van een survey onder alle huishoudens met als doel inzicht te verkrijgen in de mate waarin
bewoners bekend zijn met autodelen en welke attitude ze ten aanzien van autodelen hebben. Ook is
er gekeken wat de mogelijke vraag was en wat de karakteristieken zijn van de potentiële gebruikers
van deelauto’s. Verder is de enquête gebruikt om geïnteresseerden in deelauto-abonnementen te
identificeren.



Directe marketing (telefonisch en post) van personen die in de enquête aangaven geïnteresseerd te
zijn om meer informatie te krijgen over autodelen.



Nameting in de vorm van een survey onder de eerder geënquêteerde groep om inzicht te krijgen in de
redenen om niet een deelauto-abonnement af te sluiten en de effecten op de parkeerdruk in kaart te
brengen.

Vervolgens is er een aanvullende marketingcampagne uitgezet wegens tegenvallende resultaten. Hier is
gebruik gemaakt van demonstraties en flyers.
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Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
Gemeente Nijmegen, Greenwheels (CollectCar bv) en de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


Gemeente Nijmegen: ondersteuning bij de plaatsing van de nieuwe auto’s (vergunningen verstrekken
voor de plaatsing van deelauto’s), verspreiding enquêtes in de wijk, benodigde borden plaatsen, huis
aan huis brief verstuurd, bijgedragen in de marketing en ondersteund bij het opzetten van
persberichten.



Greenwheels (CollectCar bv): zorgt voor de nieuwe deelauto’s in de wijk, ondersteunt bij het opzetten
van de enquête, en zorgt voor de (directe) marketing (aanvullende marketingactie is door
Greenwheels opgezet en uitgevoerd).



Radboud Universiteit Nijmegen: zorgt voor onderzoeksactiviteiten en onderhoudt contact met de
andere partijen.

Context van het beleid
De achterliggende gedachte van de maatregel is een overgang naar een duurzamer mobiliteitssysteem,
waarin selectiever gebruik wordt gemaakt van de auto en autobezit niet langer voorwaarde is voor
autogebruik. Tegen deze achtergrond maakt het project onderdeel uit van een lange-termijn transitie naar
een mobiliteitssysteem waarin de auto niet langer hét dominante vervoermiddel is, maar onderdeel van
een divers pakket aan mobiliteitsdiensten.
Rol van sociale, economische, fysieke, politieke, beleidsmatige ontwikkelingen
In de geselecteerde wijk voor het experiment waren al 9 deelauto’s aanwezig en ook een fors aantal
deelauto-gebruikers. Dit kan het beperkte succes verklaren. Het zou immers kunnen dat ‘de markt voor
deelauto’s’ hier al redelijk verzadigd was.
Verder geeft een deel van de respondenten aan dat het bezit van een auto een barrière is voor de
overstap van privé autobezit naar deelautobezit. Zij geven aan dat ze het financieel aantrekkelijker vinden
om eerst de eigen auto ‘op te rijden’ voordat ze overstappen naar een deelauto.

Results
Resultaten
Na het eerste campagne-deel was er een verdubbeling in het aantal nieuwe abonnementen in NijmegenOost in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het totaal aantal deelauto-abonnementen is in
Nijmegen-Oost is gegroeid naar ongeveer 12% (het jaar ervoor was dit 3%). Na het tweede campagnedeel is het aantal deelauto-abonnees toegenomen met in totaal 46 abonnees, een groei van 27%.
Ondanks deze forse toename is geconstateerd dat de groei van het aantal abonnees nog steeds
onvoldoende is om de plaatsing van 8 extra deelauto’s in de wijk in financiële zin te rechtvaardigen. Om
deze reden is besloten om het aantal extra deelauto’s terug te brengen naar 4.
Verder heeft 8% van de huishoudens aangegeven dat ze actief willen worden benaderd met informatie
over deelauto-abonnementen en 14% geeft aan deelauto-gebruik te overwegen in het komende jaar.
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Gewenste neveneffecten


Het project draagt daarnaast in bescheiden mate bij aan de 3 bouwstenen van duurzaamheid:
-

People: de deelauto biedt toegang tot de auto aan niet-autobezitters. De deelauto verhoogt
hierdoor de bereikbaarheid voor (autoloze) huishoudens (ze komen op plekken waar ze anders
lastig kunnen komen) en verhoogt de keuzevrijheid van huishoudens (autobezit is niet langer
voorwaarde voor het hebben van toegang tot locaties die alleen met de auto bereikbaar zijn). Dit
kan echter wel leiden tot extra autogebruik. Zij die openbaar vervoer gebruik vervangen door
deelautogebruik of zij die nu bestemmingen kunnen bereiken die voorheen niet werden
aangedaan, genereren extra autogebruik.

-

Planet: gebruikers van deelauto’s gebruiken de auto bewuster en selectiever dan autobezitters.
Lager autogebruik leidt tot voordelen in termen van geluidshinder, luchtvervuiling en uitputting van
fossiele brandstoffen. Daarnaast neemt het gebruik van de fiets, bus en trein met 5-20% toe.

-

Profit: gebruikers van deelauto’s geven minder uit aan transportkosten dan autobezitters. Daar
staat tegenover dat minder (behoefte aan) auto’s wereldwijd tot het verlies van banen kan leiden.



Als er echt substantieel minder auto’s komen als gevolg van deelautogebruik kan dit de
verkeersveiligheid gunstig beïnvloeden. Dit is echter vooralsnog een hypothetisch effect.

Bewijslast
Er is een voor- en nameting uitgevoerd. Daarnaast is het aantal nieuwe abonnementen van de wijk in
Nijmegen-Oost vergeleken met overig Nijmegen. In die zin zou je kunnen stellen dat de rest van Nijmegen
als controlegroep fungeerde.
Verhogen van effectiviteit


Het succes van een aanbod-gestuurde benadering hangt mede af van de ondersteunende
marktstrategie. De pilot heeft laten zien dat de strategie pas succesvol is als deze over een langere
periode wordt doorgezet ( > half jaar). Er is namelijk gebleken dat huishoudens een lange tijd nodig
hebben om te beslissen of ze een deelauto-abonnementen willen.



De effectiviteit van de marketing van autodelen kan worden verhoogd door in te spelen op
discontinuïteiten (bijv. verandering van woon- of werkadres). Dit kunnen goede momenten zijn om het
mobiliteitsgedrag te heroverwegen.



De marketing zou meer doelgroep specifiek kunnen/moeten zijn. Voor studenten is het nemen van
een deelauto-abonnement waarschijnlijk te duur. Voor deze groep zou bijv. een studentenabonnement
kunnen worden opgezet om de deelauto’s aantrekkelijker te maken.

Gebruikte bronnen


Eerdmans, Dl., Nanninga, H., & Lutje Schipholt, L. (2006b). De deelauto in de binnenstad van
Amsterdam, INNO-V, Amsterdam.



http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVVHome/Kennisbank/Onderwerpen-Praktijkvoorbeelden/Gerichtaanbieden-van-deelautos-leidt-tot-nieuwe-klanten-in-Nijmegen-Oost.html



http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVV-Overige-Content/KpVV-Overige-Content-Media/Bijlagenpublicaties/Autodelen-in-Nijmegen-transumo.pdf



http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVV-Overige-Content/KpVV-Overige-Content-Media/Bijlagenpublicaties/Sumo-autodelen-Nijmegen-Oost.pdf



www.vrom.nl/Pagina.html?id=9288#a100
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Bronovo: parkeertarieven ziekenhuis
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
In 1999 ontstond voor het Bronovo ziekenhuis in Den Haag een parkeerprobleem. In dat jaar werd betaald
parkeren ingevoerd in de buurt rondom het ziekenhuis, waardoor steeds meer medewerkers hun auto
parkeerden op het ziekenhuisterrein. Medewerkers betaalden tot 2007 maar € 9 per maand om te kunnen
parkeren op het ziekenhuisterrein. Dit kostte hen aanzienlijk minder dan parkeren in de wijk, waar een
uurtarief van € 1.50 wordt gehanteerd.
Het Bronovo ziekenhuis is van mening dat het bezoekers altijd mogelijk moet zijn te parkeren bij het
ziekenhuis. Uit onderzoek bleek echter dat op piektijden minder dan 50 van de 536 parkeerplekken
beschikbaar waren voor bezoekers. Ook bleek dat voldaan kan worden aan de parkeerbehoefte van
bezoekers als er 80 extra parkeerplekken vrijkomen voor bezoekers. Daarom is het ziekenhuis in 2007
begonnen met een aanpak om parkeren door medewerkers terug te dringen. Het doel van het project was
een reductie van parkerende medewerkers net 20 procent (vooral op piekdagen). Deze aanpak is primair
gebaseerd op prijsprikkels, in het bijzonder op het differentiëren van de parkeerprijzen.
Diffentiatie in parkeerkosten
In 2007 is een systeem van betalen per dag geïntroduceerd. Tot 2007 betaalden medewerkers € 9 per
maand om te kunnen parkeren op het ziekenhuisterrein. Het nieuwe beleid hield onder andere in dat
mensen die met de auto reizen en dichtbij wonen meer gaan betalen voor parkeren. De kosten voor
parkeren werden verrekend in de loonstrook van medewerkers. Autorijders werden ingedeeld in drie
categorieën aan de hand van hun woon-werkafstand.


rood: € 1.10 per dag (tot 9 kilometer afstand; € 18.70 per maand bij 17 fiscale werkdagen)



oranje: € 1.00 per dag (9 tot 20 kilometers; € 17.00 per maand)



groen: € 0.80 (meer dan 20 kilometers; € 13.60 per maand).

Beloning voor niet parkeren
Voor invoering van het nieuwe beleid kregen medewerkers een reiskostenvergoeding van (maximaal) 53
euro per maand, in lijn met de collectieve arbeidsovereenkomsten. Vanaf 2007 ontving iedereen die niet
parkeerde op het ziekenhuisterrein bovenop deze vergoeding een extra 10 cent per kilometer, met een
maximum van 10 kilometer. Deze financiële beloning werd aan het eind van de maand opgeteld bij het
loon van medewerkers.
Betalen op piekdagen
Op 1 april 2008 werd de beloning voor het niet parkeren afgeschaft. Daarnaast werd de betaalregeling
voor parkeren aangepast. Alleen op piekdagen (maandag, dinsdag en woensdag) moest betaald worden
voor parkeren. Het tarief was wederom afhankelijk van de woon-werkafstand. Bij een afstand van 5
kilometer betaalden medewerkers € 3, bij een afstand tussen 5 en 10 kilometer betaalden ze € 2 en vanaf
10 kilometer € 1. Op de andere dagen was parkeren gratis.
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Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam voorafgaand aan het invoeren van het nieuwe
parkeerbeleid, bleek dat de meeste medewerkers van het Bronovo ziekenhuis per auto reizen (rond de 80
procent). Het ziekenhuis is makkelijk bereikbaar met de auto, maar de parkeergelegenheid is beperkt. Er
zijn 536 parkeerplekken op het ziekenhuisterrein. Op piektijden waren soms maar 50 van deze
parkeerplekken beschikbaar voor bezoekers. Dit was niet altijd voldoende. Het Bronovo ziekenhuis wilde
dat bezoekers altijd in staat zijn te parkeren bij het ziekenhuis. Om aan deze doelstelling te voldoen moest
parkeren door medewerkers teruggedrongen worden.
Er is geen gedragsanalyse uitgevoerd. Op basis van de gegeven informatie denken we dat reisgedrag (en
ook parkeergedrag) gewoontegedrag is. Mensen zijn gewend aan hun huidige manier van reizen en zullen
dit, indien het niet te lastig wordt, gewoon blijven voortzetten. Doorbreken van het gewoontegedrag van
parkeren is een manier om nieuw gedrag aan te leren, bijvoorbeeld door het belemmeren van parkeren.
Analyse gewenste situatie
Het doel van het nieuwe beleid was een reductie van 20 procent parkeren door medewerkers. Dit komt
neer op het vrijkomen van 80 extra parkeerplekken voor bezoekers. Als we dat vertalen naar een
gedragsdoel, was de gewenste situatie dat medewerkers van het Bronovo ziekenhuis minder gebruik
maken van de parkeergelegenheid bij het ziekenhuis.
We vermoeden dat er een aantal factoren is dat deze doelstelling zou kunnen belemmeren:


In de omliggende woonwijken werd in 1999 betaald parkeren ingevoerd. Voor medewerkers is
parkeren op het ziekenhuisterrein goedkoper dan parkeren in de omliggende woonwijken. Dit maakt
het onaantrekkelijk voor medewerkers om buiten het ziekenhuisterrein te parkeren.



Op het moment dat de medewerkers ’s ochtends vroeg aankomen zijn er voldoende plaatsen vrij op
het ziekenhuisterrein. Dit maakt het parkeerprobleem voor medewerkers minder zichtbaar. Zij zien dus
waarschijnlijk ook weinig reden om hun gedrag aan te passen.



Omdat medewerkers iets wordt ontnomen – namelijk dichtbij parkeren – denken we dat er weerstand
te verwachten is.

Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Betalen op piekdagen
-

Straffen: mensen zijn eerder geneigd om te stoppen met gedrag als zij hiervoor bestraft worden.
Medewerkers van Bronovo moesten op piekdagen meer parkeergeld gaan betalen. Deze
bestraffing zou tot effect kunnen hebben dat mensen minder vaak op piekdagen parkeren op het
ziekenhuisterrein.

-

Belonen: mensen zijn eerder geneigd om het gewenste gedrag te vertonen als zij hiervoor
beloont worden. Dit principe werd toegepast bij het belonen van medewerkers die niet parkeren
bij op het ziekenhuisterrein. Ook het gratis parkeren op daldagen kan gezien worden als een
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beloning. Het effect van deze beloningen zou kunnen zorgen voor een reductie van parkeren door
medewerkers van het ziekenhuis.


Medewerkers krijgen geld als ze niet parkeren op het ziekenhuisterrein
-

Belonen en straffen: medewerkers ontvingen een financiële beloning als ze niet parkeerden op
het ziekenhuisterrein. Ze werden dus beloond voor het uitvoeren van het gewenste gedrag
Daarnaast werden medewerkers die wel parkeerden op het ziekenhuisterrein financieel bestraft.
Het effect van deze maatregel zou verklaard kunnen worden door het principe van de “distinction
bias”. Deze bias stelt dat het verschil tussen twee zaken groter kan lijken als deze tegelijk worden
gepresenteerd. Ter illustratie: een trui van € 50 euro lijkt goedkoper als deze samen met een trui
van € 300 gepresenteerd wordt. In het geval van het parkeerbeleid van het Bronovo ziekenhuis
lijkt financiële verschil tussen wel en niet parkeren groter doordat de maatregelen tegelijkertijd
gepresenteerd zijn. Er is sprake van een “contrast effect”. Objectief gezien is het financiële
verschil tussen parkeerders en niet-parkeerders helemaal niet zo heel groot, want mensen gaan
er per maand meestal maar €10 op voor- of achteruit. Doordat ze tegelijkertijd gepresenteerd zijn
lijkt het verschil echter groter dan het is. Door deze combinatie van maatregelen worden
medewerkers dus meer gestimuleerd het gewenste gedrag uit te voeren dan door alleen het
aanbieden van een beloning of straf.

-

Gedrag ontautomatiseren: wisselende tarieven voor parkeren zouden kunnen zorgen voor
bewustwording over hun parkeergedrag bij medewerkers. Er wordt van ze gevraagd per dag in te
schatten of ze het waard vinden te betalen voor hun parkeerplek. Dit vereist bewuste keuzes over
autogebruik. Wellicht zorgt deze bewustwording ervoor dat mensen alternatieven overwegen voor
parkeren op het ziekenhuisterrein. Aangezien 250 medewerkers een (klachten)brief hebben
gestuurd naar aanleiding van de maatregel, heeft het hen in ieder geval aangezet tot nadenken.

-

Goal activation: cues uit de omgeving kunnen een winstdoel (geld verdienen) activeren. Geld is
voor de meeste mensen niet de belangrijkste drijfveer voor wel of niet parkeren. Mensen kiezen
ervoor om met de auto naar hun werk te komen om verschillende redenen, zoal bijvoorbeeld
gemak, comfort of tijdsbesparing. Hoewel geld dus geen bewuste invloed had op het
parkeergedrag van medewerkers hebben de maatregelen van het ziekenhuis deze invloed saillant
gemaakt. Door het aanbieden van cues over geldbesparingen en verhoogde parkeerprijzen
werden mensen bewust gemaakt van de kosten van autorijden en parkeren. Hierdoor kregen zij
wellicht een winstdoel en werden ze gemotiveerd hun gedrag aan te passen.

Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
Bronovo ziekenhuis Den Haag, Montefeltro en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
Kenmerken van betrokkenen


Bronovo is een algemeen ziekenhuis voor inwoners van Den Haag en omgeving.



Montefeltro is een onafhankelijk adviesbureau voor projectmanagement en innovatie dat opereert op
het raakvlak van de vakgebieden bereikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, dienstverlening en
technologie.

Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


Bronovo ziekenhuis Den Haag: initiatie maatregel.



Montefeltro: bedenker en uitvoerende partij



Vrije Universiteit Amsterdam: effectonderzoek en evaluatie.
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Communicatie
De communicatie naar de medewerkers ging voor een belangrijk deel via de ondernemingsraad. Vragen,
klachten en onduidelijkheden konden allemaal worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. Dit heeft
geleid tot ongeveer 250 brieven aan de OR, op een totaal van ongeveer 1.600 medewerkers. Daarnaast is
er een communicatieplan gemaakt en is er vanuit de directie gecommuniceerd over (het waarom van) de
regeling. Onderdeel van het plan was een website inclusief prikbord voor klachten e.d.

Context van het beleid
Gedurende het traject heeft het accent steeds op het parkeren gelegen. Parallel hieraan is het fiscale
fietsenplan extra onder de aandacht gebracht en zijn er actieweken georganiseerd zoals een probeerweek
voor de elektrische fiets.
Het project is inmiddels onderdeel geworden van het beleid van het ziekenhuis. Voor de komende periode
worden waarschijnlijk ook nieuwe fietsstimuleringsacties verwacht waarbij wordt nagedacht over
beloningsprikkels voor fietsers. Uit de metingen blijkt dat er nog relatief weinig gefietst wordt. Daarbij is het
ook de bedoeling dat medewerkers via een webportal de mogelijkheid krijgen om zichzelf een doel te
stellen, maar ook dit is nog in ontwikkeling.

Results
Resultaten
Volgens het Bronovo Ziekenhuis is het nieuwe parkeerbeleid effectief geweest . Op piekdagen is de
gewenste daling van 20% bereikt. In een powerpoint presentatie van het ziekenhuis (2010) wordt gesteld
dat “€1,00 per dag hogere parkeerprijs tijdens piekdagen het aantal benodigde parkeerplaatsen met 4%
verminderde”.
Kwaliteit van de evaluatie
Volgens het Bronovo zijn digitaal metingen verricht met behulp van de toegangspassen en stallinglezers.
Hierdoor kunnen we stellen dat een betrouwbare meting van gedrag heeft kunnen plaatsvinden.
Verhogen van het gewenste effect
De effectiviteit van deze maatregel zou verhoogd kunnen worden door gebruik te maken van de volgende
kennis over gedragsverandering:


Zoals besproken in de alinea ‘context van het beleid’ is het Bronovo ziekenhuis van plan medewerkers
via een webportal de mogelijkheid te bieden om zichzelf een doel te stellen,. Dit project is nog in
ontwikkeling, maar zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van parkeren door
medewerkers. Om de effectiviteit van deze maatregel te verhogen kan aan medewerkers gevraagd
worden via de webportal een reisplan voor zichzelf te maken, waarin ze gestimuleerd worden
alternatieven te bedenken voor parkeren op het ziekenhuisterrein. Als deze methode gebruik maakt
van zogenaamde implementatie intenties kan dit zeer effectief zijn. Een implementatie intentie koppelt
een doel aan een bepaalde situatie of gebeurtenis, waardoor het voor de persoon makkelijker is om
het doelgedrag uit te voeren. Deze implementatie intentie specificeert wanneer, waar en hoe het
doelgedrag wordt uitgevoerd. Door mensen hun toekomstige gedrag goed te laten uitwerken zijn zij
eerder geneigd dit ook daadwerkelijk uit te voeren.



Daarnaast zou aan medewerkers gevraagd kunnen worden de voordelen van niet op het
ziekenhuisterrein parkeren op te schrijven. Dit kan bijvoorbeeld via de webportal of een nieuwsbrief
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voor medewerkers. Deze methode werkt op twee niveaus: door middel van self-persuasion en door
middel van de wens van mensen consistent over te komen.
 Self-persuasion kan voorkomen dat, mocht het beleid veranderen, men in het oude gedrag
terugvalt. Als mensen zelf over de voordelen van bepaald gedrag nadenken gaan zij zichzelf
overtuigen van de juistheid van dit gedrag. Dit kan op zijn beurt zorgen voor een internalisatie van
het gedrag. Mensen zullen het gaan zien als een keuze die passend is bij hun persoonlijkheid.
Ter illustratie: iemand kan opschrijven dat niet parkeren op het ziekenhuisterrein goed is, omdat
het genoeg plekken vrijhoudt voor bezoekers. Dit is goed omdat het belang van bezoekers en
patiënten voorop zou moeten staan voor het ziekenhuis. Met dit argument overtuigt iemand
zichzelf ervan dat het vrijhouden van parkeerplekken de juiste keuze is. Bovendien zal de
redenatie onderdeel worden van iemand persoonlijke overtuigingen: “ik ben iemand die begaan is
met de bezoekers en patiënten van het ziekenhuis, en daarom past het bij mij om niet te parkeren
op het ziekenhuisterrein”.
 Commitment en consistentie: publiekelijk uitspreken van de nadelen van parkeren op het
ziekenhuisterrein kan ervoor zorgen dat mensen zich consistent willen gedragen met hun
uitspraak. Als men openlijk een mening verkondigt over een onderwerp voelt men de verplichting
om zich in overeenstemming met deze mening te gedragen.


Feedback over sociale norm: uit onderzoek is gebleken dat mensen heel gevoelig zijn voor informatie
over hoe goed of slecht ze presteren in vergelijking met anderen. Als je in je communicatie gebruik
maakt van deze kennis door te stellen dat de meeste mensen niet parkeren op het ziekenhuisterrein
kan dit mensen stimuleren hun gedrag aan te passen: niemand wil teveel afwijken van de norm.

Gebruikte bronnen


Bronovo Den Haag. VV plan Bronovo. MaxEva: De evaluatietool van EPOMM. Gevonden op 20
augustus 2013, van http://www.epomm.eu/maxeva/index.php?id=2&proj_id=215.



Frans van Riel, (2007). Case study Bronovo Hospital. The Hague: it pays not to park.



Van Ommeren, J. (2010). Variabele parkeertarieven voor medewerkers: Casus Bronovo Ziekenhuis
Den Haag. (powerpoint presentatie).



Interview met Daan van Egeraat (september 2013)
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E-Bikes stimuleren in Amsterdam West: proberen is
overtuigen
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
Met ‘proberen is overtuigen’ werden mensen die in Amsterdam West wonen of werken gestimuleerd vaker
de fiets te pakken en de auto te laten staan. Het stadsdeel stelde 10 e-bikes beschikbaar voor bedrijven,
en nog eens 10 voor bewoners. Mensen konden een e-bike reserveren bij één van de deelnemende
fietshandelaren of zich aanmelden via de website www.proberenisovertuigen.nl. Iedereen mocht de e-bike
een week lang uitproberen voor 10 euro.

Understand
Uit de informatie waarover wij beschikken blijkt niet of er sprake is van een probleem en wat het huidige
gedrag is. Er is geen gedragsanalyse uitgevoerd. Wel is duidelijk dat Stadsdeel West mensen wil
stimuleren gebruik te maken van duurzame alternatieven voor de auto. Met ‘proberen is overtuigen’ wilde
het Stadsdeel minimaal 120 werknemers en 125 inwoners in staat stellen een week gebruik te maken van
een e-bike.
Niet alleen inwoners en werknemers, maar ook bedrijven in Stadsdeel West zijn een belangrijke doelgroep
in dit project. Zij zouden immers ingezet kunnen worden om hun medewerkers over te halen een e-bike te
proberen voor hun woon-werkverkeer. Ook fietshandelaren zijn een doelgroep. Zij zijn degenen die de ebikes beschikbaar moeten stellen. In dit project wordt geen aandacht besteed aan de gedragsbeïnvloeding
van bedrijven en fietshandelaren.
We denken op basis van de informatie die we hebben dat het reisgedrag gewoontegedrag is. Mensen zijn
gewend aan hun huidige manier van reizen en dit gedrag, indien dit niet te lastig wordt, gewoon blijven
voortzetten.

Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die in het project worden toegepast. We geven
aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies werken.
De drempel voor het gedrag laag houden (weerstand verkleinen)


Er wordt ingezet op het verhogen van de self-efficacy, het vertrouwen van een persoon in de eigen
bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving. Door op de website en
folder elke stap duidelijk aan te geven hoe eenvoudig mensen zich voor een probeerweek kunnen
aanmelden, krijgen mensen het vertrouwen dat ze met een paar klikken een e-bike kunnen
uitproberen. Daarnaast wordt het mensen makkelijk gemaakt om een e-bike te proberen (faciliteren).
Het kost slechts 10 euro voor een week, en kan online geregeld worden. Als mensen weinig moeite
hoeven te doen om gewenst gedrag te vertonen, vergroot het de kans dat ze overgaan tot actie.
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Verder wordt de vraag geminimaliseerd: door de prijs voor de probeerweek laag te houden wordt de
weerstand om de e-bike uit te proberen verlaagd. Als je voor een verzoek in verhouding weinig hoeft
terug te geven, wordt benadrukt dat er weinig op het spel staat en er daardoor geen risico voor jou
bestaat.
Overtuigingselementen


Er worden verschillende interventies ingezet om mensen te overtuigen. Zo wordt eventuele weerstand
bijvoorbeeld verminderd door de vergelijking tussen 2 verschillende vervoermiddelen te veranderen.
De folder en de website beschrijven de voordelen van de e-bike ten opzichte van de auto.
Beslissingen – ook als ze weloverwogen zijn – zijn altijd relatief. Iets is een goed idee in vergelijking
met een referentiepunt (in dit geval de auto). Ook word geprobeerd om cognitieve dissonantie te
reduceren. Als mensen de e-bike eenmaal gebruiken, kan cognitieve dissonantie een rol gaan spelen.
Mensen hebben namelijk een hekel aan inconsistentie tussen hun attitudes en gedrag, dit roept
spanning op. Ze hebben daarom de neiging om hun attitude en gedrag met elkaar in
overeenstemming te brengen. Gedrag weegt hierbij zwaarder: als je bepaald gedrag al vertoont, zul je
eerder je attitude aanpassen. Mensen die een week een e-bike uitproberen (en dus het gewenste
gedrag vertonen), zullen de neiging hebben zichzelf ervan te overtuigen dat ze positief over de e-bike
denken. Daarnaast wordt ingespeeld op de sociale norm (descriptieve norm): door op de website
en in de folder te stellen dat 70% van de gebruikers aangeeft dat de e-bike een vervanging is van de
auto, wordt gebruik gemaakt van een descriptieve norm. Het laat zien dat de meeste mensen van de
e-bikes overtuigd zijn. Mensen letten continu op wat anderen doen en hoe hun omgeving eruit ziet.
Daar leiden ze van af wat ze in een bepaalde situatie zelf geacht worden te doen. Het noemen van
het hoge percentage mensen dat vind dat en e-bike een goed alternatief is voor de auto, kan ook
gezien worden als sociaal bewijs. Mensen volgen de meerderheid en kijken naar wat anderen doen.
Het gedrag dat anderen vertonen wordt als het juiste gedrag gezien en is leidraad voor ons eigen
gedrag; iedereen doet het zo, dus zo moet het kennelijk. Het onbewust conformeren aan de normen
van de omgeving of groep, de sociale invloed, voelt vaak als een vanzelfsprekendheid. Ten slotte lijkt
schaarste als interventie ingezet te worden. Door slechts 10 e-bikes voor bewoners en 10 e-bikes
voor werknemers ter beschikking te stellen, wordt een illusie van schaarste gecreëerd. Hierdoor
kunnen mensen eerder geneigd zijn om zich aan te melden voor een probeerweek. Ze krijgen het idee
‘als er weinig van is, moet ik het hebben’. Als iets zeldzaam is, denken mensen namelijk dat het wel
goed moet zijn. Iets waar moeilijk aan te komen is (er is maar weinig van of het is maar een beperkte
tijd beschikbaar) zal wel bijzondere kwaliteiten bezitten.

Benadering doelgroepen
De doelgroepen zijn van 2012 tot 2014 op verschillende manieren benaderd. Hieronder volgt een
overzicht:


Bewoners: een folder. Via website van Amsterdam West kon je een folder downloaden (zie afbeelding
1 en 2).



Bewoners en werknemers: een website. Er is informatie te vinden op de website van Amsterdam
West.



Hoe bedrijven en fietshandelaren werden benaderd is niet bekend.
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Afbeelding 1. Voorkant folder

Afbeelding 2. Achterkant folder
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Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
Stadsdeelbestuur Gemeente Amsterdam Stadsdeel West, VCCR en regionale fietsenzaken
Kenmerken van de betrokkenen


Stadsdeelbestuur Gemeente Amsterdam Stadsdeel West: verantwoordelijk voor het schoonhouden en
onderhouden van straten, pleinen, bruggen en parken; de zorg voor het onderwijs en
welzijnsvoorzieningen; woningbouw in het stadsdeel en nog veel meer.



VCCR – formule voor bereikbaarheid: intermediair in mobiliteit en bereikbaarheid.



Fietsenzaken: Lechkar, Bikesline, Lohman Amsterdam, Juizz Amsterdam en Ton’s Fietsenmakerij.

Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


Stadsdeelbestuur Gemeente Amsterdam Stadsdeel West: Initiatiefnemer.



VCCR – formule voor bereikbaarheid: verantwoordelijk voor de uitvoering.



Bij de rijwielhandelaren Lechkar, Bikesline, Lohman Amsterdam, Juizz Amsterdam en Ton’s
Fietsenmakerij kon men een e-bike reserveren en ophalen.

Context van het beleid
Het project is ingebed in het bredere programma ‘Slimmer reizen in West’. In het Collegeakkoord West
2010-2014 heeft het bestuur van Stadsdeel West vastgelegd dat zij de meest creatieve
mobiliteitsarrangementen van Amsterdam heeft, maar ook het meest duurzame stadsdeel is waar je een
leven lang kunt wonen. ‘Slimmer reizen in West’ heeft als doel duurzaam reisgedrag te bevorderen, en is
daarmee een grote stap in de uitvoering van het collegeakkoord.
‘Slimmer reizen in West’ bestaat uit een samenhangend pakket aan maatregelen dat de leefbaarheid en
verkeersveiligheid in het stadsdeel moet verbeteren. Dit wil het Stadsdeel bereiken door
vervoersalternatieven voor de auto toegankelijker te maken en door 3.000 parkeerplaatsen op straat te
vervangen door parkeerplaatsen aan de Ring A10 en in buurtgarages. Ook worden bewoners
gestimuleerd gebruik te maken van openbaar vervoer, fiets of e-bike. Zo wordt geprobeerd meer ruimte op
straat te creëren.

Results
Resultaten
Er zijn geen resultaten en geen evaluatie beschikbaar.
Verhogen van effectiviteit
We denken dat het gewenste effect verhoogd kan worden door de foot-in-the-door-techniek in te zetten
om mensen ook een e-bike te laten aanschaffen. Als ze hebben ingestemd met een klein verzoek (in dit
geval het uitproberen van de fiets voor 10 euro per week) zullen mensen eerder instemmen met een groter
verzoek (koop een e-bike). Dit kan aantrekkelijk gemaakt worden door het bieden van een korting op de
fiets.
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Gebruikte bronnen


Folder voor bewoners.



http://www.proberenisovertuigen.nl/



http://www.west.amsterdam.nl/bestuur_en/stadsdeelbestuur/ambitie-bestuur/
http://www.west.amsterdam.nl/diversen/nieuws-2012-0/algemeen-nieuws-20120/persberichten/persbericht-3/



http://www.west.amsterdam.nl/wonen_en/slimmer-reizen-west/

Online informatie gevonden op 23-08-2013.
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Electric Freeway tussen Amsterdam en Almere voor
e-bikes en -scooters
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
De ‘Electric Freeway’ tussen Amsterdam Zuid-Oost en Almere is een fietsroute speciaal voor forensen op
de (elektrische) scooter of fiets. Het doel is om meer mensen op de (elektrische) fiets of scooter te krijgen.
Om het voor werknemers aantrekkelijk te maken voor een duurzame tweewieler te kiezen, ontplooien
initiatiefnemers gemeente Almere en ForenZo diverse activiteiten en werken ze samen met werkgevers op
de as Almere-Amsterdam. Hierbij wordt ook de lokale rijwielhandel betrokken. Zo worden er proeftuinen
met e-bikes en e-scooters georganiseerd en zijn er workshops met bedrijven. Bovenop de basisvoordelen
die ForenZo al biedt, zoals de gratis e-bike verzekering en e-scooter aanbiedingen, is er voor de forens die
‘instapt’ op de freeway ook een extra financiële prikkel beschikbaar.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Uit de beschikbare documenten blijkt niet dat er een gedragsanalyse is uitgevoerd. We weten alleen dat
het doel van het project is om forensen te stimuleren vaker gebruik te maken van de (elektronische) fiets of
scooter om naar hun werk te reizen. Of hier ongewenst gedrag (te veel en vaak met de auto reizen,
filevorming) aan ten grondslag ligt is niet bekend.
We denken op basis van de gegevens die we hebben dat het reisgedrag van forensen gewoontegedrag is.
Mensen zijn gewend aan hun huidige manier van reizen en zullen dit gedrag, indien dit niet te lastig wordt
gewoon blijven voortzetten.
Analyse gewenste situatie
Een belangrijke doelgroep zijn mensen die tussen Almere en Amsterdam heen-en-weer reizen voor hun
werk. Het is de bedoeling dat zij hiervoor gebruik gaan maken van de ‘Electric Freeway’ en dat ze dus
kiezen voor een (elektrische) fiets of scooter als vervoermiddel. Het doel is dat in 2014 tot 200 extra
forensen dagelijks gebruik maken van de Electric Freeway en daarmee bewust de auto laten staan.
Andere doelgroepen zijn werkgevers en rijwielhandelaren. De initiatiefnemers van het project willen met
deze partijen samenwerken om het gewenste gedrag bij forensen te stimuleren.

Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing:
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die in het project worden toegepast. We geven
aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies werken.
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Over de proeftuinen en bedrijvenworkshops hebben we inhoudelijk geen informatie gekregen. We kunnen
daarom niet beoordelen of en hoe daarin interventies zijn toegepast.
De drempel voor het gedrag laag houden (weerstand verkleinen)


Het gewenste gedrag wordt in dit project gestimuleerd door de drempel voor het gedrag laag te
houden en eventuele weerstand daardoor te verkleinen. Onder andere door mensen een financiële
beloning te bieden. Forensen krijgen korting op het aanschaffen van een e-bike of een elektronische
scooter als hun werkgever lid van ForenZo is. Door een beloning zijn mensen eerder geneigd om het
gewenste gedrag te vertonen. Daarnaast wordt geprobeerd om de self-efficacy van forensen te
verhogen. Dit is het geloof in eigen kunnen en mogelijkheden om een doel te bereiken. Op de website
kunnen mensen de route van de freeway bekijken. Hierdoor zien ze precies hoe de weg loopt,
hoeveel kilometer de weg tussen bepaalde punten in beslag neemt en of het voor hen een optie is.
Door deze informatie kunnen ze ervan overtuigd raken en het vertrouwen krijgen dat ze voortaan via
de freeway naar hun werk kunnen reizen. Ook vergelijking wordt ingezet als weerstand
verminderende interventie. Op de website worden de voordelen van de Electric Freeway ten opzichte
van de auto genoemd. Het levert tijdwinst op, je bespaart (benzine)kosten, het is gezond als je met de
e-fiets gaat, het is leuk en afwisselend en je bent lekker buiten. Door deze voordelen expliciet af te
zetten tegen de auto als vervoermiddel, kunnen mensen hun eerdere beslissing heroverwegen.
Beslissingen (ook weloverwogen beslissingen) zijn altijd relatief. De e-fiets kan een goed idee zijn in
vergelijking met een referentiepunt (in dit geval de auto). De informatie wordt op de website echter niet
helder en duidelijk gepresenteerd, wat de werking van de interventies teniet kan doen. Usability is bij
het inzetten van digitale middelen zeer belangrijk.

Gebruik maken van sociale automatismen


Ook van automatismen wordt gebruikt gemaakt in dit project. Bijvoorbeeld van het principe van
wederkerigheid. De korting die medewerkers ontvangen op een e-fiets kan dit principe activeren. Als
we een cadeautje van iemand krijgen, willen we namelijk graag iets terugdoen. Medewerkers zouden
hun werkgever wellicht een plezier willen doen door in ruil voor de korting op de aanschaf, voortaan
op de e-fiets naar het werk te gaan. Verder staat de ‘Electric Freeway Bedrijventeller’ op de website.
Deze toont het aantal bedrijven dat al meedoet aan het project en communiceert daarmee een
descriptieve norm (wat de meeste mensen doen). Dit vergroot de kans dat andere bedrijven ook
mee willen doen. Mensen hebben namelijk de neiging om datgene te doen wat veel anderen ook
doen.

Overtuigingselementen


Bovengenoemde voordelen van de e-fiets kunnen ook gezien worden als argumenten om te pleiten
voor de Electric Freeway. Van argumenten is echter bekend dat ze alleen effectief zijn als er sprake is
van gepland gedrag. Dat is waarschijnlijk alleen het geval bij mensen die net verhuisd zijn of mensen
die een nieuwe baan hebben. Zij moeten hun dagelijkse route opnieuw gaan bepalen en daar bewust
over nadenken.

Benadering doelgroepen
Bedrijven en werknemers werden via websites en social media benaderd:


Website: van ‘Electronic Freeway’, ForenZo en ANWB



Social media: Facebooksite van ForenZo

Hoe de rijwielhandelaren werden benaderd is niet bekend.
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Analyse indirecte doelgroepen
De Electric Freeway is een gezamenlijke maatregel van de gemeente Almere en ForenZo, een
mobiliteitsinitiatief van de ANWB. Bij ForenZo staat het stimuleren en faciliteren van duurzame mobiliteit
centraal. Aangesloten bedrijven en werknemers worden via een webportal voorzien van oplossingen,
informatie, en reviews over duurzame vervoersmiddelen.
De Electric Freeway wordt gefinancierd vanuit het Programma Beter Benutten van het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu. In dit programma werken rijk, overheden en bedrijfsleven samen aan een betere
bereikbaarheid in Nederland.
De deelnemende e-scooters werden beschikbaar gesteld door Nimoto in samenwerking met e-Scooters
Almere, de deelnemende e-fietsen zijn van Multicycle.
DTV Consultants is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van verkeer en mobiliteit en is
vermoedelijk betrokken bij de evaluatie van het project. Dit staat niet expliciet vermeld in de beschikbare
documentatie.

Context van het beleid
Hoe de Electric Freeway past in het beleid van de gemeente Almere en ForenZo wordt niet duidelijk uit de
informatie waarover wij beschikken.

Results
Resultaten
De resultaten van het project zijn pas eind 2014 beschikbaar. Hierdoor kunnen we geen uitspraak doen
over de effectiviteit van de maatregel.
Aanpak van de evaluatie
Over de aanpak van de evaluatie is (nog) weinig bekend. Van dinsdag 24 juni tot en met maandag 1 juli
2013 werd in de ochtendspits een nulmeting verricht. Tussen 06.00 uur en 09.30 uur werd het gebruik van
de ‘Electric Freeway’ in kaart gebracht. Daarvoor werd geïnventariseerd hoeveel mensen er per fiets of
scooter over de Hollandse brug reden. De gebruikte meetmethode (bijvoorbeeld observatieonderzoek of
tellingen via lussen op de weg) is niet bekend. Wel is bekend dat onderzoekmedewerkers forensen een
aantal vragen stelden en hen verzochten mee te doen aan een online enquête. Hiermee werd onderzocht
waar mensen naartoe reizen, hoe vaak ze reizen, hoe lang ze onderweg zijn en wat hun mening is over de
route. Vermoedelijk is deze enquête ook onderdeel van de nulmeting. Eind 2014 vindt een tweede meting
plaats.
Verhogen van het gewenste effect
Om de effectiviteit van de campagne te verhogen zou in een gedragsanalyse duidelijk moeten worden of
mensen überhaupt de fiets of scooter zouden overwegen om tussen Almere en Amsterdam heen en weer
te reizen. Als die optie niet in hun ‘considerationlist’ zit (mentale lijst met mogelijke opties), zal de
campagne daar eerst sterker op in moeten spelen. Daarnaast zouden er aanpassingen aan de website
moeten plaatsvinden om informatie helder en makkelijk toegankelijk te maken. Verder kan gebruik
gemaakt worden van implementatie-intenties. Implementatie-intenties zijn als-dan plannen waarbij het doel
aan een bepaalde situatie of gebeurtenis wordt gekoppeld. Ze specificeren wanneer, waar en hoe het
doelgedrag wordt uitgevoerd. Dit maakt het voor mensen makkelijker om het doelgedrag uit te voeren. Dit
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kan bijvoorbeeld in een soort dagboek waarin reizigers van tevoren aangeven hoe ze die week gaan
reizen.

Gebruikte bronnen


http://www.electricfreeway.nl/index.php



https://www.forenzo.nl/electric-freeway



https://www.facebook.com/ForenZoNL



https://www.forenzo.nl/nieuws/start-onderzoek-gebruik-electric-freeway

Deze informatie werd online gevonden op 23-08-2013.
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Erasmus MC: vervoersbeleid 2006
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
Het Erasmus Medisch Centrum (MC) ligt aan de westkant van Rotterdam en is het grootste universitair
medisch centrum van Nederland met meer dan 10.000 arbeidsplaatsen. Het ziekenhuis is bezig met
nieuwbouwactiviteiten om op dezelfde locatie verder te kunnen groeien. Deze nieuwbouwactiviteiten gaan
ten koste van de nu al krappe parkeergelegenheid. Het Erasmus MC heeft daarom besloten om in te
zetten op vervoersmanagement door middel van een vervoersbeleid voor het woon-werkverkeer. De
belangrijkste elementen hiervan zijn dat de patiënt centraal staat en dat medewerkers de keuze krijgen
tussen een Autoregeling of een Individueel Reis Budget (IRB).

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Vooral vlak voor en tijdens de bezoekuren is er sprake van congestie bij de ingang van het parkeerterrein.
Er worden zelfs verkeersregelaars ingezet om te voorkomen dat mensen eindeloos de parkeergarage
inrijden en rondjes blijven rijden totdat ze een plek hebben gevonden. De congestie zorgt ervoor dat
mensen niet op tijd op hun afspraak kunnen komen en kan daarnaast ook gevaarlijk zijn. Mensen die met
spoed op weg zijn naar de eerste hulp gebruiken dezelfde opgang en komen vast te zitten in de
parkeerfile.
Analyse gewenste situatie
Het vervoersbeleid moet ertoe leiden dat patiënten, bezoekers en medewerkers zonder problemen het
ziekenhuis kunnen bereiken. De primaire doelstelling hierbij is om het autogebruik van de medewerkers te
verminderen.
Praktische uitvoering
8

Het Erasmus MC heeft voor haar werknemers een vervoersbeleid opgesteld voor het woon-werkverkeer .
Medewerkers kunnen daarbij kiezen voor de Autoregeling of een Individueel Reis Budget (IRB).
Bij de Autoregeling worden de reiskosten van de medewerkers niet vergoed. Medewerkers met een woonwerkafstand tussen de 0 en 6 kilometer kunnen tijdens piekuren (06:30-13.00u) voor €4 per dag parkeren
8

De volgende categorieën medewerkers komen niet in aanmerking voor het vervoersbeleid: uitzendkrachten,

stagiaires, vrijwilligers, medische studenten zonder bezoldige aanstelling in het ziekenhuis, coassistenten, medewerkers
met een onbezoldige aanstellingen, gastvrijheid overeenkomst, medewerkers met een lopende ‘fiets van de zaak’
overeenkomst, medewerkers die een OV-jaarkaart van het ziekenhuis krijgen en medewerkers die een OV-jaarkaart
van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgen. Deze groepen kunnen gebruik maken van de parkeergarage van het
ziekenhuis voor bezoekers tegen het geldende tarief voor bezoekers: maandag t/m vrijdag 06:30-13:00u voor €2,50 en
maandag t/m vrijdag overige tijden €1 en zaterdag en zondag €0,50). Medewerkers met en medische of sociale
indicatie afgegeven door de leidinggevende op advies van een Arboarts van het ziekenhuis, komen wel in aanmerking
voor een IRB en kunnen onbeperkt parkeren tegen een tarief van €0,50 per dag, ongeacht het tijdstip of woonwerkafstand.
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in de garage. Tijdens daluren (13:00-06:30u) betalen zij €0,50 per dag. Medewerkers met een woonwerkafstand van 6 kilometer of meer, kunnen tijdens piekuren voor €1,50 per dag en tijdens daluren voor
€0,50 per dag. De kosten voor het parkeren worden achteraf, maandelijks verrekend met het salaris van
de medewerkers.
Medewerkers die voor het IRB kiezen, hebben de keuze tussen het IRB standaard of IRB CAO à la carte.
Bij beide alternatieven geldt dat medewerkers een bepaald budget krijgen om zelf het woon-werk verkeer
te regelen (lopend, fietsend, OV, scooter etc.). De hoogte van het budget varieert per type IRB. Bij het IRB
standaard geldt dat men een kilometer vergoeding krijgt voor het woon-werkverkeer van €0,10 per
kilometer met een maximum van €2.060 per jaar. Indien de IRB standaard een lager bedrag oplevert dan
€200 per jaar, wordt de vergoeding vastgesteld op €200 (dit bedrag is een nettobedrag, het ziekenhuis
draagt eventuele fiscale consequenties hiervan). Bij minder dan 5 reisdagen per week geldt de vergoeding
naar rato. Bij het IRB CAO à la carte krijgen medewerkers een kilometervergoeding van €0,08 voor het
woon-werkverkeer en hebben zij de mogelijkheid om tot 100 kilometer (retour) €0,11 per kilometer vanuit
het bruto loon in te zetten. Het bedrag dat zij inzetten verlaagt het bruto loon en wordt netto uitgekeerd.
Hierdoor wordt de fiscale loon verlaagd en hoeft er minder loonheffing te worden betaald.

Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Inspelen op discontinuïteiten: het beleid haakt aan bij de grootschalige verbouwing van het ziekenhuis
waardoor er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Medewerkers die normaal gesproken
met de auto naar het werk komen, moeten hierdoor hun reisgedrag tijdelijk aanpassen. Ze gaan op
zoek naar een andere vervoerswijze en zullen waarschijnlijk meer open staan voor een alternatief
wanneer deze wordt aangeboden.



Bieden van keuzevrijheid: medewerkers van het Erasmus MC krijgen bij het vervoersbeleid de keuze
om te kiezen tussen structureel autogebruik of een IRB. De keuzevrijheid (w.b.t. vervoerswijze) komt
op deze manier niet in het geding, waardoor weerstand (reactance) wordt tegengegaan.



Belonen en straffen: medewerkers die voor het IRB kiezen, kiezen daarmee voor een alternatief voor
de auto. Zij worden hiervoor beloond door middel van een kilometervergoeding. Medewerkers die voor
de autoregeling kiezen, krijgen geen vergoeding. Mensen worden hierdoor gestimuleerd om te kiezen
voor de IRB regeling. Daarnaast geldt er voor de medewerkers die voor het IRB kiezen een
‘incidenteel parkeren regeling’. Deze regeling houdt in dat men maximaal 12 keer per kalenderjaar in
de parkeergarage van het ziekenhuis mag parkeren tijdens piekuren op maandag t/m vrijdag (06:3013:00) voor een tarief van €1,50 per keer. Bij een overschrijding hiervan moeten zij €12,50 per dag
betalen (straffen). Bij het gebruik van de parkeergarage buiten de genoemde tijden, kunnen de
medewerkers overigens ten allen tijde parkeren voor €0,50 per keer.



Faciliteren: het Erasmus MC heeft een aantal regelingen opgezet die het voor de medewerkers
aantrekkelijk moeten maken om de auto te laten staan en een alternatieve vervoerswijze te gebruiken.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om van het ziekenhuis een renteloos voorschot te krijgen om een NStrajectkaart of OV-jaarkaart aan te schaffen. De verrekening van dit voorschot vindt plaats door een
maandelijkse inhouding op het salaris. Aanvullend hierop wordt door de vervoersbedrijven ZWN en
RET de mogelijkheid geboden om een jaarabonnement voor streek- of stadsvervoer in (tien) termijnen
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af te betalen zonder daarbij rente in rekening te brengen. Verder beschikt het Erasmus MC ook over
een fietsplan waarmee werknemers fiscaal aantrekkelijk een fiets aan kunnen schaffen.

Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
VCCR, Slim Bereikbaar, Raad van Bestuur (Erasmus MC), Louis Kooyman.
Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


VCCR is verzocht om een integrale analyse op alle werknemers en hun individuele bereikbaarheid uit
te voeren. VCCR heeft daarbij ook gezocht naar realistische alternatieven voor de medewerkers.



Slim Bereikbaar is gevraagd om een bereikbaarheidsscan te maken voor het Erasmus MC en
aanbevelingen te doen met betrekking tot het vervoersbeleid. Een onderdeel hiervan is de enquête die
via intranet is uitgezet.



Raad van Bestuur (Erasmus MC): heeft het vervoersplan vastgesteld.



Louis Kooyman: is de projectleider vervoersmanagement bij het Erasmus MC en is verantwoordelijk
voor het totale pakket van de maatregel.

Context van het beleid
Naast de bouwactiviteiten speelde ook de zorg voor een duurzame omgeving zoals die is vastgelegd in de
intentieverklaring “Een healing environment”. In deze intentieverklaring (opgesteld in 2002) hebben het
ziekenhuis en de gemeente samen vastgelegd welke ambities ze op milieugebied koesteren rond de
nieuwbouw. De intentieverklaring is gebruikt om de plannen m.b.t. het vervoersbeleid uit te werken. Het
verschafte het ziekenhuis en gemeente een kader om verder te praten over de invulling van de
bouwplannen in een meer duurzame richting.

Results
Resultaten autogebruik
Het structureel autogebruik onder medewerkers is door het beleid teruggebracht van 45% tot circa 25%. Er
is onder 10770 medewerkers gevraagd welke vervoerskeuze ze hebben gemaakt naar aanleiding van de
maatregel. Hieruit is naar voren gekomen dat 2039 (18.93%) medewerkers hebben gekozen voor de
autoregeling, 7818 (72.59%) voor IRB, 57 (0.53%) hebben een medische indicatie en 856 (7.95%) hebben
geen keuze gemaakt.
De medewerkers van het Erasmus MC zijn onderverdeeld in 11 gebieden: een centrumgebied met een
straal van 15 kilometer rondom het ziekenhuis, 9 omliggende gebieden waarvan de buitencirkel op
ongeveer 30 kilometer ligt en het gebied daar buiten “overig”. Het onderstaande figuur geeft inzicht in het
gebruik van de reiskostenregelingen naar het herkomstgebied. Het kolom ‘auto’ geeft aan hoeveel mensen
gebruik maken van de auto voor het woon-werktraject, in het kolom ‘IRB’ staat het aantal medewerkers dat
gebruik maakt van de regeling IRB, in het kolom ‘overig’ staan medewerkers waarvan niet bekend is hoe
ze het woon-werktraject afleggen en het kolom ‘totaal’ geeft het totale aantal medewerkers weer die in het
betreffende gebied wonen.
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Figuur 1: overzicht reiskostenregelingen naar herkomstgebied.

Online vragenlijst
Tussen 19 april en 31 mei 2010 is aan medewerkers gevraagd om via intranet een digitale vragenlijst in te
vullen. De vragenlijst is door 1784 medewerkers ingevuld (response van bijna 15%), waarvan 67% vrouw
was en 33% man. Uit de resultaten van de vragenlijst is naar voren gekomen dat 26% alleen reizend met
de auto naar het werk komt, 4% carpoolt, 42% gebruik maakt van het OV en dat 24% fietst naar het werk.
Van de mensen die met de auto komen, wordt als belangrijkste reden van het autogebruik de reistijd
aangegeven (68%). 61% geeft aan dat ze met de auto komen wegens slechte of beperkte OVmogelijkheden. Van de medewerkers die minder dan 7,5 kilometer van hun werk wonen komt bijna 70%
met de fiets naar het werk. Ongeveer 7% gebruikt de auto voor deze korte afstand.
Verder geeft 38% van de automobilisten aan dat ze ook wel eens met een ander vervoersmiddel naar het
werk gaan. De fiets wordt het vaakst als alternatief genoemd (31%), gevolgd door de metro (22%).
Fietsende medewerkers geven als belangrijkste motivatie de gezondheid (84%), snelheid (76%) en de
flexibiliteit (58%).
In de vragenlijst werd daarnaast gevraagd of men bereid is om het reisgedrag aan te passen. 61% van de
automobilisten gaf aan dat een eventuele overstap naar een andere vervoerswijze bespreekbaar is, mits
er goede alternatieven aanwezig zijn. Over een modal shift naar de onderstaande vervoerswijzen gaven
mensen het volgende aan:


Overstap naar fiets: 24% van de medewerkers die nu met de auto naar het werk gaan en minder dan
7,5 kilometer van het werk wonen, staat positief tot zeer positief tegenover een overstap van de auto
naar de fiets. Van de automobilisten die tussen de 7,5 en 15 kilometer van het werk wonen, geldt dit
voor 36%.



Overstap naar trein: van de medewerkers die meer dan 30 kilometer van hun vaste werklocatie
wonen, reist 43% met de trein. Zo’n 17% van de medewerkers die nu met de auto naar het werk gaan
en meer dan 30 kilometer van het werk wonen, staan positief tot zeer positief tegenover een overstap
van de auto naar de trein. Bij automobilisten die tussen de 15 en 30 kilometer van het werk wonen is
9% positief tot zeer positief over deze overstap en bij automobilisten die dichterbij wonen is 7%
positief tot zeer positief hierover.



Overstap naar stad- en streekvervoer: tegenover de bus als alternatief voor de auto staat gemiddeld
*% positief tot zeer positief. Bij de metro geldt dit voor 21%. Medewerkers die op 15 tot 30 kilometer
van hun werk wonen oordelen gemiddeld het meest positief over de bus als alternatief. Medewerkers
die tussen de 7,5 en 15 kilometer van hun werk wonen staan het meest positief tegenover de metro
als alternatief.
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Overstap naar collectief vervoer (Vanpool/Shuttlebus): collectief vervoer wordt door een vrij groot deel
van de automobilisten als positief beoordeeld als mogelijke vervanger voor individueel autogebruik.
18% staat positief tot zeer positief tegenover Vanpoolen en 42% staat positief tot zeer positief
tegenover bedrijfsvervoer in de vorm van een shuttlebus. Daarnaast gaf 64% van de automobilisten
aan dat zij gebruik zouden willen maken van pendelbussen vanaf P+R terreinen langs op- en afritten
van de snelweg die langs de file naar het werk rijden.

Verhogen van effectiviteit
Medewerkers kunnen tegen lage parkeertarieven gebruikmaken van de parkeergarage. De drempel om de
garage te gebruiken is hierdoor waarschijnlijk niet erg hoog (weinig weerstand). De effectiviteit van het
beleid zou in de toekomst kunnen worden vergroot door de parkeertarieven te verhogen waardoor het voor
de medewerkers onaantrekkelijker wordt om met de auto naar het werk te komen.
Er worden daarnaast door Slim Bereikbaar een aantal aanbevelingen gedaan om het aantal
autogebruikers te kunnen laten dalen:


Stimuleren fietsgebruik door:
-

Aanwezige fietsplan promoten. Medewerkers kunnen met deze regeling fiscaal voordelig een fiets
aanschaffen. Hierbij geldt wel de fiscale eis dat de medewerker minimaal de helft van het aantal
werkdagen op de fiets het woon-werkverkeer aflegt.

-

Investeren in voldoende en goede fietsenstallingen. Uit een discussie op intranet is gebleken dat
veel medewerkers namelijk behoefte hebben aan goede fietsenstallingen dicht bij de werkplek (en
eventueel een douchemogelijkheid).

-

Probeeractie in stand zetten voor e-bike en e-scooter.

-

Inzetten aanschaf stimulering van e-fiets en e-scooter via Slim Bereikbaar.

-

Belonen van gedrag (fiets gebruiken) door vergoeding van €0,19 per kilometer in te stellen voor
medewerkers die binnen 15 kilometer wonen.





Stimuleren gebruik OV door:
-

Optimaal ontsluiten van reisinformatie aan medewerkers.

-

Mogelijk magen dat medewerkers een persoonlijk reisadvies ontvangen.

Stimuleren ketenmobiliteit door:
-

Uit een analyse (uitgevoerd door VCCR) is gebleken dat een groot deel van de medewerkers
redelijk ver van het ziekenhuis woont. Bij 56% van de medewerkers is de woon-werkafstand
groter dan 10 kilometer. Bij 31% van de medewerkers is de woon-werkafstand groter dan 20
kilometer. Deze grote woon-werkafstand zorgt er bij veel medewerkers voor dat het geheel
afleggen van het openbaar vervoer geen reële optie is vanwege de lange reistijden. Om te
voorkomen dat deze mensen met de auto naar het ziekenhuis blijven komen, zou er kunnen
worden gekeken naar het inzetten/faciliteren van een P+R terrein.

-

Daarnaast kan er worden gekeken naar de mogelijkheden voor het reserveren van
parkeerplaatsen voor het Erasmus MC.



Inzetten van een pendeldienst vanuit bijvoorbeeld een carpoolplaats.

Slimmer autogebruik stimuleren:
-

Carpoolen stimuleren door parkeerplaatsen te reserveren voor carpoolers, door een
terugkeergarantie in te stellen zodat meerijdende medewerkers altijd thuis kunnen komen, of door
de chauffeur te belonen door een kilometervergoeding te geven voor de omrijkilometers.



Zakelijk reizen:
-

Faciliteren van een dienstfiets, e-bike of e-scooter voor zakelijke reizen op korte afstanden.

-

Faciliteren van een mobiliteitskaart om zakelijke reizen via het OV te stimuleren.

-

Faciliteren van een zakelijke poolauto voor zakelijke reizen waar autovervoer voor nodig is.
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Gebruikte bronnen


http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.beterbenutten.nl%2Fart%2Fuploads%2Ffiles%2FBBfactsheet%2520Parkeerbeleid%2520EMC.pdf&ei=jQN5UuaQKIPP0QWo14GYDg&usg=AFQjCNH1b0
OwATWcl39gFG0alVPYDaU24w



http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVVHome/Kennisbank/Onderwerpen-Praktijkvoorbeelden/ErasmusMedisch-Centrum-Rotterdam.html



Ingeborg Caljé (2010). Projectplan Implementatie Vervoersbeleid.



Projectgroep Vervoersbeleid/B.M. Kesseler-de Rooij (2010). Beleid woon-werkverkeer Erasmus MC.



Slim Bereikbaar, regio Rotterdam (2010). Bereikbaarheidsscan Erasmus Medisch Centrum
Rotterdam.
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Ervaar het OV
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
De imagocampagne ‘Ervaar het OV’ is een maatregel, uitgevoerd in Gelderland van 2007-2009, die
bestaat uit diverse losse acties die gedurende korte periodes lopen en die er allen op gericht zijn het
openbaar vervoer te promoten. Het voornaamste doel van de campagne en bijbehorende acties is om
mensen die het openbaar vervoer nu niet gebruiken, kennis te laten maken met de kwaliteiten van het OV.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Er zijn veel mensen die het openbaar vervoer niet of heel incidenteel gebruiken. De acties binnen ‘Ervaar
het OV’ zijn er op gericht om mensen die niet of nauwelijks gebruik maken van het OV, er kennis mee te
laten maken. De actie richt zich onder meer op mensen die gewend zijn met de auto te gaan winkelen en
mensen die naar en binnen Gelderland verhuizen. Om de uitgangssituatie te beschrijven moeten we een
aanname doen: er zijn voldoende mensen die het openbaar vervoer onvoldoende kennen en er daarom
geen gebruik van maken.
Analyse gewenste situatie
In totaal zijn er 6 verschillende acties:


‘Gratis dagkaart’.



‘Dagkaart 5 voor €5’.



‘Dagkaart 5 in het OV’.



‘OV winkelkaart’.



‘Hotspot Travel Ticket’.



‘OV welkomstpakket na verhuizing’.

De eerste vijf genoemde acties zijn erop gericht om reizigers die het OV niet gebruiken kennis te laten
maken met de kwaliteiten van het OV door middel van kortingsacties. De laatstgenoemde actie had als
doel om te testen of welkomstpakketten een goed middel zijn om nieuwe klanten te werven en of mensen
die verhuizen een goede doelgroep zijn om met directe marketingtechnieken te benaderen.
De gewenste situatie/het gewenste gedrag is dat mensen die verleid zijn het openbaar vervoer eens te
proberen, vaker gebruik gaan maken van het OV.
Benadering doelgroepen
De acties richten zich op inwoners van Gelderland. Het ‘Hotspot Travel Ticket’ richt zich daarbij in het
bijzonder op jongeren in Gelderland. De actie ‘OV welkomstpakket na verhuizing’ richt zich in het bijzonder
op mensen die verhuizen binnen of naar Gelderland. De campagne heeft zich daarnaast op de volgende
doelgroepen gericht: huidige reizigers (forenzen), inwoners van Gelderland, net-niet-reizigers en huidige
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af-en-toe-reizigers (het is overigens niet bekend wie ‘net-niet-reizigers’ zijn of wanneer je onder deze
categorie valt).
De doelgroepen zijn per actie op een verschillende manier benaderd, hieronder volgt een overzicht:


Gratis Dagkaart, bij deze actie zijn de volgende middelen ingezet: website (www.ervaarhetov.nl), huisaan-huismailing, driehoek borden, promotieteam, advertenties, bus poster.



Dagkaart 5 voor €5, bij deze actie zijn de volgende middelen ingezet: huis-aan-huis flyer,
busbestickering, free publicity en de website (www.ervaarhetov.nl).



Dagkaart 5 in het OV, bij deze actie zijn de volgende middelen ingezet: website (www.ervaarhetov.nl),
huis-aan-huismailing, driehoek borden, promotieteam, advertenties, bus poster.



OV winkelkaart, bij deze actie zijn de volgende middelen ingezet: website (www.ervaarhetov.nl), huisaan-huismailing, posters in en op bussen en treinen, promotieteams.



Hotspot Travel Ticket, bij deze actie zijn de volgende middelen ingezet: website (www.ervaarhetov.nl),
hyves, promoteams, huis-aan-huis flyer, bannering.



OV welkomstpakket na verhuizing, bij deze actie zijn de volgende middelen ingezet: website
(www.ervaarhetov.nl), outbound callcenter, welkomstpakket.

Uit een en ander valt af te leiden dat er redelijk zorgvuldig is nagedacht over de vraag welke doelgroepen
via welke media en op welke wijze het beste benaderd kunnen worden.

Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.
Gratis Dagkaart:


Wederkerigheid: door een korte enquête in te vullen en enkele persoonsgegevens af te staan, konden
mensen een gratis dagkaart krijgen. Zo krijgen de vervoerders meer inzicht in wie hun (potentiële)
reizigers zijn en de reizigers krijgen een gratis dagkaart.



Faciliteren van gewenst gedrag: door een gratis dagkaart aan te bieden, worden mensen gemotiveerd
om eens van het OV gebruik te maken.



Scepticisme tegengaan: de ‘Gratis dagkaart’ is een probeeractie. Mensen die doorgaans geen gebruik
maken van het OV, hebben mogelijk een verkeerd (te negatief) beeld van het OV (ze zijn sceptisch).
Door hen het OV te laten proberen, kan deze sceptische houding veranderen: ‘Eigenlijk is het zo gek
nog niet!’ Hiervoor is het wel nodig dat de ervaringen positief zijn. Als zo’n probeeractie vooroordelen
bevestigt, zijn de mensen voor ‘eens en altijd’ verloren voor het OV. Het is daarom van belang een
probeeractie aan te bieden op trajecten waar het OV van hoge kwaliteit is en waar de kans op
onaangename verrassingen zo klein mogelijk is (geen hinder van werkzaamheden bijvoorbeeld).

Dagkaart 5 voor €5 en Dagkaart 5 in het OV:
Het verschil tussen deze twee acties is dat bij de Dagkaart 5 voor €5 met minimaal twee en maximaal 5
reizigers tegelijk kan worden gereisd voor €5 en bij de Dagkaart 5 in het OV er écht met 5 personen moest
worden gereisd terwijl deze kaart gratis is. De gedragsmechanismen zijn echter overwegend identiek:


Faciliteren: door deze kaart kunnen mensen met twee en maximaal 5 reizigers een dag lang
gratis/goedkoop reizen. De mogelijkheid tot gratis/goedkoop reizen, moet groepen mensen (bijv. gezin
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of vriendengroep) uitnodigen om het OV uit te proberen. Ook hier geldt dat de ervaring positief moet
zijn, zodat mensen een positieve indruk krijgen van het OV.


Normen: de kaart richt zich op groepskorting. Wanneer mensen met een groep reizen, kan binnen
deze groep het gevoel ontstaan dat met het OV reizen best wel positieve kanten heeft. Aangezien de
andere groepsleden ook het OV willen uitproberen, heeft men niet het gevoel iets uitzonderlijk raars te
ondernemen. Meteen maakt dit het risico van slechte ervaringen ook groter.



Liking en superpromotor: omdat een individuele reiziger geen gebruik kan maken van deze
groepsactie, dient hij op zoek te gaan naar vrienden/collega’s/teamgenoten of familie en vragen of zij
mee willen doen. Mogelijk motiveert dit anderen om mee te doen en zo wordt degene die het eerst
geïnteresseerd was dus eigenlijk een (super)promotor van de actie.



Groepsdenken: Als de groep een negatieve ervaring opdoet (vertraging, slechte aansluiting et cetera),
dan zal de bevestiging van vooroordelen of het negatieve beeld van het OV bij aanvang, onmiddellijk
versterkt worden. Er treedt groepsdenken op. Dit is een psycho-sociaal fenomeen, waarbij de groep
als geheel een objectief individueel oordeel in de weg staat. De groepsleden gaan primair letten op
het behoud van overeenstemming en eensgezindheid (‘we zeiden het toch: OV is waardeloos’). Een
kritische overweging van de feiten (‘Ze kunnen er weinig aan doen, er is een ongeluk gebeurd
waardoor vertraging onvermijdelijk was’) sneeuwt dan onder. Om groepsdenken tegen te gaan dienen
de leden van de groep juist zo’n kritische houding aan te nemen. Dit kan gestimuleerd worden door de
organisatie van ‘Ervaar het OV’ door mensen expliciet te vragen naar hun ervaringen die dag, de
omstandigheden toe te lichten, excuses te maken als het mis ging en aan te geven dat nogmaals een
gratis dagkaart wordt verschaft bij een negatieve ervaring.

OV winkelkaart:


Faciliteren: met dit kaartje konden reizigers in de daluren voor €3 reizen met het openbaar vervoer in
Gelderland.



Belonen: deelnemers kregen korting bij vijf winkelketens als ze de kaart kochten. Mensen moesten
hierdoor worden uitgenodigd om (meer) gebruik te maken van het OV.

OV welkomstpakket na verhuizing:


Faciliteren en belonen: De provincie Gelderland maakt het mogelijk voor alle huishoudens die binnen
of naar Gelderland verhuizen, dat zij gratis met het OV kunnen reizen in Gelderland (10 rittenkaart),
gratis gebruik kunnen maken van OV-fietsen (gratis fietsabonnement waarbij de eerste 10 ritten gratis
zijn) en biedt een gratis abonnement aan voor het gebruik van Greenwheels.



Foot in the door techniek: alle mensen die gebruik hebben gemaakt van de actie worden nagebeld. Bij
het nabellen wordt dan een vervolgaanbieding gedaan. Er is bij deze mensen eerst een klein verzoek
gedaan (gebruik maken van het ov-welkomstpakket waardoor ze gratis gebruik konden maken van
verschillende reismogelijkheden), vervolgens wordt een groter verzoek gedaan (vervolgaanbieding).
Door de eerste actie staan mensen al enigszins open voor het gebruik van de alternatieve
vervoerswijzen, hier wordt vervolgens op ingehaakt om het gewenste gedrag vast te houden.



Inspelen op discontinuïteiten: het ov-welkomstpakket wordt gestuurd op het moment dat mensen zijn
verhuisd. Mensen moeten hierdoor hun huidige gedrag aanpassen en het is daarom een mooi
moment om het oude gewoontegedrag te doorbreken (met auto reizen) en nieuw gewoontegedrag te
creëren (met ov reizen).

Hotspot Travel Ticket:


Faciliteren: jongeren konden voor €10 vijf dagen reizen met alle regionale bussen en treinen in
Gelderland. Door goedkoop reismogelijkheden aan te bieden, moest het voor jongeren aantrekkelijk
worden om met het OV te reizen.
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Voor alle acties geldt dat de gedragsintentie om met het OV te reizen verhoogd is via the theory of
planned behaviour:


Attitudeverandering: door het openbaar vervoer op positieve wijze te promoten en mensen
aantrekkelijke voordelen te bieden, krijgt het OV een positiever imago en wordt beoogd de attitude
omtrent OV positief te beïnvloeden.



Subjectieve norm: als mensen positief gaan praten over het OV (’heb je het al gehoord, leuke acties!’)
dan zal ook de subjectieve norm over het OV positief worden beïnvloed.



Ervaren controle gevoelens: door mensen (gratis) kaartjes aan te bieden, zullen zij het als makkelijk
ervaren om het OV te gebruiken.

Samen leiden deze drie factoren tot een positievere gedragsintentie en als het goed is ook tot ander
gedrag ten aanzien ven het ov.
Weerstanden die het gewenste gedrag in de weg kunnen staan:


Acties aanvragen via de website: om gebruik te maken van de acties, moeten mensen deze
aanvragen via de website. Enerzijds biedt dit de gelegenheid om als vervoerder inzicht te krijgen in
wie je nieuwe reizigers zijn. Anderzijds beperkt dit je doelgroep, omdat mensen die op de een of
andere reden geen internet gebruiken (ze weten bijv. niet hoe ze met internet om moeten gaan)
hierdoor geen gebruik kunnen maken van de acties. Ook kan dit een belemmering zijn voor mensen
die helemaal geen moeite willen doen en alleen mee zouden doen als ze de kortingskaart of gratis
kaart toegestuurd of overhandigd krijgen.



Vooraf aan de actie had het merendeel van de ondervraagden al een positief beeld van het OV in
Gelderland (18% zeer positief, 59% positief, 9% negatief, 3% zeer negatief). Het is dus de vraag of
een imagocampagne een toegevoegde waarde heeft.



Bij de probeeracties met groepen bestaat het risico op groepsdenken bij slechte ervaringen. Zie
beschrijving hierboven onder de groepsacties.

Praktische uitvoering
Hieronder wordt per actie de praktische uitvoering kort beschreven.


Gratis Dagkaart: de actie liep van 26 februari tot 31 december 2007. Via de website konden mensen
een gratis dagkaart downloaden.



Dagkaart 5 voor €5: de actie liep van 1 maart tot 31 mei 2008. Via de website konden mensen de
dagkaart aanvragen waarmee reizigers in groepen van minimaal twee en maximaal vijf personen een
dag lang gratis konden reizen. Reizigers konden onbeperkt gebruik maken van deze actie.



Dagkaart 5 in het OV: de actie liep van 15 oktober tot 15 november 2008. Via de website konden
mensen een kaart aanvragen waarmee ze een dag lang met een groep van vijf personen konden
reizen. Reizigers konden onbeperkt gebruik maken van deze actie. Een verschil met de Dagkaart 5
voor €5, is dat er nu écht met vijf personen moest worden gereisd en dat de kaart nu gratis was.



OV winkelkaart: de actie liep van 1 mei tot en met 31 juli 2009. Via de website konden mensen een
kaartje aanvragen. Hierdoor konden ze in de daluren voor €3 reizen met het OV in Gelderland en
kregen ze kortingsbonnen bij vijf winkelketens. Er is bewust gekozen voor een joint-promotion omdat
het OV dan onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Het onderliggende doel van de actie was een
betere benutting van de beschikbare capaciteit buiten de spits in het stads- en streekvervoer.



Hotspot Travel Ticket: actie liep van 6 juli tot en met 31 augustus 2009. Jongeren in de leeftijd van 12
tot 17 jaar konden een kaartje aanvragen waarmee ze voor €10 vijf dagen onbeperkt konden reizen in
Gelderland. Jongeren konden het kaartje zo vaak aanvragen als ze wilden.
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OV welkomstpakket na verhuizing: mensen die naar of binnen Gelderland verhuisden en vanuit hun
nieuwe adres van een goed OV-aanbod gebruik konden maken, ontvingen van de provincie
Gelderland een OV-welkomstpakket (de actie liep in 2009, het is onbekend hoe lang deze actie liep).
Deelnemers werden vervolgens nagebeld waarbij een vervolgaanbieding werd gedaan. Ook werden
deelnemers gevraagd om hun gebruikte 10 rittenkaart terug te sturen, zodat ze kans konden maken
op een busreis naar Parijs voor 2 personen.

Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Arriva, BBA, Connexxion, Novio, Regio NS ZutphenApeldoorn, Syntus, Flow Resulting, Elevation Concepts, DMO, Cendris en Didoc.
Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


Provincie Gelderland: is de opdrachtgever namens alle partijen.



Stadsregio Arnhem Nijmegen: opdrachtgever.



Arriva: vervoerder.



BBA: vervoerder.



Connexxion: vervoerder.



Novio: vervoerder.



Regio NS Zutphen-Apeldoorn: vervoerder.



Syntus: vervoerder.



Flow Resulting: is verantwoordelijk voor de uitvoering van de imagocampagne ‘Ervaar het OV’.



Elevation Concepts: begeleiding vanuit de provincie Gelderland.



DMO: design.



Cendris: adressen regelen.



Didoc: drukwerk, inprinting, verzending en callcenter.

Context van het beleid
In het Statenakkoord 2003 hebben Provinciale Staten €16 miljoen ter beschikking gesteld voor innovatieve
OV-projecten. De beschikbare middelen moeten leiden tot een kwaliteitsimpuls en structurele
kostenverlaging. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de doelen van de Netwerknota. De
doelstellingen van de Netwerknota leveren een bijdrage aan de missie van het Provinciaal verkeer en
vervoerplan (Gelderland): het leveren van een inspanning voor de ontwikkeling van een doelmatig
verkeers- en vervoerssysteem voor burgers en bedrijven om de mobiliteit in Gelderland op te vangen,
veiligheid te vergroten en bij te dragen aan verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Van het
totale budget is €4 miljoen beschikbaar gesteld voor tariefacties in het Gelderse openbaar vervoer. Sinds
2007 zijn er meerdere tariefacties gehouden. Een deel van de OV-tariefacties is gehouden onder de
paraplu van ‘Ervaar het OV’.
Daarnaast spelen er op rijksniveau een aantal ontwikkelingen waar het innovatieprogramma op aansluit:


Volgens het NMP4 en de Nota Mobiliteit, moet Nederland overgaan naar een duurzame mobiliteit.



Decentralisatie speelt een rol. De Rijksoverheid stoot steeds meer taken af naar provincies en
gemeenten. Door de Wet Personenvervoer 2000 heeft de provincie de taak gekregen om het
provinciale OV openbaar aan te besteden. Grote innovatieprogramma’s van de Rijksoverheid worden
steeds verder afgebouwd. De provincie Gelderland speelt met het innovatieprogramma OV op
proactieve wijze hierop in.
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Programma Mobiliteitsmanagement dat gericht is op het verminderen van de negatieve effecten van
(solo) autogebruik in Nederland. Deze effecten kunnen worden verminderd door (solo)autogebruikers
te verleiden om gebruik te maken van alternatieven of efficiënter gebruik te maken van de beschikbare
infrastructuur.

Onderdeel van maatregelenmix
De imagocampagne ‘Ervaar het OV’ is onderdeel van het innovatieprogramma ‘Openbaar Vervoer in
Gelderland’. Deze campagne is het vervolg op de campagne ‘Happy Together’.

Results
Resultaten
De resultaten komen hieronder per actie aan bod.
Gratis Dagkaart:


Uit de evaluatie is gebleken dat de actie ruim 50.000 nieuwe gebruikers heeft getrokken.



Er zijn 72.552 dagkaarten aangevraagd (gem. 7.000 per maand). In totaal reisden 89.648 reizigers
met een dagkaart.



59% van de kaartgebruikers was een nieuwe reiziger.



25% van de reizigers heeft een positiever beeld gekregen van het OV.

Dagkaart 5 voor €5:


Er is niet gemeten of de actie ook daadwerkelijk nieuwe reizigers heeft opgeleverd.



Er werden 5.826 kaarten aangevraagd (gem. 2.000 per maand).



De meeste kaarten werden aangevraagd in het concessiegebied van Syntus, het minste in die van
Novio.

Dagkaart 5 in het OV:


Er zijn 942 dagkaarten aangevraagd, dit komt neer op 4.710 reizigers.



63% van de reizigers reisde voorafgaand aan de actie minder dan 10 keer per jaar met het OV.



19% van de reizigers reisde voorafgaand aan de actie minimaal 1 keer per week met het OV.



Na afloop is gevraagd hoe vaak men van plan is om in de toekomst gebruik te maken van het OV. Er
waren hier geen grote verschuivingen te zien ten opzichte van de situatie vóór deelname aan de actie.



De gratis dagkaart werd bijna twee keer zo vaak gebruikt als de dagkaart voor €5.

OV winkelkaart:


Er werden 17.990 kaarten aangevraagd (gem. 6.000 per maand) door 10.966 mensen. 96% van de
ondervraagden zegt daadwerkelijk met het winkelkaartje te hebben gereisd. Van de mensen die geen
gebruik hebben gemaakt van het winkelkaartje, geeft het merendeel aan dat dit komt doordat het
kaartje niet geldig bleek te zijn bij NS.



59% van de reizigers betrof nieuwe gebruikers.



De meeste kaarten werden aangevraagd in het concessiegebied van Syntus, de minste in die van
Novio.



Van de gebruikers reist 80% hooguit twee keer per maand met het OV en bijna de helft van de
aanvragers reist minder dan een keer per maand met het OV.



De voornaamste reden om geen gebruik te maken van het OV, is omdat ze bijna nooit naar de
bestemming reizen waarvoor ze het OV-winkelkaartje hebben gebruikt. Ook worden als redenen
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genoemd de lange reistijd met het OV en het feit dat het voor hen duurder is dan hun huidige
vervoermiddel.


Met 53% wordt de korting het vaakst genoemd als reden om gebruik te maken van het OVWinkelkaartje.



41% van de reizigers had de reis anders ook met het openbaar vervoer gemaakt, 28% van de
reizigers had de reis anders met de auto gemaakt, 1% met de fiets en 30% van de reizigers had de
reis anders niet gemaakt.



De helft van alle reizigers reisde naar Arnhem, de overige bestemmingen waren Apeldoorn,
Doetinchem, Ede, Nijmegen, Tiel en Zutphen (elk < 8%).



89% van de respondenten heeft geen gebruik gemaakt van de speciale aanbiedingen van de
betrokken winkels. De 11% die hiervan wel gebruik heeft gemaakt komt neer op ongeveer 2.000
personen. De joint-promotion heeft dus slechts een gering effect gehad.



87% van de respondenten is van mening dat stadscentra dankzij initiatieven als het Winkelkaartje
beter bereikbaar zijn. Ook geeft 93% aan dat de actie bijdraagt aan een vermindering van het
parkeerprobleem.



70% van de niet-gebruikers van het Winkelkaartje geeft aan weleens gebruik te maken van het OV.
Het is niet bekend waarom zij geen gebruik maakten van het Winkelkaartje.



Eén op de vijf niet-deelnemers is bekend met de actie.



Als voornaamste reden om geen gebruik te maken van de actie geven mensen aan dat ze er geen
behoefte aan hebben.



56% van de respondenten gebruikt liever de auto voor hun verplaatsingen. Redenen om niet met het
OV te reizen zijn de lange reistijd en de prijs.



Een op de 10 deelnemers zegt vaker gebruik te gaan maken van het openbaar vervoer.



Het grootste deel van de mensen die van het kaartje gebruik hebben gemaakt, heeft al vaker gebruik
gemaakt van de Gelderse marketingcampagne ‘Ervaar het OV’ (79%).

Hotspot Travel Ticket:


Er werden 226 tickets verkocht.



De website trok 9.800 unieke bezoekers. In totaal had de website 86.000 page views.



De hyves gadget werd 77 keer geplaatst en 20.000 keer bekeken.



Het is niet bekend of de actie tot nieuwe reizigers heeft geleid.

OV welkomstpakket na verhuizing:


Tot 2009 zijn er 5.000 OV-welkomstpakketten verzonden. Daarnaast zijn er ca. 60-70 rittenkaarten
teruggestuurd (ongeveer 1%).

De campagne heeft per doelgroep verschillende doelen gesteld. Deze doelen worden hieronder genoemd
en er wordt aangegeven of de doelen zijn bereikt.
Doelen huidige reizigers/forenzen


Spontane kennis van de campagne ‘Ervaar het OV’: 30%.



25% van de reizigers die de campagne kent is positief bevestigd in zijn keus voor het OV (dit komt
overeen met 7,5% van het totaal).

Effecten huidige reizigers/forensen: doelstelling is behaald


Van de totale groep kent 43% ‘Ervaar het OV’.



De belangrijkste reden om het OV te gebruiken is dat de huidige reiziger geen alternatief heeft (43%).
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De meeste respondenten zijn met de campagne in aanraking gekomen door middel van reclame in en
op bussen en via een folder.



Meer dan de helft (61%) van de ondervraagden die bekend zijn met de campagne, geeft aan
bevestigd te zijn in de keuze voor het OV.



Ruim één op de vijf ondervraagden heeft aangegeven door de campagne ’Ervaar het OV’ meer te zijn
gaan reizen met het OV.



Van degenen die de folder kent en heeft ontvangen zegt 70% die te hebben gelezen, waarvan 91% de
folder als interessant bestempelt.



33% heeft de Dagkaart aangevraagd, waarvan 39% de kaart ook heeft gebruikt.

Doelen inwoners van Gelderland


Spontane kennis van de campagne ‘Ervaar het OV’: 15%.



33% van de inwoners die de campagne kent overweegt door de campagne sneller het OV te proberen
en is positiever gaan denken over de betrokken overheden en vervoerbedrijven (dit komt overeen met
5% van het totaal).

Effecten inwoners van Gelderland: doelstelling is niet behaald


De doelstelling is niet behaald, 4% heeft het OV geprobeerd, i.p.v. de geprognosticeerde 5%.



De totale bekendheid van de campagne ‘Ervaar het OV’ onder de inwoners van Gelderland is 20%.



De helft van de respondenten die bekend zijn met de campagne, denkt dat de boodschap van de
campagne ’het stimuleren van het OV’ is.



Vier van de tien ondervraagden die bekend zijn met de campagne hebben aangegeven dat zij door de
campagne positiever zijn gaan denken over de betrokken bedrijven.



20% van de ondervraagden die bekend is met de campagne heeft aangegeven door de campagne
sneller het OV te overwegen.



Respondenten die bekend zijn met de campagne zijn voornamelijk met de campagne in aanraking
gekomen via de folder of via de krant.

Doelen net-niet reizigers


Spontane kennis van de campagne ‘Ervaar het OV’: 20%.



5% van de net-niet reizigers die de campagne kennen heeft door de campagne het Gelderse OV
geprobeerd (dit komt overeen met 1% van het totaal).

Effecten net-niet reizigers: doelstelling is ruim behaald


De totale bekendheid van de campagne ‘Ervaar het OV’ onder de net-niet reizigers is 30%.



Ruim 40% van de respondenten die bekend zijn met de campagne heeft aangegeven dat zij door de
campagne ‘Ervaar het OV’ het openbaar vervoer in Gelderland daadwerkelijk geprobeerd heeft.



Respondenten die bekend zijn met de campagne zijn voornamelijk met de campagne in aanraking
gekomen via de folder of via de krant.

Doel af-en-toe-reizigers


1% van de groep is door de campagne meer met het openbaar vervoer gaan reizen.

Effecten af-en-toe-reizigers: doelstelling is ruim behaald


De totale bekendheid van de campagne ‘Ervaar het OV’ onder de af-en-toe-reizigers is 32%.



28% van de respondenten die bekend zijn met de campagne heeft aangegeven door de campagne
het OV te zijn gaan gebruiken.
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Respondenten die bekend zijn met de campagne zijn voornamelijk met de campagne in aanraking
gekomen via de folder of via de krant.



84% van de respondenten die bekend zijn met de campagne heeft aangegeven dat de campagne hen
(zeer) aanspreekt.

Ongewenste neveneffecten
Bij de gratis Dagkaart heeft 9% een negatiever beeld gekregen van het OV. Reizigers gaven aan dat het
verwarrend was voor welke lijnen de kaart wel en niet geldig was.
Daarnaast is men van mening dat de dagkaart 5 voor €5 een verwarrende naam heeft. Mag je met z’n
vijven tegelijk reizen voor €5 of mag je in je eentje ook vijf reizen maken? Deze verwarring kan een
drempel zijn om de kaart te gebruiken. Mensen moeten eerst uitzoeken hoe de actie precies in elkaar
steekt, hebben hier wellicht geen zin in en besluiten dan mogelijk om geen gebruik te maken van de actie.
Niet bereikte effecten
De actie met de dagkaart 5 in het OV leidt op de langere termijn nauwelijks tot meer OV-gebruik.
Daarnaast is de actie van Hotspot Travel Ticket niet succesvol wanneer je het aantal verkochte kaarten
afzet tegen de kosten (€90.000). Jongeren hebben wel in grote getale de website bezocht, maar hebben
vervolgens geen kaartje gekocht.
Kwaliteit evaluatie
De evaluatie heeft plaatsgevonden in de vorm van face-to-face enquêtes en telefonisch onderzoek.
Tijdens het onderzoek is de kennis, houding en het gedrag van de reizigers en inwoners in de Provincie
Gelderland in relatie tot de imagocampagne getoetst. De enquêtes zijn afgenomen in de grotere plaatsen
in heel Gelderland. Er is bij de enquêtes wel gevraagd naar intenties, maar dit is geen garantie voor
gedrag. Kortom, de evaluatie met betrekking tot attitudes en gedragsintenties was kwalitatief hoog, de
feitelijke gedragsmeting was van mindere kwaliteit. Ook is onvoldoende gemeten of blijvende
gedragsverandering is ontstaan als gevolg van de acties.
Alternatieve verklaringen effectiviteit
Het werkelijke gebruik van de 10-rittenkaart bij de actie OV-welkomstpakket na verhuizing ligt
waarschijnlijk hoger dan nu naar voren is gekomen. Niet iedereen zal zijn kaart immers terugsturen.
Daarom mag aangenomen worden dat sprake is van onder registratie.
Bij de actie Hotspot Travel Ticket hebben jongeren het kaartje wellicht niet gekocht, omdat ze er niet van
houden om van te voren de data te prikken waarop ze de reis moeten maken. Daarnaast is het mogelijk
dat jongeren in de vakantieperiode niet genoeg van het OV gebruik maken om de kosten eruit te halen.
Verhogen van effectiviteit
Er liepen meerdere acties tegelijkertijd. Daardoor kan het voor mensen verwarrend zijn waar en wanneer
ze welk kaartje kunnen gebruiken. Mensen die een verkeerd kaartje kopen, raken waarschijnlijk geïrriteerd
wat kan leiden tot weerstand naar de actie.
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Content-Media%2FBijlagen-publicaties%2FEvaluatie-OV-tariefactiesGelderland.pdf&ei=GlxAUoaKGrST0QWS7YHgCQ&usg=AFQjCNFAr_AgYbPAxfbjV0Jzy97msHJkbg&
bvm=bv.52434380,d.d2k.


Flow resulting (2009). OV campagne Gelderland. Resultaten centrale campagnes.



Probit Marktonderzoek (2008). Managementsamenvatting Ervaar het OV.



Novem (2004). Programmavoorstel InnovatieProgramma OV.
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Fietstransferium Harderwijk
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
Er gingen werkzaamheden plaatsvinden aan de N302. Om het ongemak voor de reizigers tijdens de
werkzaamheden te beperken hebben de provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk verschillende
maatregelen genomen. Eén van de maatregelen is een fietstransferium. De voorziening is bedoeld voor
forenzen van buiten Harderwijk die het laatste stukje naar hun werkplek op de fiets willen afleggen.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
De doorstroming van het verkeer in Harderwijk is niet optimaal. Verwacht wordt dat de huidige
verkeersproblemen in de toekomst zullen toenemen door o.a. de reconstructie van de N302. Momenteel
zijn er nog te weinig mensen die op de fiets naar het werk komen.
Analyse gewenste situatie
Op 10 minuutjes fietsen van het Hardewijkse centrum, direct aan de N302, heeft de provincie een tijdelijk
transferium aangelegd met voldoende parkeerplaatsen en een afsluitbare fietsenstalling. Het is de
bedoeling dat deelnemers van het project daar hun auto plaatsen en het laatste stuk naar hun werk fietsen
om zo de filedruk te verminderen en bereikbaarheid te vergroten. De vervoerswijze voor aanvang van het
fietsproject was voor vrijwel iedereen de auto, slechts 4% maakte al gebruik van de fiets.
We vermoeden dat het gewenste gedrag wordt bevorderd door de kortere reisduur wanneer de fiets vanaf
het transferium wordt gebruik in plaats van de auto. Door de werkzaamheden neemt de bereikbaarheid
van diverse bedrijven/organisatie af. Door de fiets te gebruiken vanaf het transferium kan er reistijd worden
gewonnen, omdat men niet met de auto in de file staat.

Interventions
Inhoud en elementen
Er is een transferium opgezet in de vorm van een Park & Ride, waarbij het natransport in de vorm van een
fiets is geregeld (faciliteer element). Aan de hand van een beloningselement (gratis fiets aan het einde van
het project), worden deelnemers gestimuleerd om gebruik te maken van het fietstransferium.
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Beloning: dit wordt op verschillende manieren gebruikt:
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-

Prijs: richt zich op de motivatie van de deelnemers. Het vooruitzicht om aan het einde van het
project een gratis fiets te krijgen, moet de deelnemers stimuleren om minstens 3 keer per week de
fiets op het transferium te gebruiken. Bovendien moeten mensen die niet gemiddeld 3 keer per
week de fiets en transferium gebruiken aan het einde van het project het restant betalen. De
meeste mensen zullen dit niet graag doen, waardoor de motivatie om te blijven fietsen
waarschijnlijk zal worden aangewakkerd.

-

Wederkerigheid: richt zich op de motivatie van deelnemers. Als de deelnemers minimaal driemaal
in de week vanaf het transferium de fiets nemen (bij een vijfdaagse werkweek) gedurende
veertien maanden, krijgen ze na afloop een fiets ter waarde van €700. Door mensen iets te
geven, hopen provincie Gelderland en gemeente Harderwijk dat de deelnemers ook iets
terugdoen (fiets gebruiken). Het is echter onbekend of mensen die minder dan 5 dagen werken
ook konden meedoen en wat de gebruiksvoorwaarden daar dan voor waren. Het is wel bekend
dat er soepel is omgegaan met het betalen van het restant wanneer niet gemiddeld 3 keer per
week met de fiets vanuit het transferium werd gefietst. Wellicht is er ook soepel omgegaan met
mensen die minder dan 5 dagen werken.

-

Commitment: richt zich op de motivatie van deelnemers. Om te kunnen deelnemen aan het
project, moeten deelnemers een deelnemersovereenkomst ondertekenen. Het tekenen hiervan
leidt tot commitment. Als de deelnemers de overeenkomst tekenen, kunnen ze uiteindelijk een
gratis fiets winnen.



Faciliteren: richt zich op verhogen van motivatie en verlagen van weerstand. Er is veel aandacht
besteed aan de ‘sociale veiligheid’ van de fietsenstalling. Daarnaast is er een directe verbinding met
de fietsroute gerealiseerd, is er geïnvesteerd in het ‘hufter-proof’ maken van de stalling en is er een
slot op de fietsenstalling geplaatst die met een ‘tag’ geopend kan worden. Bovendien kunnen de
deelnemers gratis gebruik maken van de fietsenstalling. Door alle faciliteiten op het transferium wordt
het aantrekkelijk om de fiets te gebruiken.



Inspelen op discontinuïteiten: er wordt gebruikgemaakt van de wegwerkzaamheden aan de N302 om
het gewoontegedrag van weggebruikers te veranderen. Mensen zijn door de wegwerkzaamheden
genoodzaakt om hun gewoontegedrag te veranderen en zijn op zoek naar nieuw gedrag. Dit biedt de
kans om ze te sturen of verleiden richting gewenst gedrag.



Verliesaversie: mensen zijn sterker gemotiveerd om verlies te vermijden dan om een even grote winst
te realiseren. Er wordt ingespeeld op de ‘angst’ veel reistijd te verliezen wanneer men met de auto
blijft reizen. Als oplossing hiervoor wordt een alternatief geboden: met de fiets vanuit het transferium
reizen. Een andere manier waarop op verliesaversie wordt ingespeeld is door mensen een fiets te
geven die zij weer moeten inleveren als zij deze onvoldoende gebruiken (bij een gemiddelde
vijfdaagse werkweek dient men gemiddeld 3 dagen per week de fiets te gebruiken).

Benadering doelgroepen
De werving van de deelnemers is gedaan via media, VCC Oost en een enkele advertentie. De
communicatie over het project is vooral via de werkgevers ingestoken, deelname vond echter plaats op
persoonlijk niveau en niet via een werkgever. Daarnaast is er ook een website opgezet waar nadere
informatie over het project te vinden is en is er gebruik gemaakt van ander nieuwsmedia zoals de krant.
Ook collega’s hebben een rol gespeeld bij het op de hoogte brengen van het project. Als harde target werd
gemikt op 100 deelnemers (dit aantal is niet hard onderbouwd).
Deelnemers gaven aan als volgt op de hoogte te zijn gekomen van het project: via werkgevers (ongeveer
55%), collega’s (ongeveer 35%) en nieuwsmedia (ongeveer 20%).
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Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
Gemeente Harderwijk, provincies Gelderland en Flevoland, Projectgroep N302, Rijkswaterstaat,
Vertegenwoordigers van bedrijven, Het Dolfinarium, St. Jansdal Ziekenhuis, VCC Oost, Diverse andere
belanghebbende partijen en XTNT.
Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


Gemeente Harderwijk, provincies Gelderland en Flevoland, Projectgroep N302, Rijkswaterstaat,
vertegenwoordigers van bedrijven, het Dolfinarium, St. Jansdal Ziekenhuis, VCC Oost en diverse
andere belanghebbende partijen hebben gezamenlijk een mobiliteitsmanagementplan opgesteld.



XTNT begeleidde de totstandkoming van het mobiliteitsmanagementplan en de uitvoering van de
maatregelen.

Context van het beleid
Provincie Gelderland wil een bijdrage leveren aan het verlichten van de bereikbaarheidsknelpunten van
Harderwijk. Mobiliteitsmanagement is één van de middelen die de provincie hierbij wil inzetten. Het project
is tot stand gekomen onder regie van de provincie in nauwe samenspraak met de lokale overheid en met
betrokkenheid van andere overheden, wijkorganisaties, werkgevers en ondernemersorganisaties.
Onderdeel van maatregelenmix
Er zijn verschillende mobiliteitsmanagementmaatregelen (6 stuks) voor Harderwijk opgesteld, deze zijn
gegroepeerd in drie hoofdmaatregelen: (1) Parkeren op afstand, (2) Fietsstimulering, (3) Informeren en
communiceren. De maatregel fietstransferium valt onder de maatregel fietsstimulering.
Rol van sociale, economische, fysieke, politieke, beleidsmatige ontwikkelingen
Deelnemers hebben de volgende punten aangewezen als zaken die een negatieve invloed hebben op hun
gedrag.


Om te kunnen bijhouden hoe vaak de fiets vanaf het transferium werd gebruikt, is er een
registratiesysteem opgezet. Mensen kregen een pas om de fietsenstalling op het transferium te
openen en sluiten. Aan de hand van deze pas werd het fietsgebruik geregistreerd. Er was echter veel
irritatie wat betreft de fraudegevoeligheid van het registratiesysteem.



Locatie: het transferium ligt niet bij iedereen op de woon-werk route.



Weer: mensen fietsen alleen als het mooi weer is.



Schooltijden: mensen moeten kinderen op bepaalde tijdstippen van school ophalen.



Buiten de deur werken: het is handiger om de auto te gebruiken als men veel onderweg is voor het
werk.

De bovenstaande factoren kunnen leiden tot weerstand. Het is onbekend of de organisatie van het project
iets heeft ondernomen om eventuele weerstand als gevolg van deze factoren te verminderen.

Results
Resultaten
Er hebben uiteindelijk ongeveer 150 mensen deelgenomen. De stalling moest daardoor groter worden dan
oorspronkelijk bedacht. De Backoffice werd bemenst door VCC Oost.
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Het gebruik van het transferium lag op 3,4 dagen per week. Het gemiddelde gebruik percentage van het
transferium kwam daarmee op 77%. Een vereiste van de maatregel was dat de deelnemers minimaal
driemaal in de week vanaf het transferium de fiets nemen (bij een 5 daagse werkweek) gedurende 14
maanden.
De voornaamste reden om mee te doen was de financiële prikkel. Daarnaast vonden mensen het plezierig
om hun hoofd ‘leeg’ te maken voor en na het werk en vonden ze de relatieve snelheid om op het werk te
komen erg fijn.
Verder zegt iets meer dan de helft (53%) dat ze naar verwachting gebruik blijven maken van het
transferium. Van deze groep zegt 67% dat hun gebruik op hetzelfde niveau zal blijven. Personen die
hebben aangegeven dat ze waarschijnlijk geen gebruik meer zullen maken van het transferium (47%),
doen dit vrijwel allemaal vanwege de reistijd (auto is sneller na werkzaamheden op de N302). Het is lastig
om te zeggen of in deze case het inspelen op discontinuïteiten effectief was om nieuw gewoontegedrag te
creëren (met de fiets vanaf transferium naar werk reizen, in plaats van met de auto) aangezien de ene
helft zegt wel gebruik te blijven maken, maar de andere helft niet.
De stalling functioneert nog steeds. Het besluit tot verlenging is genomen door het aantal mensen dat
aangaf van plan te zijn om gebruik te blijven maken van het fietstransferium. De stalling werkt nu echter
met sleutels in plaats van tags. Er wordt momenteel weinig gedaan aan de werving van nieuwe gebruikers.
De lokale overheid is nu verantwoordelijk voor de exploitatie (van P&R en de stalling) en verzorgt beheer
en onderhoud.
Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de methode en kwaliteit van communicatie tijdens
het project. Verschillende aspecten met betrekking tot het terrein scoren allemaal ruim voldoende. Zo is
65% van de ondervraagden tevreden over de sociale veiligheid van het terrein, 85% tevreden over de
staat van onderhoud, 95% tevreden over de hoeveelheid parkeerplekken, 90% tevreden over de
toegankelijkheid met de fiets en 75% tevreden over de toegankelijkheid met de auto. Men is minder
tevreden over de sociale veiligheid ’s avonds (in verband met gestolen fietsen) en de fietsenstalling (slot
werkt niet en krappe fietsenstalling).
Werkzame ingrediënten
Er is specifiek gevraagd naar de gratis fiets als motivatie voor deelname. Hierbij geeft 69% aan geen deel
te hebben genomen als de fiets niet als beloning zou zijn aangeboden. Door 32,1% van de deelnemers
werd de gratis fiets als belangrijkste motivatie genoemd om deel te nemen.
Alternatieve verklaringen effectiviteit
De vertraging door de werkzaamheden is gemiddeld de belangrijkste motivatie geweest om deel te nemen
aan het project (door 41% als belangrijkste motivatie genoemd). Op basis van deze bevinding zou je
kunnen stellen dat het inspelen op discontinuïteiten een effectieve strategie is om het gewoontegedrag te
doorbreken.
Verhogen van effectiviteit
Er kan wat worden gedaan aan de fraudegevoeligheid van het registratiesysteem. Mensen openden de
fietsenstalling met hun pas, maar reden met hun auto weg in plaats van dat ze fiets pakten. Twee
deelnemers zijn hier op betrapt en zijn als gevolg hiervan geroyeerd. Het is onbekend of er nog meer
deelnemers waren die hebben gefraudeerd en ten onrechte een gratis fiets hebben gekregen.
Waargenomen fraude kan bij deelnemers die niet frauderen leiden tot weerstand naar het systeem. De
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beloning (winnen van de fiets) verliest daarnaast kracht als stimulatiemiddel wanneer blijkt dat de fiets ook
verkregen kan worden zonder te fietsen. Een manier om fraude tegen te gaan zou kunnen zijn om mensen
bij slecht weer de auto te laten gebruiken, oftewel versoepel de regel dat mensen minimaal 3 keer de fiets
vanaf het transferium moeten gebruiken.
Een andere verbetering die zou kunnen worden uitgevoerd heeft te maken met sociale veiligheid. Er zijn
fietsen gestolen van het terrein. Dit kan leiden tot een onveilig gevoel en kan ertoe leiden dat mensen
weerstand ontwikkelen omdat ze bang zijn dat hun fiets ook gestolen wordt. Het gevoel van sociale
veiligheid kan worden vergroot door bijvoorbeeld te kiezen voor een locatie die niet afgelegen ligt.
Daarnaast kan er meer verlichting of camera’s (bewakingsbeelden) worden geplaatst.

Gebruikte bronnen


http://www.xtnt.nl/actueel.asp?id=2127&p=30



http://www.xtnt.nl/projecten.asp?id=1971&thema=40&p=2



VCC Oost (2010). Gebruikersonderzoek Fietstransferium Harderwijk.



VCC Oost (2007). Masterplan mobiliteitsmanagement Harderwijk.



Interview Carl Bieker (september 2013).
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Hollandse Brug A6
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
De Hollandse Brug A6 verbindt het zuidelijk deel van Flevoland met de provincie Noord-Holland. Omdat de
Hollandse Brug aan onderhoud toe was, is in 2007 gestart met werkzaamheden. Rijkswaterstaat wilde
door het inzetten van maatregelen de hinder voor de weggebruiker zo veel mogelijk beperken. Doelstelling
was om de ochtendspits op de A6 niet te laten toenemen ten opzichte van de situatie voor de
werkzaamheden. Om dit te bereiken is een combinatie van Verkeersmanagement en
Mobiliteitsmanagement ingezet.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Er vindt gedurende 1,5 jaar onderhoud plaats aan de Hollandse Brug op de snelweg A6. Wanneer de
huidige stroom verkeer in dezelfde mate van de Hollandse Brug gebruik blijft maken, zal dit leiden tot een
toename van files in de ochtendspits. Daarnaast zullen de wegwerkzaamheden ook leiden tot versperring
van de parallelweg voor langzaam verkeer en landbouwverkeer.
Analyse gewenste situatie
Om files niet te laten toenemen, moeten er tussen de 1000 en 1500 voertuigen uit de ochtendspits worden
gehaald. Daarnaast is het van belang dat forenzen niet over de Hollandse Brug rijden tijdens de spits.
Forenzen kunnen gebruik gaan maken van het openbaar vervoer, alternatieve routes, alternatieve
tijdstippen kiezen, de Vanpool, veerpont, een P+R terrein in combinatie met openbaar vervoer, of
deelname aan FileMijden A6

9

.

We vermoeden dat het bij het vertonen van gewenst gedrag van belang is dat deelname vrijblijvend en
kosteloos is. Weerstanden als inertia (ontstaat als iets veel moeite kost) en reactance (ontstaat als
keuzevrijheid wordt beperkt) worden hierdoor tegengegaan.

Interventions
Inhoud en elementen
Om de files niet te laten toenemen tijdens de werkzaamheden, is verkeersmanagement ingezet in
combinatie met mobiliteitsmanagement. De maatregelen bestaan uit verschillende elementen: faciliteren
(veerpont, nachttaxi, busvervoer en P+R terrein), beloningselement (mensen die niet over Hollandse Brug
reizen) en een informatie-element (informatie over route en reistijd). Bij het inzetten van de maatregelen
werd onderscheid gemaakt tussen verschillende doelgroepen. Afhankelijk van het reisgedrag kregen
potentiële deelnemers het aanbod om mee te doen met FileMijden A6 (als zij gemiddeld anderhalf tot 3

9

Sommige alternatieven kunnen in combinatie of bevatten enige overlap.
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keer per week waren gedetecteerd op de brug), of de A6 Bereikbaar pas (als zij gemiddeld 3 of meer keer
per week waren gedetecteerd op de brug).
De maatregel FileMijden A6 richt zich voornamelijk op het aanpassen van het tijdstip van reizen en de
routekeuze. De maatregel A6 Bereikbaar pas richt zich voornamelijk op (verandering van) de
vervoerswijzekeuze (OV-pashouders A6 mochten overigens niet deelnemen aan FileMijden A6). Voor A6
Bereikbaar-pashouders werd ook kosteloos gebruik van de Vanpool mogelijk. De veerpont was alleen een
alternatief voor fietsers, voetgangers, ‘lokaal’ verkeer, landbouwverkeer en vrachtverkeer korter dan 12
meter (van en naar Almere).
Wel moet worden bedacht dat het breed inzetten op alternatieven en dit communiceren, naast directe
effecten van ander reisgedrag, ook indirect het effect heeft dat het voor de doelgroepen duidelijk wordt dat
het probleem dat ontstaat door de wegwerkzaamheden serieus is en dat dit ook door de wegbeheerder
(en samenwerkende partijen) serieus wordt genomen. Aangenomen wordt dat het uitsluitend
communiceren van de hinder die gaat optreden al effect heeft op de beleving en het gedrag van
automobilisten. De urgentie van het probleem wordt nog versterkt door (te communiceren over) de
mogelijkheden en alternatieven die worden aangeboden.
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Faciliteren: Er zijn verschillende alternatieven gefaciliteerd voor de deelnemers die het mogelijk
maakten om de Hollandse Brug te mijden. De volgende zaken zijn gefaciliteerd: veerpont voor
10

11

langzaam verkeer en vrachtverkeer tot 12m , nachttaxi , Vanpools, snelwegbus, versterkingslijnen
regulier OV, mogelijkheid tot kosteloos OV (A6 Bereikbaarheid pas). Door deze zaken te faciliteren,
wordt er ingespeeld op de motivatie van deelnemers.


Belonen: de maatregel FileMijden A6 speelt in op de motivatie van deelnemers door ze €4 per dag te
geven wanneer ze tijdens de ochtendspits niet op de Hollandse Brug reden en €6 als ze de hele dag
niet over de Hollandse Brug reden. Tijdens de vakantieperioden en in de weekenden werd geen
beloning opgebouwd. De beloning werd vastgesteld op basis van het aantal passages over de
Hollandse Brug voorafgaand aan de werkzaamheden. Als iemand bijvoorbeeld vooraf aan de
werkzaamheden gemiddeld 4 werkdagen per week gesignaleerd werd op de Hollandse Brug en
tijdens deelname aan FileMijden A6 in één week maar twee keer en ook niet buiten de spits
waargenomen werd, dan werd voor de twee mijdingen een beloning afgegeven van in totaal €12.



Inspelen op verliesaversie: Mensen zijn bang om dingen die ze hebben kwijt te raken en verzetten
zich daartegen. Door te suggereren en te onderstrepen dat men gedurende de periode van
werkzaamheden veel reistijd zal verliezen, activeert men deze angst voor verlies. De aangeboden
alternatieven zijn dan middelen om de aversie tegen verlies van reistijd tegen te gaan. Echter: vaak is
men bang door voor een alternatief te kiezen en daarmee veel andere kwaliteiten te verliezen, zoals
comfort, zekerheid of flexibiliteit.

10

Tijdens (een deel van) de werkzaamheden aan de Hollandse Brug was de parallelweg voor langzaam verkeer

afgesloten en gold er een verbod van vrachtverkeer. De veerpont werd ingezet (tussen 06.00-22.00u) om langzaam
verkeer en het kleine vrachtverkeer (korter dan 12m) een alternatief te bieden.
11

Tussen 22.00-06.00u kon langzaam verkeer niet met de veerpont worden overgezet en werd de nachttaxi ingezet om

langzaam verkeer van dienst te zijn. Daarnaast konden fietsers, voetgangers, bromfietsers en bestuurders van
scootmobielen tijdens de nacht op aanvraag met een taxi worden overgezet (op een aanhangwagen).
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Wederkerigheid: met de A6 Bereikbaar pas konden deelnemers kosteloos van openbaar
vervoeralternatieven gebruik maken (zowel binnen als buiten spits, niet in weekenden). Als
tegenprestatie mochten zij dan tijdens de werkzaamheden 12 keer met de auto tijdens de
ochtendspits over de Hollandse Brug reizen. Deze “voor wat, hoort wat” constructie moet de
deelnemers motiveren om mee te doen aan de maatregel. Daarnaast is het mogelijk dat deze
constructie bij sommige mensen weerstand heeft weggenomen “op sommige dagen kan ik gewoon
niet anders dan met de auto”, op die dagen konden ze dan dus ‘gewoon’ de auto nemen.



Communicatie (informeren): door tekstkarren met reistijdinformatie te plaatsen, DRIPS in te zetten,
een website beschikbaar te stellen en tijdelijke bewegwijzering in te zetten (omleidingsroutes voor
vrachtverkeer langer dan 12m), werden deelnemers geïnformeerd over alternatieve routes. Op de
tekstkarren werd bovendien aangegeven wat de snelste route was, op deze manier werden mensen
gemotiveerd om de Hollandse Brug te mijden. Communicatie vormt bij deze en soortgelijke
maatregelen zeer waarschijnlijk een belangrijke bron voor de motivatie om ander gedrag te gaan
vertonen. Door duidelijk te maken dat er grote problemen kunnen gaan ontstaan en er alternatieven
voorhanden zijn, zal een deel van de doelgroep al ander gedrag gaan vertonen. Het gaat hier in feite
om het zelfregulerend vermogen van de doelgroep.



Inspelen op discontinuïteiten: De situatie met werkzaamheden wijkt significant af van de situatie vóór
de werkzaamheden. Dit is dus een moment om gewoontegedrag te doorbreken en nieuw gedrag te
introduceren.

Benadering doelgroepen
Er hebben twee wervingsmomenten plaatsgevonden. De eerste werving vond plaats voorafgaand aan de
werkzaamheden (2006). Gedurende een aantal weken werden kentekens gedetecteerd d.m.v.
infraroodcamera’s aan het begin en einde van de brug. Personenauto’s die in een week 3 keer of meer
werken gedetecteerd, kregen een uitnodiging (via brief) om via internet een enquête in te vullen. A.d.h.v.
de antwoorden werd advies gegeven om mee te doen aan FileMijden A6 of A6 Bereikbaar pas.
Het is onbekend hoe de uitnodiging eruit zag en het is daardoor lastig om iets te zeggen over het effect
daarvan. Het is echter wel denkbaar dat het versturen van een persoonlijke uitnodiging efficiënter (en
goedkoper) is dan het versturen van een algemene uitnodiging naar een grote groep. Je bereikt hiermee
direct je specifieke doelgroep en schiet minder ‘losse flodders’. Daarnaast geldt dat mensen over het
algemeen zich meer aangesproken voelen door een persoonlijke brief waardoor de kans groter is dat ze
de brief lezen.
De tweede werving vond plaats in 2008. Het doel hiervan was om meer automobilisten uit de spits te
halen, omdat verwacht werd dat bij het terugkeren van het vrachtverkeer op de brug meer overlast zou
ontstaan. Bij deze meting kregen deelnemers die gemiddeld anderhalf tot 3 keer per week werden
gedetecteerd een aanbod voor deelname aan FileMijden A6. Bij gemiddeld 3 of meer waarnemingen per
week werd een keuze tussen FileMijden A6 en A6 Bereikbaar pas gedaan.

Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
ARS Traffic & Transport Technology, Arcadis, Rabobank, Goudappel Coffeng, Projectbureau,
Rijkswaterstaat.
Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


ARS Traffic & Transport Technology: was verantwoordelijk voor de coördinatie van FileMijden A6.
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Arcadis: verleende medewerking aan ARS Traffic & Transport Technology t.b.v. de coördinatie van
FileMijden A6.



Rabobank: verleende medewerking aan ARS Traffic & Transport Technology t.b.v. de coördinatie van
FileMijden A6.



Goudappel Coffeng: heeft de evaluatiestudie uitgevoerd.



Projectbureau: hield zich bezig met aanmeldingen, bijhouden en uitkeren van beloningen en
afhandelen van vragen en klachten. Verder bepaalde zij alle nulniveaus, richtte een helpdesk in,
verzond nieuwsbrieven, hield zich bezig met opsporen van fraude, informeerde deelnemers,
monitoren en voerde vervolgacties uit.



Rijkswaterstaat: heeft het pakket aan maatregelen opgezet/geleverd.

Context van het beleid
Er is een combinatie van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement ingezet die uit verschillende
maatregelen bestond: FileMijden A6, A6 Bereikbaar pas en openbaar vervoer opties (Vanpools,
versterkingslijnen regulier OV, snelwegbus), veerpont (vaart tussen 06.00-22.00u), tijdelijke uitbreiding
P+R terrein, nachttaxi (reed tussen 22.00-06.00 als alternatief voor veerpont) en tekstkarren met
reistijdinformatie.

Results
Resultaten
Het is Rijkswaterstaat gelukt om de file niet in lengte toe te laten nemen tijdens de werkzaamheden. De
filelengte is afgenomen met 1 km in de situatie dat het vrachtverbod van kracht was. Toen het
vrachtverkeer weer werd toegelaten, nam de file weer met 1 km toe. Verder hebben de werkzaamheden
niet tot extra overlast geleid op de omleidingsroute A27.
De ingezette maatregelen verklaren 57% van de reductie. Hieronder volgen de resultaten per maatregel.


FileMijden A6:
-

Permanente gedragsverandering is niet de doelstelling van FileMijden A6. Mensen gaven aan dat
ze verwachten dat als de financiële prikkel wegvalt, het reizen in de spits met de auto weer wordt
opgepakt.

-

De Hollandse Brug werd door 19% van de deelnemers geheel gemeden, 12 % gaf aan nog geen
spits te hebben gemeden en 6% gaf aan dat ze de spits hadden gemeden maar ermee waren
gestopt.

-

Van de meeste opties werd aangegeven dat mensen ze na FileMijden A6 niet meer zullen
gebruiken. De opties waarbij de kans redelijk groot is dat ze wel worden gebruikt zijn: reizen
buitten de spits, thuiswerken, reizen met de trein.

-

Het populairste alternatief voor reizen tijdens de ochtendspits, was reizen met de auto buiten de
spits (44%) en reizen met de auto via een andere route (22%). 16% koos voor reizen met OV en
15% voor thuiswerken. Dit is in overeenstemming met de hypothese dat als mensen hun gedrag
veranderen ze zo dicht mogelijk bij het oude gedrag blijven, dus wel met de auto maar dan een
ander tijdstip. Dit geeft namelijk de minste onzekerheid.

-

Aanpassen tijdstip: deelnemers gingen vooral eerder reizen (voor 06.00u).

-

Deelnemers reduceerden hun spitsritten met ongeveer 40% (van 2,1 keer per week, naar 1,3 keer
per week), dit betekent niet dat op de weg een reductie van 40% werd gehaald. Na de eerste
werving was er een reductie van ongeveer 250 personen auto’s per ochtendspits (1,5%) en na de
tweede werving 425 (2,6%) auto’s per dag.
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-

80% van de deelnemers was erg tevreden over het project. De communicatie rondom het project
scoorde erg goed, met name de nieuwsbrieven en afhandeling van klachten.

-

FileMijden A6 is in staat gebleken een groep die niet snel van gedag verandert, te verleiden
anders te gaan reizen. FileMijden A6 spreekt namelijk de groep reizigers aan die graag met de
auto blijft reizen en deelnemers waren dan ook vooral mensen die aangaven niet met het OV te
willen reizen en een sterke voorkeur voor de auto hebben. De gekozen alternatieven waren dan
ook voornamelijk alternatieven voor de auto (reizen via andere route of ander tijdstip).



A6 Bereikbaar pas:
-

Er hebben in totaal 719 mensen mee gedaan, waarvan 110 de pas terugstuurden omdat ze er
geen gebruik (meer) van wilden maken.

-

De populairste vervoersoptie die benut werd is het gebruik van de lijnbus (39,7%), gevolgd door
Vanpool (25,9). Het gebruik van de Vanpool is wellicht nog hoger dan 25,9%, aangezien
respondenten deze niet als OV zagen terwijl het dat wel is.

-

Er werden dagelijks ruim 220 passagiers extra in de lijnbussen waargenomen.

-

De reductie van het aantal personenauto’s op de Hollandse Brug in de ochtendspits als gevolg
van het gebruik van de pas lag rond de 330 voertuigen per ochtendspits (2%).

-

Thuiswerken en buiten de spits reizen kwam onder de pasgebruikers nauwelijks voor.

-

83% vond de pas een goed alternatief voor gebruik van de auto. 50% had echter niet meegedaan
als er voor de pas had moeten worden betaald.

-

Grootste deel van de pashouders was tevreden over het product. Ze waren vooral tevreden over
de extra ingezette maatregelen (Vanpool en snelwegbus die het P+R terrein bedienden).
Ondanks deze tevredenheid liep het gebruik van de Vanpool na verloop van tijd terug en was het
gebruik van de snelwegbus laag. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het P+R terrein, dat
specifiek was gecreëerd vanwege de werkzaamheden, ongunstig was gesitueerd.

-

Ongeveer de helft van de gebruikers is van plan in de toekomst vaker gebruik te maken van het
OV. Vooral de bus werd hier vaak als middel genoemd. Verder gaven 200 deelnemers aan na de
Bereikbaar pas actie gebruik te willen maken van een betaalde vorm van Vanpool (is 77% van de
gebruikers tijdens de werkzaamheden aan de Hollandse Brug).



P+R terrein:
-

Het gebruik van het P+R terrein lag op 50 voertuigen per dag. Zoals hierboven al werd genoemd,
was het P+R terrein ongunstig gesitueerd. Dit kan een negatief effect hebben gehad op het
gebruik ervan. Het effect van het P+R terrein op de reductie van aantal auto’s is overigens lastig
te bepalen, omdat de P+R in combinatie met OV werd aangeboden. Het gebruik kan hierdoor
hoger zijn, dan wanneer er geen gratis aansluitend OV aanwezig was.



Veerpont:
-

Gemiddeld maakten 180 vrachtwagens per dag gebruik van de veerpont. Landbouwverkeer was
gemiddeld 4 voertuigen per dag. Er was omgerekend ongeveer een reductie van 12
personenauto’s per ochtendspits.

-

Wanneer de veerpont niet zou varen, zou 49% van het langzaam verkeer met de auto reizen,
30% met de trein en 10% zou de reis niet maken.

-

Mensen waren vooral tevreden omdat de overtocht kosteloos was, personeel vriendelijk was, er
ruimte voor vrachtwagens was en door het hoge gevoel van veiligheid.



Nachttaxi:
- Gemiddeld maakten 8 personen per nacht gebruik van de taxi. Het gebruik nam echter na verloop
van tijd af.
- De nachttaxi heeft geen invloed gehad op de hoeveelheid verkeer dat in de ochtendspits over de
brug reed, dit is logisch aangezien de taxi van 22.00-06.00uur reed. Het doel was service
verlenen en dat is wel gelukt.
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Tekstkar:
- 60% van de vrachtwagenchauffeurs heeft de tekstkar gezien, 52% gaf aan dat de tekstkar hielp
om een routekeuze te maken.
- In toenemende mate werd de route via de veerpont gekozen, naarmate deze meer reistijdwinst
opleverde.
- Het aanbieden van reistijdinformatie werd zeer gewaardeerd. 30% van de chauffeurs gaf aan een
routekeuze te maken op basis van de reistijden op de tekstkarren.

Ongewenste neveneffecten
Mensen waren bij de maatregel FileMijden A6 negatief over de bepaling van het nul niveau. Er werd eerst
reisadvies gegeven op basis van het reispatroon dat door de deelnemers zelf werd opgegeven, later werd
het werkelijke nul niveau bepaald d.m.v. de kentekenanalyse. Hierdoor kon een verschil optreden.
Daarnaast waren mensen bij de veerpont ontevreden over de informatie die op internet en bij de veerpont
gegeven werd, over het feit dat de pont niet na 22.00u kon worden gebruikt en dat ze in plaats daarvan de
fiets of taxibus moesten gebruiken.
Effecten die niet zijn bereikt
21% van de gebruikers van de Bereikbaar pas gaf aan het reisgedrag niet aan te passen. Daarnaast
bleken mensen de mensen die hun reisgedrag aanpasten, berekenend te werk te gaan. Door 20% van de
FileMijden A6 deelnemers werd bijvoorbeeld alleen anders gereisd als verwacht werd dat de overlast
groter werd dan normaal. Voor deze mensen was de beloning dus niet voldoende motiverend om de brug
te mijden.
Daarnaast waren er een aantal maatregelen die niet (of slechts tijdelijk) effectief waren in het veranderen
van het gedrag. Zo slaagde de snelwegbus er niet in om mensen te verleiden om meer met het OV te
gaan. Door het lage aantal reizigers werd de inzet van de snelwegbussen afgebouwd en werd er gezocht
naar een alternatief, maar zonder succes. De Vanpool had een goede start, maar het gebruik liep hiervan
terug. Het bleek lastig om mensen met elkaar te matchen en zo de Vanpools te kunnen vullen. Iedereen
heeft namelijk een ander reispatroon. Het gedrag van de deelnemers bij de Bereikbaar pas leek ook weer
richting het oude gedrag te gaan naarmate de tijd verstreek. Het aantal versterkingsritten met de lijnbus
werd na een tijdje teruggebracht van 18 naar 7 ritten per dag en de frequentie werd ook aangepast. Het
P+R terrein bleek daarnaast geen goed middel te zijn om mensen te motiveren om meer gebruik te maken
van het OV. Er was een zeer lage bezettingsgraad (3 á 4 reizigers per rit). De tekstkar met reistijd van
knooppunt tot knooppunt ten slotte, bleek voor lokaal verkeer niet zinvol. Zij moeten namelijk bij het
omrijden de reistijd van het knooppunt tot aan de eindbestemming bij de gegeven reistijd optellen. Dan is
de reistijd voor de omrijroute vrijwel altijd langer.
Bewijslast
Er is bij deelnemers van de A6 Bereikbaar pas en FileMijden A6 een voor- en nameting uitgevoerd, máár
voor beiden geldt dat er meer mensen mee hebben gedaan aan de nameting dan aan de voormeting. Van
deze mensen kunnen de gegevens dus niet worden vergeleken. Verder is het ook niet duidelijk of dezelfde
mensen de voor- en nameting hebben ingevuld.
Doordat de vragenlijst ook is afgenomen onder overige weggebruikers, zou je (met voorzichtigheid!)
kunnen zeggen dat dit een controlegroep is, omdat deze groep niet meedeed aan de maatregelen.
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Kwaliteit evaluatie
Er heeft een verkeerskundige –en gedragskundige analyse plaatsgevonden. De verkeerskundige analyse
betreft een objectieve meting (kentekenregistratie d.m.v. infraroodcamera’s) en is een goed instrument om
de reductie in aantal personenauto’s te meten. De gedragskundige analyse vond plaats in de vorm van
een enquête en is daardoor een wat meer subjectieve meting.
Effectiviteit maatregelen
De effectiviteit van de maatregel FileMijden A6 is aannemelijk omdat deze met een objectief middel is
gemeten (kentekenregistratie d.m.v. infraroodcamera’s). Van de overige maatregelen is het lastig te
zeggen hoe groot de effectiviteit is.
Resultaten herleiden op interventies
De ingezette maatregelen verklaren 57% van de reductie. Van de maatregelen heeft FileMijden A6 het
grootste totaaleffect gehad (32%), gevolgd door de A6 Bereikbaar pas (24%). Mensen die niet meededen
aan een van de maatregelen verklaarden 40% van de reductie in het aantal personenauto’s in de
ochtendspits op de Hollandse Brug. Een mogelijke verklaring hiervoor is de ingezette communicatie (o.a.
tekstkarren). Verkeer is in grote mate een zelfregulerend systeem. Als er hinder ontstaat, gaat een deel
van de weggebruikers zelf op zoek naar alternatieven. Dit is onder andere het gevolg van communicatie
rondom de werkzaamheden. In de huidige case is met tekstkarren hierover gecommuniceerd. Deze
tekstkarren waren ook zichtbaar voor mensen die niet deelnamen aan de maatregelen en kunnen invloed
hebben gehad op het gedrag van deze weggebruikers. Daarnaast zal ook aandacht in de pers en ‘mondop-mond reclame’ (bijvoorbeeld gesprekken thuis en op het werk) hebben bijgedragen aan het besef van
de ernst van de situatie, alsmede aan het nadenken over en het kiezen van alternatieven.
Alternatieve verklaringen effectiviteit
Gedurende de werkzaamheden is het vrachtverkeer een lange periode van de brug geweerd, van 27 april
2007 tot 14 april 2008 werd vrachtverkeer richting Muiderberg geweerd en van 27 april 2007 tot 7 juli 2008
werd vrachtverkeer richting Almere geweerd. Dit is waarschijnlijk mede bepalend geweest voor het
gevonden gedragseffect, met name het gebruik en de effectiviteit van de maatregelen (A6 Bereikbaar pas
en FileMijden A6). De tijdelijk afwezigheid van vrachtverkeer heeft er voor gezorgd dat het minder druk
was op de brug waardoor een deel van de automobilisten mogelijk heeft geredeneerd ‘ nu is er ruimte voor
mij om met de auto over de brug te reizen’. Na deze periode heeft een deel van de automobilisten
waarschijnlijk meer drukte ondervonden waardoor ze meer/vaker gebruik hebben gemaakt van de A6
Bereikbaar pas en FileMijden A6. Het is echter niet bekend hoezeer bepalend dit was voor het gevonden
effect, maar het geeft wel aan dat de resultaten omtrent de effectiviteit van de maatregelen FileMijden A6
en de A6 Bereikbaar pas met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.
De Vanpool was een van de openbaar-vervoeralternatieven die werd aangeboden aan gebruikers van de
A6 Bereikbaar pas. De bezetting van de Vanpool bleek echter onder de vooraf gestelde doelstelling te
liggen. Er zijn verschillende verklaringen hiervoor te bedenken:


De verwachte overlast van de files viel mee.



De beperkte mogelijkheden tot inzet van marketing maakte het lastig om meer deelnemers te werven
voor de pas.



Na het vaststellen van het pakket aan maatregelen voor de pas, werd ook FileMijden A6 opgezet
waarbij mensen een beloning konden verdienen én een hogere mate van flexibiliteit hadden.
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De werving van de deelnemers werd verstoord door de keuze eerst een reisadvies te moeten geven
en dan pas een aanbod te doen. Om reisadvies te kunnen geven moesten deelnemers eerst een
enquête invullen, de response hiervan is meestal laag waardoor er veel potentiele deelnemers
afvallen.



De uitstraling en locatie van het P+R terrein heeft waarschijnlijk invloed gehad op het gebruik ervan.
Mensen vonden het terrein o.a. niet wervend en onveilig (i.v.m. inbraken).

Verschillen tussen doelgroepen
De veerpont kende 3 groepen gebruikers: langzaam verkeer, vrachtwagens korter dan 12m en
landbouwverkeer (deze zijn niet meegenomen, omdat deze te weinig gebruik maakte van de dienst).
Bestuurders van langzaam verkeer waren gemiddeld 49 jaar, 84% man en de meest genoemde
reismotieven waren woon-werkverkeer (59%) en recreatie (24%).
Bestuurders van vrachtauto’s waren gemiddeld 40 jaar, 99% man, de meest genoemde reismotieven
waren zakelijk verkeer (77%) en woon-werkverkeer (22%) en de herkomst-bestemmingspatronen van
vrachtverkeer waren veel diverser dan van langzaam verkeer.
Verhogen van effectiviteit
De effectiviteit van de campagne kan worden verhoogd door de werving te verbeteren. Er werd eerst
reisadvies gegeven op basis van het reispatroon dat door de deelnemers zelf werd opgegeven, later werd
het werkelijke nul niveau bepaald d.m.v. de kentekenanalyse. Hierdoor kon een verschil optreden. Dit kan
weerstand oproepen.
Daarnaast kan de effectiviteit worden vergroot door bij de beloning gebruik te maken van verliesaversie. In
plaats van mensen achteraf de beloning te geven (geld uitkeren), zou je mensen van te voren het
maximaal te verdienen bedrag uit kunnen keren en vervolgens het geld terugvorderen wanneer het gedrag
niet wordt ‘waargemaakt’.
Ten slotte kan er meer aan marketing worden gedaan om het thuiswerken te promoten. Er zou
bijvoorbeeld gebruik kunnen worden gemaakt van early adaptors als promotiefiguren bij andere
werknemers.

Gebruikte bronnen


Rijkswaterstaat (2009). Evaluatie Mobiliteit beïnvloedende maatregelen A6 Hollandse Brug.
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Intergamma
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
De langdurige werkzaamheden aan de A28 vormden aanleiding voor Intergamma in Leusden om
medewerkers, bezoekers en cursisten aan te zetten tot ander reisgedrag. Ze pakten het projectmatig aan
en hebben het verweven in de hele bedrijfscultuur. Intergamma heeft gekozen om slim werken en slim
reizen integraal aan te pakken (verschillende maatregelen ingezet om de bereikbaarheid en snelheid te
verbeteren).

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Het hoofdkantoor ligt naast een afslag van de A28, maar een langdurige periode van wegwerkzaamheden
zorgt al tijden voor problemen. Door lange reistijden loopt Intergamma risico dat ze waardevolle mensen
verliezen.
Analyse gewenste situatie
De gewenste situatie bestaat eruit dat werknemers meer inspelen op slim reizen, meer gebruik maken van
de fiets voor het woon-werkverkeer, medewerkers dicht bij het hoofdkantoor wonen (ver weg wonende
werknemers niet meer aannemen), meer gebruik maken van video-vergaderen en meer gebruik maken
van het OV.
We vermoeden dat het gewenste gedrag wordt bevorderd door de volgende factoren:


Integrale aanpak: door gebruik te maken van een integrale aanpak wordt het slim werken slim reizen
verweven in de bedrijfscultuur. Dit verandert de mentaliteit en normen van het bedrijf, waardoor
medewerkers makkelijker het nieuwe gedrag over zullen nemen.



Inspelen op discontinuïteiten: de wegwerkzaamheden zijn aangegrepen als moment om het
reisgedrag van de werknemers te veranderen. Reisgedrag is veelal gewoontegedrag, het inspelen op
deze discontinuïteit biedt de kans om het gewoontegedrag te doorbreken.



Er is voor gekozen om de medewerkers zelf ideeën aan te laten dragen om de bereikbaarheid te
verbeteren i.p.v. dat alles van bovenaf werd geregeld. Mensen ervaren hierdoor niet dat hun vrijheid
wordt beperkt en staan daardoor meer open voor veranderingen.

Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Faciliteren: hier is op verschillende manieren op ingespeeld:
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-

Thuiswerken: er is voor gezorgd dat de werknemers vanaf thuis toegang tot computer op het werk

-

Fiets: de fietsenstalling is toegankelijker gemaakt, de stalling is vergroot, er zijn oplaadpunten

hebben. Werknemers worden op deze manier gestimuleerd om meer thuis te werken.
voor e-fietsen geplaatst, er is extra verlichting aangebracht en er is een werkbank met
fietsreparatiespullen, fietspomp en kapstok voor natte regenkleding geplaatst. Door deze zaken te
faciliteren, wordt het voor de werknemers aantrekkelijker om met de fiets naar het werk te komen.
-

Aanbieding demonstratiemodel: werknemers kunnen gebruik maken van een aanbieding waarbij
ze een demonstratiemodel (e-fiets) met korting kunnen kopen. Het wordt voor mensen op deze
manier aantrekkelijker om een e-fiets aan te schaffen.

-

Bewegwijzering: er is een looproute bewegwijzerd naar een meer nabijgelegen bushalte. De bus
rijdt daar vaker in het uur en de reistijd is korter. Het gebruik van deze bus(halte) is prettiger en
moet mensen motiveren om meer gebruik te maken van het OV.

-

Video-vergaderen: Intergamma heeft een systeem opgezet waardoor medewerkers gebruik
kunnen maken van video-vergaderen. Er wordt veel aan reistijd en kosten bespaard doordat
medewerkers niet meer naar het kantoor in België hoeven te reizen voor een vergadering.



Weerstanden wegnemen (scepticisme verminderen): er wordt op 2 manieren geprobeerd om
weerstand te verminderen:
-

Proef thuiswerken: er bestonden vooral onder de managers wat vooroordelen over thuiswerken
(verlies sociale samenhang, verlies grip op mensen, misbruik). Een proef met thuiswerken zorgde
ervoor dat de vooroordelen verdwenen. Een proef doen met een nieuwe manier van werken sluit
tevens aan bij de interventietechniek ‘foot in the door’ (een vorm van het consistentieprincipe). Als
men thuiswerken (slechts) introduceert als proef, is de weerstand minder; men zal daarnaast
eerder geneigd zijn (mits er positieve aspecten zijn beleefd) ook nadien het nieuwe gedrag te
willen blijven vertonen. Ook het minimaliseren van ‘verliesaversie’ speelt hier een rol. Een proef is
minder beangstigend (verlies van contact met collega’s als gevolg van het thuiswerken is slechts
tijdelijk), men lijkt immers nog gemakkelijk terug te kunnen ‘na’ de proef.

-

Rij2op5: is een fietsstimuleringscampagne dat als doel heeft om werknemers te stimuleren om 2
van de 5 werkdagen de auto te laten staan en met de fiets naar het werk te komen. Mensen
krijgen hierdoor de mogelijkheid om mee te doen aan een proef met een e-fiets, waardoor ze zelf
de gemakken ervan kunnen ervaren en weerstand tegenover het gebruik ervan kan worden
tegengegaan. Tevens speelt hier ook het verkleinen van weerstand een rol. Men hoeft immers
niet helemaal ‘om’, maar kan ook nog gewoon dagen het oude gedrag blijven volhouden.



Inertia tegengaan: Intergamma heeft hun aannamebeleid aangepast; er worden alleen nog mensen
aangenomen die dichtbij het hoofdkantoor wonen. Mensen die ver van het werk afwonen hebben een
langere reistijd. Het kost hen hierdoor meer moeite om anders naar het werk te gaan, waardoor
weerstand kan ontstaan wat ervoor kan zorgen dat mensen elders werk gaan zoeken



Beloning: hier wordt op twee manieren op ingezet:
-

Reisvergoeding: speelt in op de motivatie om meer met het OV te reizen. Door mensen maximaal
30 km enkele reis te vergoeden als je met de auto komt en alles te vergoeden als ze met het OV
reizen, wordt het aantrekkelijker om de auto te laten staan en voor het OV te kiezen. Er wordt zo
ook ingespeeld op verliesaversie: je bent een dief van je portemonnee als je met de auto blijft
gaan. Of het zo werkt is echter maar de vraag. Bij het wisselen van vervoerswijze zit de angst van
verlies vaak in zaken als comfort, flexibiliteit, etc.

-

Spitsvrij: dit is een project dat zich richt op spitsmijden. Werknemers van Intergamma hebben de
mogelijkheid om hieraan mee te doen. Door mee te doen kan je punten sparen als je buiten de
spits reist. Met die punten kan je vervolgens winkelen in een webshop. Op deze manier worden
mensen gemotiveerd om meer buiten te spits te reizen.
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Normen: collega’s praten onderling met elkaar. Wanneer zij van elkaar horen dat het reizen met de
fiets, bus of trein meevalt, vergroot dit de kans dat zij het zelf ook gaan proberen. Negatief
groepsdenken speelt in dit geval geen rol. Het doel van deze gesprekken is namelijk niet om
overeenstemming te bereiken, maar gaat om het geven van tips aan elkaar.



Inspelen op discontinuïteiten: doordat de files aanhielden vanwege wegwerkzaamheden, ontstond er
een kans om het gewoontegedrag te doorbreken. Daarnaast zorgt de lange duur van de
werkzaamheden ervoor dat de kans groter is dat mensen wennen aan het nieuwe vervoerspatroon
(alternatieven van de auto) en dit gedrag ook na de werkzaamheden blijven volhouden.

Benadering doelgroepen
Er is een workshop opgezet voor 20 werknemers uit het bedrijf. Zij mochten zeggen wat er wel en niet
moest worden gedaan om de bereikbaarheid te verbeteren. Vervolgens is Intergamma hiermee aan de
slag gegaan. Het is onbekend hoe de doelgroep vervolgens is benaderd om hun gedrag te veranderen.

Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
Intergamma B.V. en &Morgen
Kenmerken van de betrokkenen


Intergamma B.V. is een franchiseorganisatie voor bouwmarkten in Nederland en België. Met de
exploitatie van de winkelformules Gamma en Karwei is Intergamma marktleider in de doe-hetzelfmarkt in de Benelux. Het hoofdkantoor is gevestigd in Leusden.



&Morgen: &Morgen adviseert over slimmer te werken en reizen. Ze helpen met beleid op het gebied
van bereikbaarheid en duurzaamheid, en ondersteunen aanbieders van mobiliteitsoplossingen.

Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


Intergamma B.V.: heeft de rol op zich genomen om haar werknemers (d.m.v. diverse maatregelen) te
stimuleren om slimmer te gaan werken en reizen.



&Morgen: heeft een mobiliteitscheck uitgevoerd. Deze bestond uit een workshop voor 20
medewerkers uit het bedrijf waarin aan hen gevraagd werd wat ze moesten doen om de
bereikbaarheid te verbeteren. Daarnaast heeft &Morgen tips gegeven voor het aanpassen van de
fietsenstalling.

Context van het beleid
Er is sprake van een integrale aanpak, bestaande uit verschillende maatregelen om slim werken slim
reizen onder haar werknemers te stimuleren. Intergamma heeft zich daarnaast ook aangesloten bij het
convenant Bereikbaar Amersfoort.

Results
Resultaten


De helft van de medewerkers werkt thuis als dat beter uitkomt.



Het aantal fietsers nam toe van 20 à 30 naar 50 fietsers per dag.



Ongeveer 3 tot 4 medewerkers komen dagelijks met de e-bike naar het kantoor.



Er zijn 11 actieve deelnemers aan Spitsvrij.



Deelname aan de fietsstimuleringscampagne Rij2op5 verhoogde het aantal fietsers.



Er is een toename in het gebruik van OV.
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Er is een grote besparing op reistijd door het gebruik van videoconferencing.

Evaluatie
Het is onbekend hoe de evaluatie is uitgevoerd. Er valt hierdoor niks te zeggen over de kwaliteit van de
evaluatie en de betrouwbaarheid van de resultaten. Daarnaast is er weinig bekend over de implementatie
van de maatregelen. Het is hierdoor lastig om te bepalen hoe de effectiviteit kan worden verhoogd.

Gebruikte bronnen


http://www.slimwerkenslimreizenmiddennederland.nl/nieuws/item/intergamma-bereikbaarheidessentieel-voor-medewerkers-en-bezoekers?category_id=1
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MN
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
MN is in 2012 verhuisd naar een nieuwe locatie met weinig parkeerruimte (900 medewerkers en 170
parkeerplekken). Er zijn daarom maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen uit de auto
blijven. Het was voor MN tegelijkertijd van belang om een aantrekkelijke werkgever te blijven voor haar
werknemers en rekening te houden met de CO2 footprint. MN heeft ingezet op het voeren van een nieuw
mobiliteitsbeleid waarbij gekozen is voor een totaalpakket met veel keuzemogelijkheden.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
MN gaat verhuizen naar een locatie met weinig parkeerruimte (900 medewerkers en 170 parkeerplekken).
Momenteel gaat twee derde van de medewerkers met de auto naar het werk. Daarnaast ligt de nieuwe
locatie aan de A12 (Den Haag), een weg die bekend staat om zijn dagelijkse files. Er moet iets gebeuren
om grote parkeerproblemen en fileleed te voorkomen.
Analyse gewenste situatie
Meer dan de helft van de medewerkers woont binnen een straal van 15 kilometer rond de nieuwe locatie.
Het openbaar vervoer is daar prima, het Centraal Station ligt op loopafstand van het pand en de Randstad
Rail stopt voor de deur. Het is de bedoeling dat de medewerkers meer hiervan gebruik gaan maken of op
een andere manier slimmer gaan werken en reizen. Kortom, werknemers moeten zo min mogelijk met hun
auto naar het werk komen.
We vermoeden dat het gewenste gedrag wordt belemmerd doordat medewerkers die thuis willen werken
eerst een arbo-checklist in moeten vullen en daarnaast verplicht een instructiefilmpje moeten kijken. Dit
vraagt tijd en inspanning van de medewerkers en kan hun er van weerhouden (inertia) om thuis te werken.
We vermoeden echter dat het moment (tijdens een verhuizing) waarop de maatregel wordt ingezet het
gewenste gedrag bevordert. Reisgedrag is namelijk veelal gewoontegedrag. De verhuizing vraagt om
nieuw reisgedrag en biedt daarom de kans om nieuw (gewenst) gewoontegedrag te creëren.

Interventions
Inhoud en elementen
Het totaalpakket bestaat uit verschillende onderdelen: reiskostenregeling, helpdesk, tweewielerregeling,
leaserijders, parkeerbeleid en het Nieuwe Werken. De onderdelen bevatten beloningselementen
(vergoeding, renteloze lening, korting, subsidie, gratis fietsverzekering, NS Businesscard), informatieelementen (helpdesk, reiswijzer, e-magazine, bijeenkomst, intranet, artikelen, projectgroep) en
verschillende keuzemogelijkheden (bijv. leaseauto inruilen voor mobiliteitsbudget of keuze tussen
standaard autokilometervergoeding, volledige vergoeding voor reizen met het openbaar vervoer of een
combinatie daarvan).
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Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Beloning en straffen: dit principe wordt op verschillende manieren ingezet. Hieronder volgt een
overzicht.
-

Reiskostenregeling: deelnemers kunnen kiezen tussen verschillende vergoedingen (beloning). De
vergoeding is het hoogst (volledige vergoeding) voor reizen waarbij de auto niet wordt gebruikt
(OV, thuiswerken, etc.). De vergoeding speelt in op de motivatie van de deelnemers en moet hen
stimuleren om de auto thuis te laten staan.

-

Tweewielerregeling: is gericht op het motiveren van medewerkers om een fiets aan te schaffen en
vaker met de fiets naar het werk te komen. Er worden hierbij verschillende lokkertjes ingezet: (1)
aanschafpremie van €250 bij aanschaf van een tweewieler ten behoeve van woon-werkverkeer,
(2) renteloze lening (€1000 voor een fiets tot €4000 voor een e-scooter) als medewerkers een
fiets aanschaffen voor het woon-werkverkeer (terugbetaling via een fietskilometervergoeding over
een periode van 3 jaar: €0,19 per gefietste kilometer. Restant van de lening wordt na 3 jaar van
het salaris afgehouden). De medewerker moet wel minimaal de helft van het aantal werkdagen op
de fiets komen, wederkerigheid speelt hier dus ook een rol. (3) Korting (15%) bij de plaatselijke
fietsenhandel voor de medewerkers en hun gezinsleden bij de aanschaf van een fiets en krijgen
ze bovendien een gratis fietsverzekering. Door een extra gratis fietsverzekering erbij te bieden,
wordt het nóg aantrekkelijker om de fiets te kopen. Deze “That’s not all” techniek activeert
bovendien wederkerigheidsgevoelens. Als mensen naast de renteloze lening, óók nog eens
korting én een extra fietsverzekering krijgen, ervaren ze dat er veel moeite voor hen wordt gedaan
en voelen ze zich “verplicht” om wat terug te doen.

-

e

Leaserijders: leaserijders krijgen standaard een NS Businesscard (1 klas) om hen te stimuleren
om het gebruik van de auto af te wisselen met de trein. Daarnaast kunnen leaserijders ook hun
leaseauto inruilen voor een persoonlijk mobiliteitsbudget ter waarde van 100% van het
leasebedrag (bedrag wordt fiscaalvriendelijk aan reiskosten besteed). Wat overblijft aan het einde
van het jaar, krijgen ze als loon uitbetaald. Het gebruik van de leaseauto wordt daarnaast
afgeremd (“straffen”) door leaserijders het recht op een parkeerplek te ontnemen (behalve bij
ambulante functie).

-

Parkeerbeleid: richt zich op het motiveren van medewerkers om minder met de auto naar het werk
te komen. Medewerkers die met de auto willen blijven komen, maar geen recht hebben op een
parkeerplek, kunnen voor eigen rekening uitwijken naar een Q-Park garage (“straffen”).
Medewerkers die de leaseauto blijven gebruiken, maar daarnaast gebruik maken van een P+R en
vanuit daaruit met het OV naar het kantoor reizen, worden beloond door middel van een
vergoeding van OV kosten.

-

Het Nieuwe Werken: het woon-werkverkeer met de auto wordt verder teruggedrongen door
medewerkers te stimuleren om thuis te werken. Mensen krijgen meer vergoed naarmate ze meer
thuiswerken (accountmanagers krijgen een volledige werkplek thuis vergoed). Medewerkers
mogen overigens maximaal 40% van hun werktijd buiten kantoor werken.



Persoonlijke principe: er is een helpdesk opgezet (het bedrijf Vipre is hiervoor ingezet) waarbij
mensen op individueel niveau worden geholpen bij het kiezen van de meest optimale reiswijze. Vipre
geeft advies op maat, alternatieve manieren om te reizen en zoekt uit wat het voordeligste
vervoersbewijs is voor iemand. Dit kant-en-klare advies bespaart de deelnemers veel tijd en moeite
aan uitzoekwerk waardoor het aantrekkelijker wordt om het OV te gebruiken. Naast de helpdesk is er
een speciale mailbox opgezet waarbij vragen op individueel niveau worden beantwoord. Door deze
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persoonlijke benadering ontstaan er gevoelens van verbondenheid en zorgt ervoor dat mensen meer
betrokken raken bij het project.


Keuzevrijheid: er wordt een totaalpakket aangeboden, waaruit een individueel passend onderdeel kan
worden gekozen. Deze aanpak sluit goed aan bij de Self-Determination Theory waarbij autonomie,
competentie en verbondenheid als basisbehoeften de crux vormen naar vrijwillige
gedragsverandering. Door de mensen zelf een rol te geven bij het kiezen van alternatieven voor de
auto en ze hierbij te helpen, wordt aan alle drie de basisbehoeften tegemoet gekomen. Zo kunnen
leaserijders ervoor kiezen om de leaseauto te houden of om deze in te ruilen voor een persoonlijk
mobiliteitsbudget. Door de leaseauto niet “af te pakken”, maar de medewerkers zelf de keuze te geven
wat ze met de auto doen, gun je ze keuzevrijheid en wordt weerstand (reactance) tegengegaan.



Faciliteren: er zijn bedrijfsauto’s beschikbaar voor incidentele dienstreizen. Medewerkers beschikken
hierdoor toch over een auto indien nodig en worden op deze manier gestimuleerd om de eigen auto
thuis te laten. Naast bedrijfsauto’s is er voor medewerkers ook een helpdesk opgezet. Deze stelt
reisadvies op maat beschikbaar voor de medewerkers en maakt het voor de medewerkers makkelijker
om het openbaar vervoer te gebruiken. Hierdoor wordt eventuele weerstand tegengegaan die kan
ontstaan door de tijd en moeite die men moet steken in het opzoeken van reisadvies.



Inspelen op discontinuïteit: de verandering in het mobiliteitsbeleid vindt plaats tijdens een verhuizing,
oftewel een moment waarop gewoontegedrag wordt doorbroken. Hierdoor staan mensen meer open
voor nieuw (reis)gedrag.



Informeren en Tweerichtingsprincipe: medewerkers worden op meerdere manier geïnformeerd (o.a.
projectwebsite en e-magazine) over het nieuwe mobiliteitsbeleid en kunnen op een interactieve
manier vragen stellen over onduidelijkheden. Door zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn, weten
medewerkers waar ze aan toe zijn en wordt onrust en weerstand voorkomen



Verliesaversie: door de zorgvuldige, complete en interactieve manier waarop te werk is gegaan wordt
weerstand veroorzaakt door verliesaversie (angst om dingen kwijt te raken) sterk verminderd. Het
afnemen van de parkeerplekken (verliesaversie) is gecompenseerd door OV en fietsstimulering
(vergoeding). Zo is aan leaserijders een NSBC aangeboden en een afziebudget waarbij men eerst op
70% van het normleasebedrag zat en dat later is verhoogd naar 100%. Ook het feit dat door de
verhuizing de situatie ingrijpend verandert, heeft invloed op weerstand die door verliesaversie wordt
veroorzaakt. Doordat men verhuist, gaat men sowieso zekerheden kwijtraken. De zorgvuldige aanpak
reduceert onzekerheid.

Praktische uitvoering
Vanaf het moment dat bekend werd dat er een verhuizing zou gaan plaatsvinden is er veel geïnvesteerd in
communicatie, om zo de medewerkers ‘mee te nemen’ in de ontwikkeling. Dat is gedurende het hele
traject –tot ruim na de verhuizing zelf- voortgezet. Steeds is rondom mijlpalen extra ingezet op contact met
de medewerker. Toen de nieuwe regeling was uitgewerkt is deze individueel en per brief uitgelegd en
toegelicht. Ook zijn met medewerkers alternatieven besproken en is met en voor hen doorgerekend wat de
consequenties daarvan zijn.
Parallel daaraan is een tijdelijke helpdesk opgezet waar medewerkers terecht konden met hun vragen, via
de mail, telefoon of gewoon via een afspraak. De helpdesk is extern bemenst.

Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
MN (o.a. afdeling HR), Vipre, werkgroep en een mobiliteitsmakelaar (Astrid Homan).
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Kenmerken van de betrokkenen


MN houdt zich bezig met pensioenen. Ze voeren regelingen uit en beheren vermogen voor
pensioenfondsen, bieden ondersteuning bij pensioencommunicatie, bieden bestuursondersteuning,
aanvullende producten voor meer inkomenszekerheid en werknemersregelingen.



Vipre is voortgekomen uit Philips en is gespecialiseerd in het ontwikkelen en implementeren van
maatregelen op het gebied van mobiliteit. Al meer dan 60 jaar is Vipre actief in het oplossen van
vervoersvraagstukken voor diverse organisaties.



Mobiliteitsmakelaar Haaglanden is sinds 2010 actief in de regio om werkgevers te faciliteren bij het
nemen van maatregelen op het gebied van slim werken en reizen (i.s.m. VNO NCW).

Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


MN haalde eerst kennis uit de markt (via externen) en stelde een intern team samen bestaande uit
een beleidsmaker, iemand van de HR-administratie en de projectleider Het Nieuwe Werken. Samen
bepaalden zij via brainstormen het bredere kader, visie en beleidskader. Daarna volgde de praktische
invulling. In een vroeg stadium zorgden ze voor draagvlak bij en commitment van de top. Vervolgens
betrokken ze de OR erbij.



Vipre geeft advies, helpt bij de implementatie en neemt een aantal werkzaamheden uit handen zoals
onder andere op maat en alternatieve manieren om te reizen. Vipre zoekt ook uit wat het voordeligste
vervoersbewijs is voor iemand en bemant de helpdesk en het administratieve beheer van de OV
abonnementen.



Werkgroep: het is niet duidelijk wie er in de werkgroep zaten, maar het is wel bekend dat de
totstandkoming van het nieuwe beleid (t/m de implementatie) is gedaan door een werkgroep onder
regie van de afdeling HR.



Mobiliteitsmakelaar (Astrid Homan): zij heeft contact gelegd met andere werkgevers en heeft uitleg
gegeven over welke investeringen er in de regio worden gedaan om het de forens zo makkelijk
mogelijk te maken.

Context van het beleid
Er vonden drie ontwikkelingen plaats binnen het bedrijf MN: (1) maatschappelijk verantwoord ondernemen,
(2) introductie van het Nieuwe Werken en (3) krapte op de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen zijn vertaald
naar een nieuw mobiliteitsbeleid en leverde twee doelstellingen op: lagere CO2-uitstoot en een
aantrekkelijke werkgever zijn. Vervolgens is het convenant Bereikbaar Haaglanden getekend. Uiteindelijk
is een totaalpakket opgezet voor de lange termijn met veel keuzemogelijkheden.
Maatregelenmix
Er is in totaal sprake van 1 maatregel (nieuw mobiliteitsbeleid) die uit meerdere onderdelen bestaat. Het
totaalpakket (maatregelenpakket) speelt in op diverse fasen in gedragsverandering. Allereerst wordt er
ingespeeld op de discontinuïteit (verhuizing) om de medewerkers ‘los te krijgen’ van hun gewoontegedrag.
Vervolgens worden mensen geïnformeerd over het nieuwe mobiliteitsbeleid (d.m.v. helpdesk, website en
e-magazine) en worden medewerkers geholpen bij het maken van keuzes (advies op maat). Daarna
worden er allerlei alternatieven aangeboden om mensen uit de auto te krijgen (o.a. NS Businesscard voor
leaserijders en fietsen wordt aantrekkelijk gemaakt door korting op de aanschaf). Ten slotte wordt er
geprobeerd om het gewenste gedrag vast te houden door een reisvergoeding aan te bieden. Mensen die
door de maatregel alternatieve vervoerswijzen zijn gaan gebruiken, worden hierdoor gestimuleerd om dit
gedrag voort te zetten.
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Results
Resultaten
Sinds de introductie van het nieuwe beleid steeg het aantal medewerkers dat voor een mobiliteitsbudget
koos, van 19 naar 33. Daarnaast daalde het aantal medewerkers dat met de auto (als
hoofdvervoersmiddel) komt van ca. 65% naar 25%. Het aantal medewerkers dat van de eenmalige
fietsbijdrage gebruik heeft gemaakt was in 2011: 28 en in 2012: 57. Verder maakten 26 medewerkers in
2011 gebruik van de renteloze lening tegen 33 medewerkers in 2012. In de eerste periode waren er 20 tot
30 aanvragen per maand voor de aanschafpremie, later is dat gestabiliseerd tot gemiddeld 7 aanvragen
per maand. Vergeleken met de oude fiscale regeling van MN is dat een stijging van 15% aanvragen.
Ongewenste neveneffecten
Weerstanden zaten met name tijdens de brainstorm- en visiefase, waarin nog teveel gedacht werd in
beperkingen vanuit de huidige operationele/administratieve processen. Oplossing was om steeds terug te
gaan naar doel van visievorming en beleidskaders bepalen en nog niet in te gaan op praktische details.
Bovenal was er veel weerstand (vooral in aanloop naar de verhuizing) tegen het restrictieve parkeerbeleid.
Een deel van het management vond het bijvoorbeeld lastig om echt achter de keuze en het beleid te staan
en het aan medewerkers uit te leggen. Zij zeiden “Voor bepaalde werknemers is de auto heilig. Zij ervaren
het beleid als een inperking van hun bewegingsvrijheid”(dit kan tot het weerstandtype “reactance” leiden).
Deze weerstand is mede overwonnen door rugdekking van de Raad van Bestuur.
Daarnaast is aangegeven dat de weerstand die ontstond door het beperken van de parkeerplaatsen,
verminderde nadat mensen zagen wat ze er voor terugkregen (werkplek met veel flexibiliteit en
keuzevrijheid). MN heeft daarvan geleerd en op ingespeeld. Duidelijkheid, consequent beleid en draagvlak
onder het management zijn cruciaal gebleken.
Verder was opvallend dat bij hoger opgeleide staf- en vermogensbeheerdersfuncties de bezwaren het
sterkst waren. Vanuit hen ontstond de grootste druk op het parkeerbeleid. Autogebruik en parkeren
worden daar vaker ervaren als arbeidsvoorwaarde.
MN heeft geprobeerd om weerstand tegen te gaan door gebruik te maken van wederkerigheid door
mensen vragen iets in te leveren (parkeerplekken), maar in ruil hiervoor ook wat aan hen terug te geven in
de vorm van mooie nieuwe werkplekken, flexibiliteit en keuzevrijheid.
Daarnaast heeft MN de methode die wordt gebruikt om parkeerplekken toe te delen aan mensen
aangepast waardoor mensen zich op een wachtlijst kunnen plaatsen. Op deze manier wordt een
parkeerplek niet per definitie ontnomen. MN geeft ook aan dat het toedelen van de parkeerplekken
transparanter is gemaakt. Het is echter niet bekend wat dit inhoudt en hoe dit is gedaan.
Kwaliteit evaluatie
Er is niet hard meetbaar wat de effecten zijn, mede omdat de beoogde nulmeting niet heeft opgeleverd
wat werd beoogd. De resultaten die er nu zijn komen voort uit globale tellingen en een poll die MN
organiseerde.
Werkzame ingrediënten
MN noemt de combinatie met de invoering van HNW als verklarende factor voor het uiteindelijke succes
van het nieuwe mobiliteitsbeleid. Ze geven aan dat deze elkaar versterken en de medewerkers veel
keuzevrijheid bieden. Keuzevrijheid zorgt er voor het algemeen voor dat weerstand (reactance) wordt

Grip op gedrag| 115

tegen gegaan. Daarnaast noemt MN nog een aantal sleutelfactoren die volgens hen belangrijk zijn:
begeleiding van medewerkers in het keuzeproces van alternatieven, de link met de MVO doelstelling en de
directie voortdurend intensief betrekken.
Verschillen tussen doelgroepen
Het nieuwe beleid was op iedereen van toepassing maar heeft bij verschillende doelgroepen tot
verschillende reacties geleid. Zo waren bij hoger opgeleide staf- en vermogensbeheerdersfuncties waren
de bezwaren het sterkst. Bij deze groep bestond een sterke overtuiging dat MN zorg moest dragen voor
voldoende parkeerruimte in de nieuwe situatie.
Medewerkers in praktische en uitvoerende functies (veelal Mbo-opleiding) werden wel boos, maar waren
sneller in acceptatie dan de hoger opgeleiden. Daarnaast gingen zij sneller zelf onderling dingen regelen
en op zoek naar mogelijke alternatieven. Ze verwachten hierbij van de werkgever dat deze helpt,
ondersteunt en faciliteert.
Daarnaast is gebleken dat tot 5 km mensen vooral gebruik maken van de fiets en een enkele persoon de
e-bike. Tussen de 5 en 10 km kiezen de jongere medewerkers voor de fiets en de wat oudere
medewerkers voor de e-bike of e-scooter. Tussen de 10 en 15 km en daarboven zijn de gewone fietsen en
e-bikes redelijk in evenwicht.

Gebruikte bronnen


B50 Werkgroep Mobiliteitsbudget (2012). Slim reisbeleid in de praktijk.



http://www.slimreizen.nl/projectDocuments/caseDescription_3223.pdf



Interview Thomas van Dijk (september 2013).
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Op de fiets werkt beter
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
‘Op de fiets werkt beter’ is een actie van het Stadsgewest Haaglanden om het fietsen naar het werk te
promoten. De fietsactie wordt jaarlijks gehouden van 1 mei t/m 31 oktober. De actie wordt dit jaar (2013)
voor de 17e keer gehouden. Bedrijven gehuisvest in de regio Haaglanden kunnen gratis meedoen aan de
actie. Tijdens de actie wordt gebruik gemaakt van een website en app om het aantal gefietste kilometers te
registreren. Om deelnemers te motiveren, doneert het Stadsgewest Haaglanden sinds dit jaar €600 per
100.000 gefietste kilometers aan twee goede doelen (voor 2013 zijn dit KNFG Geleidehonden en Stichting
Kalinga).

Understand
Analyse huidige situatie
Werknemers in de regio Haaglanden maken te veel gebruik van de auto voor het woon-werkverkeer. Dit
heeft negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid tijdens spitsuren en de uitstoot is bovendien nadelig voor
het milieu. Veel werknemers in dit gebied hebben een relatief korte woon-werk afstand waardoor fietsen
een alternatief kan zijn. Echter, momenteel is er kennelijk nog onvoldoende stimulans. Deze maatregel is
erop gericht mensen die kunnen en in principe ook wel willen fietsen het laatste zetje in de goede richting
te geven. Dit gebeurt door de fietsprestatie van individuele werknemers te koppelen aan een goed doel.
Motivatie is dus ‘meewerken aan een goed doel’. Niet iedereen zal dit als een intrinsiek motief ervaren om
het eigen gedrag substantieel te veranderen. Wel leent het zich voor druk uit de sociale omgeving (“Jij
doet toch zeker ook wel mee?”).
Analyse gewenste situatie
Werknemers in de regio Haaglanden moeten voor het woon-werkverkeer en werk-werkafstanden de auto
(vaker) laten staan en meer gebruik gaan maken van de fiets, vanuit de motivatie zo geld in te zamelen
voor een goed doel.
We vermoeden dat het gewenste gedrag door de volgende factoren kan worden belemmerd of
gestimuleerd:


e

‘Op de fiets werkt beter’ is een jaarlijks terugkerende actie. De actie is in 2013 voor de 17 keer
uitgevoerd, mensen zijn hierdoor bekend met de actie. Deze bekendheid kan zowel een positieve als
negatieve werking hebben op de deelname. Als eerdere deelname goed bevallen is, is de kans groot
dat mensen het jaar erop weer meedoen. Als eerdere deelname niet goed is bevallen, kan dit het
volgende jaar remmend werken.



De keuze voor (inter-)nationale goede doelen wordt voorgelegd aan de fietscoördinatoren van het
voorgaande jaar. Op deze wijze hebben zij zeggenschap in de goede doelen die het geld ontvangen.
‘eigen’ goede doelen kunnen worden voorgelegd, maar moeten voldoen aan een CBF- of AMBI-keur.
Het risico bestaat dat mensen geen affiniteit met het goede doel hebben. Dit leidt tot minder motivatie
en zorgt ervoor dat ze zich minder inspannen om geld te verzamelen voor het goede doel. Bij
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sommige mensen die in principe wel in aanmerking komen als deelnemers (mensen die niet a priori
tegen fietsen zijn en op fietsbare afstand van hun werk wonen) kan ‘fietsen voor een goed doel’ in het
geheel niet aanspreken.


De actie loopt van 1 mei t/m 31 oktober 2013. Wegens gewijzigde techniek van Twitter, werkte de app
niet naar behoren. Sinds 3 juni is voor android telefoons een nieuwe versie van de bij het programma
horende app beschikbaar gesteld, voor iphone gebruikers pas rond 13 juni 2013.Het slecht
functioneren van de app kan hebben geleid tot frustratie en gevoelens van nutteloosheid (“Waarom
zou ik fietsen, als de app mijn kilometers niet registreert?”). Van vroegtijdig stoppen met de actie was
hierbij geen sprakeWanneer de app niet goed functioneerde, konden mensen hun kilometers ook
registreren via de website. Dit is echter een extra hobbel. Het idee achter de app is juist dat het
makkelijk is om de kilometers te registeren, omdat de kilometers via GPS coördinaten automatisch
gemeten wordt. Wanneer app-gebruikers dan alsnog hun kilometers op de website moeten invullen,
kost dat extra inspanningen en dat kan ertoe leiden dat er weerstand ontstaat (inertia).



Kilometers kunnen ook via de website worden ingevuld. Het is onduidelijk of er een middel is ingezet
die controleert of de ingevoerde gegevens kloppen. Steekproefgewijs worden de geregistreerde
kilometers gecontroleerd. Hierbij wordt gelet op ongebruikelijk hoge kilometerstanden en
weekendkilometers. Ook worden ongebruikelijk hoge kilometerstanden door deelnemers
waargenomen en gemeld. Het zelfstandig invullen van de kilometers is weliswaar fraudegevoelig en
kan invloed hebben op het gedrag. Mensen zouden er voor kunnen kiezen om op een oneerlijke
manier geld bij elkaar te krijgen, namelijk niet fietsen maar wel kilometers op de website registreren.
Maar dit ligt niet in de verwachting.



Als goede doelen gedurende het programma negatief in het nieuws komen (zoals toen onlangs bleek
dat de organisator van een bekend goed doel veel geld in eigen zak had gestoken), kan dat remmend
werken voor de motivatie om aan de maatregel mee te doen. Daar moet dus eigenlijk voor
gecontroleerd worden. Daarnaast zijn tussentijdse metingen aan te bevelen om te meten hoe
gemotiveerd men nog is om voor het goede doel te fietsen.

Interventions
Inhoud en elementen
De actie draait om het aantal gefietste kilometers van de deelnemers. Aan deze kilometers zijn drie
elementen verbonden: competitie, feedback en beloningselement. Deelnemers moeten het aantal
fietskilometers via de website of app registreren en krijgen dan inzicht (feedback) in het aantal gefietste
kilometers ten opzichte van het eigen streefdoel, gereden kilometers van collega’s en andere deelnemers
van de fietsactie. De deelnemers kunnen op deze manier een wedstrijd met elkaar aangaan. Het
beloningselement uit zich in de vorm van een financiële beloning die het Stadsgewest Haaglanden aan
goede doelen doneert, wanneer de grens van 100.000 fietskilometers wordt bereikt. Ook wordt er onder
de deelnemers een ‘weekend weg’ verloot en oorkondes uitgereikt aan onder andere het bedrijf met de
meeste kilometers en de deelnemer met de meeste kilometers.
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Beloning: als deelnemers voldoende fietskilometers bij elkaar fietsen, wordt er door het Stadsgewest
Haaglanden, € 600 aan 2 goede doelen gedoneerd. Daarnaast kunnen deelnemers meedingen naar
één weekend weg-bon en worden deelnemers persoonlijk beloond voor hun inspanningen in de vorm
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een kilometervergoeding (9% van de bedrijven biedt deze vergoeding aan). Het fietsen wordt
aantrekkelijk door deze beloningen.


Normen: in de app zit een twitterfunctie zodat mensen aan hun vrienden kunnen laten weten dat ze
meedoen met de actie. Naarmate er meer vrienden meedoen, zal de norm ontstaan dat ‘iedereen’
meedoet en vergroot de kans dat andere niet-fietsers ook gaan meedoen. Daarnaast kan je via de
app (met de Twitter functie) aan vrienden laten weten dat je meedoet. Dit zorgt voor
commitment/consistentie. Je wil tegenover je vrienden niet overkomen als iemand die het ene zegt,
maar het andere doet. Daardoor blijf je gemotiveerd om te fietsen.



Commitment/consistentie: om mee te doen aan de actie moet je van te voren het aantal
streefkilometers opgeven dat je van plan bent om te gaan fietsen. Door dit vast te leggen, lok je
commitment uit bij de deelnemers (het staat zwart op wit). Mensen willen niet overkomen als iemand
die zijn ‘beloften’ niet nakomt, en zullen daardoor meer gemotiveerd zijn om het aantal
streefkilometers te behalen.



Sociale vergelijking: het is mogelijk om te zien hoe je presteert ten opzichte van je collega’s en andere
deelnemers. Mensen die het belangrijk vinden om de beste te zijn, moeten hierdoor gemotiveerd
raken om meer te gaan fietsen. Dit competitie-element kan echter ook negatieve gevolgen hebben.
Mensen die hun uiterste best doen, maar niet goed presteren kunnen gedemotiveerd raken wanneer
ze laag scoren ten opzichte van anderen en hierdoor opgeven. Bovendien verschillen persoonlijke
omstandigheden (bijvoorbeeld woon-werk afstand waardoor competitief het gevoel van ongelijkheid of
verbazing (van de gereden afstand) kan geven. Dit laatste werkt motiverend.



Feedback: je fietsprestatie wordt afgezet ten opzichte van je persoonlijke streefdoel, de prestatie van
collega’s en eventueel andere deelnemers. Daarnaast worden de fietskilometers vertaald naar Kcal
die verbruikt zijn en besparing in euro’s en CO2 als kilometers met auto zouden zijn verreden. Al deze
variabelen moeten mensen motiveren om (meer) te fietsen. Hiermee worden individuele voordelen
gekoppeld aan het meer ‘gemeenschappelijke’ motief van het goede doel.



Faciliteren: er is een app ontwikkeld die het makkelijker maakt om de fietskilometers te registreren.
Met GPS coördinaten worden de fietskilometers automatisch bijgehouden. Door de registratie
gemakkelijk te maken, wordt er weinig inspanning van de deelnemers gevraagd en wordt weerstand
(inertia) tegengegaan.



Daarnaast worden de volgende zaken gefaciliteerd om werknemers te motiveren om vaker te fietsen
(hiermee hoopt men enkele algemene weerstanden weg te kunnen nemen): overdekte fietsenstalling
(fiets blijft in goede staat en makkelijk te stallen), fiscaal voordelig fiets kopen (eigenlijk een soort
beloning, maar neemt de weerstand weg van met de auto ben ik ‘goedkoper’ af), doucheruimte (niet
bezweet op werk), fietspomp (gemak) en bedrijfsfietsen.

Benadering doelgroepen
Bedrijven in de regio Haaglanden en Leidse regio worden aangeschreven door het Stadsgewest
Haaglanden, er zijn e-mails verstuurd, er was mond tot mond reclame (aangeraden door collega’s), er is
gefolderd en aandacht besteed en promotie gemaakt tijdens bijvoorbeeld de ontbijtbijeenkomst van
Bereikbaar Haaglanden. De doelgroep is het bedrijfsleven. Het is jammer dat er niet actief gezocht is naar
mensen die willen en kunnen fietsen en die gemotiveerd worden door bij te dragen aan een goed doel. Nu
is het waarschijnlijk zo dat ‘werknemers in Haaglanden’ zelf moeten besluiten of deze maatregel iets voor
hen is. Vrijwilligheid is een goede insteek, maar hier zou het ook tot vrijblijvendheid kunnen leiden. Het is
niet zo heel moeilijk om argumenten te bedenken waarom anderen wel, maar jij niet aan deze maatregel
moet deelnemen (het sociale dilemma).
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Praktische uitvoering
Voordat individuele deelnemers zich kunnen aanmelden moet het bedrijf geregistreerd zijn. Dit doet de
fietscoördinator. Als er geen coördinator is, hoeft er maar ééngevonden te worden of zelf op te nemen. Als
er wel een fietscoördinator is, moet de deelnemer enkele gegevens invullen (goede doel kiezen, woonwerk afstand, streefafstand, hoeveel dagen per week fietsen, gebruikersnaam, hoe vaak al meegedaan
aan de actie, of ze een e-mail of nieuwsbrieven willen ontvangen). Eenmaal aangemeld moeten de
deelnemers met de website of app de gefietste kilometers registreren. In dit proces zit een aantal hobbels;
momenten waarop mensen of bedrijven kunnen afhaken. Het verdient aanbeveling al deze ‘mogelijke’
hobbels in beeld te brengen en te elimineren waar mogelijk.

Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
Stadsgewest Haaglanden, een Fietscoördinator (per bedrijf)en TNS-Nipo (in 2011)
Kenmerken van de betrokkenen


Stadsgewest Haaglanden: is een samenwerkingsorgaan van 9 gemeenten met Den Haag als
centrumgemeente. Het samenwerkingsverband wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie
die is onderverdeeld in 6 beleidssectoren (verkeer en vervoer, wonen, ruimte, economie, milieu,
jeugdzorg).



Fietscoördinator: is iemand die voor het bedrijf werkt dat wil meedoen.



TNS-Nipo: is een marktonderzoeksbureau.

Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


Stadsgewest Haaglanden: schrijven bedrijven aan over de actie en verzorgt het promotiemateriaal
voor de bedrijven, onderhoud het contact met de fietscoördinatoren, stimuleert hen om medewerkers
te werven en hun te stimuleren de kilometerregistratie op pijl te houden.



Fietscoördinator: meldt het bedrijf aan, doet de promotie van de fietsactie onder collega’s, herinnert
collega’s aan het invullen van de kilometers, regelt eventueel nog een aanvullende actie binnen de
organisatie.



TNS-Nipo: heeft een onderzoek uitgevoerd in 2011 in opdracht van het Stadsgewest Haaglanden om
inzicht te krijgen in de mogelijkheden om door aanpassingen in de opzet van de actie een groter
bereik te krijgen. TNS-Nipo heeft daarbij een kwalitatief onderzoek uitgevoerd (16 telefonische
gesprekken) en een kwantitatief onderzoek (online vragenlijst 671 respondenten).

Mobiliseren actoren
Het Stadsgewest Haaglanden schrijft de bedrijven in de regio Haaglanden en Leidse regio aan, zorgt voor
bredere promotie via onder andere Bereikbaar Haaglanden, de fietscoördinator schrijft het bedrijf dan in en
vervolgens kunnen de werknemers zich aanmelden als deelnemer.

Context van het beleid
Onder de naam ‘Delft op de trappers’ is de fietsactie in 1996 van start gegaan. In 1997 is de actie
opgeschaald naar heel Haaglanden. In het begin deden er 30 bedrijven mee aan de actie. In de loop der
jaren is dit gegroeid naar 136.
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Onderdeel van maatregelenmix
Het Stadsgewest stimuleert samen met de gemeenten dat werknemers voor het woon-werkverkeer de
auto (vaker) laten staan en meer gebruik gaan maken van de fiets. Er worden verschillende acties opgezet
om het fietsgebruik te stimuleren, één daarvan is de jaarlijkse promotieactie ‘Op de fiets werkt beter’. De
actie ‘op de fiets werkt beter’ is een regionale fietsactie om het fietsen naar werk te promoten. Alle
bedrijfsvestigingen met meer dan 50 werknemers in de regio Haaglanden en Leidse regio worden jaarlijks
uitgenodigd om deel te nemen. Kleinere bedrijven mogen wel meedoen.
Rol van sociale, economische, fysieke, politieke, beleidsmatige ontwikkelingen
Uit onderzoek van TNS Nipo in 2011 bleek dat er in sommige gevallen te weinig animo was onder
werknemers, waardoor er niet meer met de actie wordt meegedaan. Daarnaast vonden sommige
fietscoördinatoren dat ze te laat een e-mailt ontvingen met het verzoek om mee te doen. Ze hadden
daardoor niet meer genoeg tijd om de actie binnen het bedrijf op te zetten, waardoor het bedrijf uiteindelijk
niet meedeed aan de actie.

Results
Resultaten uit het TNS Nipo onderzoek (2011)
Met het onderzoek van TNS Nipo in 2011 hebben in totaal 671 deelnemers meegedaan . Het is onduidelijk
of mensen na de actie ook naar hun werk zijn blijven fietsen. De kans is aanwezig, aangezien het grootste
deel van de respondenten ook al voor de actie op de fiets naar zijn werk ging.
Jaar

Bedrijven

Deelnemers

Totale fietskilometers

2009 128

2794

2,4 miljoen

2010 136

2691

2,2 miljoen

2011 113

2504

2,26 miljoen

2012 108

2538

2,28 miljoen

Verder is men tevreden over de actie. 84% van de fietscoördinatoren is tevreden tot zeer tevreden met de
fietsactie en medewerkers vinden de actie leuk. Als goede punten worden genoemd dat het goed is voor
de gezondheid en dat het voor een goed doel is. Daarnaast zijn mensen erg tevreden met de website. Ze
zijn het meest tevreden over de duidelijkheid ervan (79%). Slechts 2% van de fietscoördinatoren is
ontevreden over de actie. De redenen hiervoor zijn dat communicatie niet goed was en dat de fietsactie
niet tot actie aanzet. Verder vinden de niet-deelnemende werknemers het bijhouden van de kilometers
onhandig of te veel werk (14%).
Niet bereikte effecten
14% van de fietscoördinatoren vindt dat de werknemers niet voldoende gemotiveerd werden door de
fietsactie.
Kwaliteit evaluatie
Er zijn telefonische interviews en online vragenlijsten afgenomen. Beide middelen leiden tot subjectieve
antwoorden. Er was daarnaast geen sprake van een controlegroep of een nulmeting.
Werkzame ingrediënten
68% van de deelnemers zegt deel te nemen vanwege het goede doel. Bij deze groep mensen zou kunnen
worden gesteld dat het fietsen voor een beloning werkt. 64% gaf echter aan toch al op de fiets te komen.
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Bij deze mensen heeft de beloning waarschijnlijk geen toegevoegde waarde, maar dienen wel als
ambassadeur binnen de organisatie.
Alternatieve verklaringen effectiviteit
Van de deelnemers heeft een groot aantal al eerder meegedaan met de actie (een kwart van de
medewerkers doet zelfs al langer dan 5 jaar mee en meer dan de helft (53%) van de fietscoördinatoren
doet al meer dan 5 jaar mee) en de meeste deelnemers (93%) kwamen voor de actie ook al met de fiets.
Dit levert een vertekend beeld op. Deze mensen zijn allemaal al fiets-minded. Deze mensen zullen door de
beloning, sociale competitie, e.d. niet vaker op de fiets naar hun werk gaan, maar kunnen collega’s wel
stimuleren om ook op de fiets te komen.
Verschillen tussen doelgroepen


Ruim de helft van de deelnemers is gevestigd in Den Haag (52, 7%). De wijken ‘Centrum en
‘Bezuidenhout’ leveren de meeste deelnemers in Den Haag.



De branche ‘algemene overheidsbestuur’ levert de meeste deelnemers (18,8%) en een groot deel van
de deelnemers heeft een functie in de zorg (13%).



Iets meer dan de helft is vrouw (55%) en meer dan de helft is 35-54 jaar (61%).



De werknemers die voorheen met de fiets kwamen zijn positiever over de actie (84%) dan de
werknemers die voorheen niet met de fiets kwamen (39%).

Verhogen van effectiviteit
Uit de vragenlijst en interviews worden verschillende zaken aangedragen die de effectiviteit kunnen
verhogen:


Er moet meer motivatie en initiatief komen vanuit de organisatie. Meer inzet van de organisatie leidt
ertoe dat er meer gebeurt en zal de fietscoördinator waarschijnlijk ook meer motiveren om deelnemers
te werven. Kortom, een actiever wervingsplan, waarbij kansrijke doelgroepen en deelnemers worden
benoemd en vervolgens benaderd op hun persoonlijke motieven. Daarvan is ‘fietsen voor het goede
doel’ de centrale insteek, maar hier dienen ook de persoonlijk motieven waarover feedback wordt
gegeven (vetverbranding, minder CO2, et cetera) goed in beeld gebracht worden.



Mensen geven aan dat een belangrijke reden om mee te doen het goede doel is. Er kunnen meer
mensen worden geworven door in de communicatie meer nadruk te leggen op het goede doel.
Daarnaast zou het ook goed zijn om mensen zelf het goede doel laten kiezen. Op deze manier wordt
de keuzevrijheid niet beperkt en wordt weerstand tegengegaan. Bovendien zal iemand meer affiniteit
hebben met het doel, wat zal doorwerken op zijn motivatie om te blijven fietsen.



Het invullen van de kilometers wordt als onhandig en te veel werk gezien. Dit leidt tot weerstand
(inertia) en werkt remmend op de deelname. Het registratiesysteem moet dus gebruiksvriendelijker
worden.



Deelnemers en de fietscoördinator noemen meer propaganda en meer bekendheid het vaakst als
middel om meer deelnemers te trekken. Promotie van de maatregel moet dus zwaarder worden
opgezet.



De actie wordt door deelnemers als positief en leuk bevonden. Dit kan worden gebruikt om andere
deelnemers te werven. Geef bijvoorbeeld in de communicatie naar andere potentiële deelnemers aan
dat xx% van de deelnemers erg tevreden is over het programma.

Verbeteringen n.a.v. TNO Nipo onderzoek in 2011
Er zijn sinds 2012 verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo is de aankondiging van de nieuwe editie
van de Fietsactie eerder gecorrespondeerd, is er meer inzet naar de fietscoördinator gerealiseerd.. Is er
een app ontwikkeld en in gebruik genomen voor het makkelijk bijhouden van de fietskilometers. Is er een
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twitteraccount en een Facebook pagina aangemaakt en wordt er gedacht aan een nieuwe website, waar
tekst en beeld elkaar beter zullen afwisselen.

Gebruikte bronnen


http://haaglanden.nl/op-de-fiets-werkt-beter



http://www.opdefietswerktbeter.nl/



http://www.opdefietswerktbeter.nl/AanmeldenLanding.aspx



TNS-Nipo (2011). Factsheet hoe krijgen we meer mensen op de fiets? Nieuwe impulsen voor
fietsactie ‘Op de fiets werkt beter’. Gevonden op 17 september 2013, van
http://haaglanden.nl/sites/haaglanden.nl/files/paginabestanden/198/factsheet%20fietsactieonderzoek.pdf.



TNS-Nipo (2011). Hoe krijgen we meer forensen op de fiets? Nieuwe impulsen voor de campagne ‘Op
de fiets werkt beter’. Gevonden op 17 september 2013, van http://haaglanden.nl/op-de-fiets-werktbeter.
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P+R Utrecht
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
De regionale partners in Midden-Nederland hebben de ambitie om het gebruik van het openbaar vervoer
te laten toenemen. Minder auto’s op de weg draagt bij aan de bereikbaarheid voor het economisch
noodzakelijk verkeer en ontlast de stedelijke gebieden, waardoor congestie vermindert en de leefbaarheid
toeneemt. Door middel van het verbeteren van bestaande P+R faciliteiten en het aanleggen van nieuwe
P+R faciliteiten wordt geprobeerd om het openbaar vervoer als onderdeel van een deur-tot-deur
verplaatsing aantrekkelijk te maken en zo bij te dragen aan een betere bereikbaarheid. Echter, deze case
betreft niet het daadwerkelijk in gebruik nemen van P+R terreinen, maar het laten ontwikkelen van een
afwegingskader. Op dit punt wijkt deze case af van de overige cases. Het resultaat van deze case is een
afwegingskader, geen feitelijke gedragsverandering.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Een veel gehoorde opvatting bij mobiliteitsmanagement is dat je een verplaatsing maakt van deur tot deur
en dat het ov je van halte naar halte brengt. Voor- en natransport is daarom heel belangrijk. Tegelijk vormt
dit een zwakke schakel in een ov-reis. Reden genoeg om dit goed te regelen dus. Een andere opvatting,
of eigenlijk meer misvatting, is dat auto en openbaar vervoer gescheiden circuits zijn. Auto en openbaar
vervoer kunnen elkaar aanvullen. Wat daar onder meer voor nodig is, zijn goede P+R voorzieningen.
Dergelijke overstapgelegenheden verminderen veelal (ook) de verkeersdruk in een stad.
Er zijn in (Midden) Nederland een aantal P+R terreinen die veelvoudig worden gebruikt, maar ook een
aantal die (te) weinig worden gebruikt. Het gedrag in de uitgangssituatie van deze studie is lastig te
definiëren, omdat het geen duidelijk omschreven doelgroep omvat. Het betreft ‘de mensen die in principe
van de P+R gebruik zouden kunnen maken, maar dat niet doen’. Wie dat zijn, is niet bepaald. De studie
bevat in feite een aanbodgerichte aanpak op P+R terreinen en niet op een duidelijk omschreven doelgroep
van mensen. Met andere woorden, de doelgroep zijn de P+R-terreinen. Hiervoor wordt een
afwegingskader ontworpen zodat ze in te richten en vorm te geven zijn op een manier dat mensen er
gebruik van gaan maken.
Analyse gewenste situatie
Om meer mensen gebruik te laten maken van de P+R terreinen in Midden-Nederland moeten onder meer
deze terreinen aantrekkelijker worden gemaakt, is het uitgangspunt van deze studie.
Men verwacht daardoor dat meer mensen ervan gebruik zullen maken en hiermee ook het gebruik van het
aanwezige openbaar vervoer zal toenemen. Doelstelling hierbij is het verminderen van de congestie, het
verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid (van onder meer de stad). Omdat een duidelijk
aanwijsbare doelgroep ontbreekt (alleen gesproken kan worden van ‘automobilisten in het algemeen’ of
‘forenzen in het bijzonder’), blijven de doelstellingen ook algemeen van karakter.
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Wat beïnvloedt het gewenste gedrag


Men gaat uit van 3 clusters factoren die een rol spelen bij het aantrekken van meer P+R reizigers: de
kwaliteit van de locatie, het netwerkbereik met het openbaar vervoer en gedragsfactoren.



Daarnaast is de ‘klantenwensenpiramide’ als uitgangspunt genomen. Deze ‘piramide’ geeft aan wat
mensen belangrijk vinden bij het OV-gebruik en hoe deze belangen zijn geordend. Zo zijn er:
-

Basisbehoeften: dit zijn voorwaarden waar in ieder geval aan moeten worden voldaan. Als dat niet
het geval is, zal er niet of nauwelijks gebruik worden gemaakt van de P+R voorziening.
Bijvoorbeeld dat er voldoende parkeerplekken zijn.

-

Dissatisfiers (demotivatoren): dit zijn de aspecten die een reiziger vanzelfsprekend vindt. Als deze
niet aanwezig zijn of aan de klantverwachtingen voldoen, leiden ze tot ontevreden klanten. Als
mensen een negatieve ervaring hebben, beïnvloedt dat het volgende keuzemoment negatief. Bijv.
trein heeft vertraging. Dit kan invloed hebben op de keuze om in de toekomst de trein te pakken.

-

Satisfiers: dragen bij aan de klanttevredenheid. Als ze niet aanwezig zijn ontstaat er geen

-

Delighters (supersatisfiers): zijn factoren die reizigers niet als vanzelfsprekend achten maar hen

ontevredenheid. Satisfiers zijn bijvoorbeeld comfort op het station.
wel tot enthousiasme en loyaliteit kunnen brengen (bijv. extra service/dienstverlening). Delighters
leiden tot een grote tevredenheid met een positieve spin-off (loyaliteit, doorvertellen, etc.).

Interventions
P+R Utrecht is geen casus waarbij daadwerkelijke interventies of effectenmetingen zijn uitgevoerd. Het
gaat hier om een metastudie naar het vergroten van de effectiviteit van P+R terreinen.
Gedragstheoretische onderbouwing
De keuze om gebruik te maken van het openbaar vervoer in combinatie met de auto wordt bepaald door
factoren die in zijn te delen in 6 hoofdstukclusters:


Ligging en kwaliteit van de P+R voorziening: het gaat hierbij om factoren als de bereikbaarheid per
auto, veiligheid, beschikbaarheid van parkeerplaatsen en een acceptabele loopafstand van de P+R
voorziening naar het openbaar vervoer. De mate waarin deze factoren (in grote mate) aanwezig zijn,
zorgt ervoor of mensen zich wel/niet aangetrokken voelen tot een P+R terrein en of ze hier gebruik
van maken.



Serviceniveau van het OV in verhouding tot het gebruik van de auto: hierbij gaat het om de frequentie,
betrouwbaarheid, gemak, comfort, netwerkbereik, overstapmogelijkheden en de dienstverlening. Als
deze van hoge kwaliteit zijn, zal dat mensen stimuleren om gebruik te maken van de P+R voorziening.



Ligging en karakteristieken van het bestemmingsgebied: het gaat hierbij om de loop/fietsafstand van
de aankomsthalte, beschikbaarheid en kosten van parkeren, bereikbaarheid per auto,
arbeidsdichtheid en dichtheid van functies en voorzieningen. Als deze niet voldoen aan de eisen van
de gebruikers, zullen ze weerstand naar het P+R terrein ervaren en bestaat de kans dat ze geen
gebruik maken van het P+R terrein.



Mobiliteitsmanagement: gaat om het stimuleren en (financieel) aantrekkelijk maken van het gebruik
van het openbaar vervoer en P+R. Dit speelt in op de motivatie en weerstand van gebruikers. Als het
(financieel) aantrekkelijk is om gebruik te maken van de P+R terreinen, is het waarschijnlijk dat
eventuele weerstand wordt weggenomen en mensen worden gemotiveerd om gebruik te maken van
de P+R terreinen. Flankerend parkeerbeleid kan daarnaast ook helpen om het gebruik van P+R te
stimuleren. Als het elders in de stad duur is om te parkeren, zal men sneller gebruik maken van een
P+R aan de rand van de stad.



Informatie, marketing en promotie: heeft te maken met de mate waarin reizigers bekend zijn met
alternatieven, verbeteringen van alternatieven, imago en de prijs. Het gebrek aan gebruik van de P+R
terreinen hoeft niet alleen een gevolg te zijn van een gebrek aan motivatie, mensen kunnen
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simpelweg ook niet bekend zijn met de mogelijkheden. Wanneer mensen wel op de hoogte zijn
hiervan en nog steeds geen gebruik maken van de P+R terreinen, kan er wel worden over gegaan op
stimuleringsmaatregelen om het gebruik te vergroten.


Verplaatsingsgedrag van individuen en bedrijven: gaat om factoren zoals kostenbewustzijn,
prijsperceptie, gewoontegedag, houding t.o.v. auto- en openbaar vervoer gebruik en de
bedrijfscultuur. Wanneer deze negatief zijn (m.u.v. gewoontegedrag), zal dit ervoor zorgen dat men
weerstand ervaart naar de P+R terreinen en zal het gebruik hiervan worden geremd. W.b.t.
gewoontegedrag, deze moet worden doorbroken bij mensen die de P+R terreinen niet gebruiken. Bij
gewoontegedrag is men zich niet meer bewust van de voor- en nadelen van het mobiliteitsgedrag.
Voor een verandering in dit gedrag is het aanbieden van alternatieven en informatie niet voldoende,
de gewoonte moet worden doorbroken. Het perfecte moment om gewoontegedrag te doorbreken, is
door aan te haken bij discontinuïteiten (bijv. wegwerkzaamheden, nieuwe baan, verhuizing). Wanneer
er geen discontinuïteiten plaatsvinden, is een andere optie om gewoontegedrag te doorbreken om
mensen een probeeraanbod te doen (bijv. gratis gebruik van het P+R terrein voor een bepaalde
periode). Het is hierbij wel van belang dat het gebruik van het P+R terrein een positieve ervaring is,
wanneer deze negatief is zal men snel weer terug gaan naar het oude gedrag.

Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
Gemeenten, Rijkswaterstaat, NS-stations, ProRail, BRU, Provincie Utrecht, Marktpartijen (onbekend
welke), Ministerie I&M, Regionale communicatiewerkgroep (Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, gemeente
Utrecht, Amersfoort en soms BRU), Beter Benutten, VERDER en Utrecht Bereikbaar.
Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


Gemeenten: eigenaar en beheerder van P+R terreinen en cofinanciering.



Rijkswaterstaat: eigenaar en beheerder van P+R terreinen (snelweg).



NS-stations: grondeigenaar van terreinen rondom treinstations en financiering centrumstations,
stadrandstations en centrumstations.



ProRail: grondeigenaar van terreinen rondom spoorvoorzieningen.



BRU: opdrachtgever voor het OV en financiering binnen de kaders van de BDU en
mobiliteitsprogramma’s.



Provincie Utrecht: opdrachtgever voor het OV en financiering binnen de kaders van de BDU en
mobiliteitsprogramma’s.



Marktpartijen (onbekend welke): uitvoering aan het beheer en exploitatie van (on)betaalde P+R
terreinen.



Ministerie I&M: financiering P+R voorzieningen voor het programma ‘Groei op het spoor’ en ‘Beter
Benutten’.



Regionale communicatiewerkgroep (Rijkswaterstaat, provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Amersfoort
en soms BRU): communicatie en marketing bij VERDER en wegwerkzaamheden



Beter Benutten: programmacommunicatie en marketing



VERDER: programmacommunicatie en marketing



Utrecht Bereikbaar: programmacommunicatie en marketing

Context van het beleid
Binnen het samenwerkingsverband VERDER werken in de regio Midden-Nederland diverse overheden
samen op het gebied van het mobiliteitsbeleid. VERDER heeft bepaald dat diverse projecten samen
moeten bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Utrechtse regio. Eén
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van de invalshoeken is het mobiliteitsmanagement. Binnen het mobiliteitsmanagement is ketenmobiliteit
een speerpunt. Het P+R beleid komt tevens terug in programma’s zoals ‘Beter Benutten’ en de ‘Utrecht
Bereikbaar pas’.
Onderdeel van maatregelenmix
Mobiliteitsmanagement bestaat uit verschillende elementen, waarvan ketenmobiliteit (P+R terreinen) er
een is.
Sociale, economische, fysieke, politieke, beleidsmatige ontwikkelingen
Er zijn vooral fysieke zaken (omgeving en aanwezige voorzieningen) die een rol kunnen spelen op het
gedrag, deze zijn te vinden onder “gedragstheoretische onderbouwing” en “resultaten”.

Results
Resultaten
Zoals eerder aangegeven is er geen daadwerkelijke interventie of effectmeting uitgevoerd, maar een
metastudie naar het vergroten van de effectiviteit van P+R terreinen. Hier zijn de volgende zaken uit naar
voren gekomen:


Veiligheid op en rondom P+R terreinen en de beschikbaarheid van een parkeerplaats is noodzakelijk
om de P+R terreinen te willen gebruiken.



Combinatie betaald parkeren op P+R terrein en gratis parkeren in de omgeving werkt niet. De OVreiziger blijft dan weg of staat in de omgeving gratis geparkeerd.



Het doorbreken van gewoontegedrag kan plaatsvinden door aan te sluiten bij grote veranderingen in
persoonlijke omstandigheden of er moet voor worden gezorgd dat mensen met andere ogen naar de
situatie gaan kijken. Bij het laatste betekent dit dat het mobiliteitsgedrag moet worden gekoppeld aan
andere ‘high involvement zaken’ zoals het aanpassen van beloningssystemen en
reiskostenvergoedingen of het beschikbaar stellen van laagdrempelige toegang tot alternatieven.



Voor het kiezen voor de auto + openbaar vervoer in plaats van de auto voor de gehele rit, is het nodig
dat: de reiziger bewust is dat het alternatief auto + OV bestaat en dat dit aansluit bij de
gebruikersbehoeften, de reiziger in staat wordt gesteld om zijn gewoontegedag te doorbreken, de
reiziger daadwerkelijk het alternatief kan en wil gebruiken, de gebruiker er gebruik van wil blijven
maken (commitment aanwezig).



In de literatuur en consultatiegesprekken is gezocht naar de succesfactoren voor P+R gebruik, de
gevonden informatie is ingedeeld in 6 clusters en zijn geordend onder de klantenwensenpiramide.
Hieronder volgt per cluster de uitwerking hiervan:

Ligging en kwaliteit:


Basisbehoeften: beschikbaarheid van parkeerplaatsen, schoon, heel en veilig (persoon en
auto),verlichting.



Dissatisfiers: korte, veilige goede looproute naar perron: ontevredenheid bij te lange, onveilige of
slechte looproute, gratis parkeren: ontevredenheid bij betaald parkeren, OV-incheckpunt op looproute
naar perron: ontevredenheid indien extra omgelopen moet worden, zo kort mogelijke en comfortabele
looproute tussen station/OV halte en P+R voorziening.



Satisfiers: prettige uitstraling, sfeer, toezicht, camerabewaking, levendigheid door aanwezigheid
meerdere functies, nabij functies en voorzieningen, stadsrandparkeren dichtbij autosnelwegen
(gemak).



Delighters: functies die tijdsbesparing kunnen opleveren (kinderdagverblijf, supermarkt, autobedrijf),
directe toegang vanaf P+R voorziening naar perrons.
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Serviceniveau openbaar vervoer:


Basisbehoeften: concurrerende reistijd openbaar vervoer (totale reistijd OV < totale reistijd auto),
betrouwbaarheid openbaar vervoer en terugreisgarantie.



Dissatisfiers: vriendelijk en hulpvaardig personeel vooral voor evenementen en winkelbezoekers:
ontevredenheid indien er ter plekke geen informatie beschikbaar is, rechtstreekse verbinding:
ontevredenheid als er overgestapt moet worden.



Satisfiers: hoge frequentie.



Delighters: korting/gratis parkeren in geval van terrein met betaald parkeren, gecombineerd gebruik
met OV-chipkaart, groot netwerkbereik.

Bestemmingsgebied:


Basisbehoeften: bestemming binnen OV-bereik (lopen, fiets), parkeren schaars (aantal, prijs).



Dissatisfiers: korte, veilige en goede looproute: ontevredenheid bij te lange, slechte of onveilige
looproute.



Satisfiers: voorzieningen in de directe omgeving, zoals een supermarkt et cetera.



Delighters: openbaar vervoer tot de voordeur.

Mobiliteitsmanagement:


Basisbehoeften: lagere kosten voor rekening reiziger ten opzichte van gebruik auto, flexibiliteit met
openbaar vervoer, beschikbaarheid en frequentie.



Dissatisfiers: betrouwbare reistijd: ontevredenheid bij vertragingen.



Satisfiers: garantie op de beschikbaarheid van een parkeerplaats (reserveringen via de werkgever).



Delighters: netwerkpas voor openbaar vervoer voor rekening van de werkgever, OV-bewijs is
onderdeel van toegangsbewijs.

Informatie, marketing, promotie:


Basisbehoeften: uniforme aanduiding, productpositionering door een goede naamgeving
(winkelexpress, strandliner), Bekendheid met het Ov-systeem en betalingswijze.



Dissatisfiers: informatie over gebruik P+R-terrein in geval van betaald parkeren en/of
toegangsregeling: ontevredenheid bij onduidelijke systemen of gebrekkige informatie.



Satisfiers: informatie over bezetting en beschikbaarheid, actuele vertrektijden van het openbaar
vervoer bij het oprijden van het P+R-terrein (bij > 300 pp en bezetting > 70%), Actuele vertrektijden op
de looproute vanaf het P+R terrein, bewegwijzering.



Delighters: Aanbiedingen, kortingen, prijzen voor vaste gebruikers. (in de startfase van P+R
Westraven werd er elke maand een prijs onder geregistreerde gebruikers verloot).

Verplaatsingsgedrag:


Basisbehoeften: concurrerende prijs voor de reiziger (bij winkelen en evenementen voor meerdere
personen, voor stadsrand-P+R < € 3,- per 4-5 personen), P+R-voorziening is een structurele
voorziening.



Dissatisfiers: gereduceerd tarief voor P+R-gebruiker in het geval van betaald parkeren:
Ontevredenheid bij een ‘vol’parkeertarief.



Satisfiers: geen.



Delighters: geen.

Verschillen tussen doelgroepen
We benadrukken nogmaals dat het gedrag van de hierna genoemde doelgroepen in deze studie niet wordt
veranderd en gemeten. Er worden criteria opgesteld waaraan P+R terreinen moeten voldoen om voor de

Grip op gedrag| 128

doelgroepenaantrekkelijk te worden. De echte gedragsverandering vindt dus pas plaats na deze studie als
besloten wordt de genoemde criteria in praktijk te brengen en blijkt dat het ook inderdaad de juiste criteria
waren voor de doelgroepen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 doelgroepen: forenzen, winkelen en evenementen. De verschillen
tussen deze 3 doelgroepen komen hieronder aan bod:


Doelgroep forenzen: bij deze doelgroep worden naast de kwaliteit van het openbaar vervoer,
financieel aantrekkelijke arrangementen essentieel geacht voor het vergroten van het gebruik van het
openbaar vervoer. Het gebruik van het OV kan bij deze groep worden vergroot d.m.v.:
-

Reisvergoeding verstrekken in de vorm van mobiliteitsbudgetten.

-

Aantrekkelijk geprijsde OV-netwerkkaarten die recht geven op het gebruik van alle lokale en
regionale bussen en trams, de regiosprinters, de bewaakte fietsenstallingen, OV-fietsen en de
(betaalde) P+R voorzieningen. Nieuwe producten zoals de Mobility Card (Mobility Mixx) kunnen
hierin een goede rol spelen.

-

De OV-netwerkkaart tevens laten functioneren als een niet-persoonsgebonden kortingskaart voor
meerdere personen in de daluren. Gezinnen en huishoudens kunnen op alle dagen van de week,
waarop de netwerkkaart niet voor de forens wordt gebruikt, aantrekkelijk gebruik maken van het
openbaar vervoer. Dit is eenvoudig te realiseren door de OV-netwerkkaart tevens te laten
functioneren als ‘Dal Voordeel Abonnement’ van de NS. Een reis van vier personen naar Utrecht
CS of Amersfoort-Centraal komt dan uit op een bedrag van € 12,80 en € 10,80. Dit is net niet
concurrerend genoeg. De OV-netwerkkaart voor forenzen zou daarom een hoger
kortingspercentage moeten hebben (60-70%) of moeten voorzien in enkele ‘gratis
meermansreizen’ per maand. De voorgestelde faciliteiten vergroten de flexibiliteit, het
kostenbewustzijn binnen het huishouden en het op bredere schaal gebruiken van het openbaar
vervoer voor andere reismotieven.



Doelgroep winkelen: voor het motief winkelen spelen de factoren gemak en financieel voordeel een
belangrijke rol. Het gebruik van het openbaar vervoer en P+R kan voor het motief winkelen als volgt
worden vergroot:
-

Het introduceren van een meermanskaartje of kortingskaart (op bepaalde tijdstippen) voor de

-

Een duidelijk herkenbaar en robuust systeem van stadsrandparkeren voor de steden Utrecht en

Regiosprinters rondom Utrecht en Amersfoort.
Amersfoort met structurele hoogwaardige openbaar vervoervoorzieningen (bij voorkeur rail).


Doelgroep evenementen: voor evenementen is het volgende van belang:
-

Communiceren vanuit de aanbieder over de OV mogelijkheden en het gebruik van P+R.

-

De mogelijkheid om online een vervoerbewijs (trein of P+R Stadsrand) aan te schaffen bij
voorkeur in combinatie met het toegangsbewijs en de mogelijkheid van arrangementen voor
meerdere personen.

-

Een individueel reisadvies voor het gebruik van het openbaar vervoer al dan niet in combinatie
met de auto. Dit is niet gericht op één of enkele specifieke P+R-locaties, maar de reiziger moet
kunnen kiezen uit de locatie die het beste bij hem past.

-

Voor FC Utrecht seizoenkaarthouders is een koppelverkoop met het (regionale) openbaar vervoer
en/of P+R-stadsrand kansrijk. Vanaf 2018 zijn vanuit de stadsrand-P+R’s (Westraven en De
Uithof) snelle verbindingen mogelijk naar het stadion.

-

Voor grote evenementen in Utrecht of Amersfoort tevens extra communiceren over de
mogelijkheden voor Stadsrandparkeren en de drie snelweglocaties. Voor de snelweglocaties is
het wel een must dat het aanbod van openbaar vervoer afgestemd is op de begin- en eindtijden
van het evenement. Om verrassingen te voorkomen(te veel, te weinig openbaar vervoer) zouden
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de opties voor P+R Stadsrand en Snelweg onderdeel kunnen uitmaken van het online aankoopen reserveringssysteem.
Verhogen van effectiviteit
Op basis van de literatuur en de consultatie ziet het ‘ideale’ profiel voor een P+R reis er als volgt uit:


Veiligheid op de P+R-locatie is gegarandeerd (persoon en voertuig).



De P+R-locatie is niet gelegen in de binnenstedelijke omgeving en is zonder noemenswaardige
vertragingen te bereiken.



Er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar (plaats garantie).



De loopafstand (< 300 m) is kort en de looproutes naar perrons in beide rijrichtingen zijn comfortabel
(verharding, verlichting, droog).



Er is actuele reisinformatie bij het oprijden van het parkeerterrein en op de looproute.



Er zijn incheckpunten op de looproute naar het perron.



Het parkeren is gratis of er is een speciaal reizigerstarief.



Er zijn functies in de directe omgeving met als voordeel: veiligheid en levendigheid, tijdsbesparing
(kinderdagverblijf, supermarkt, dienstverlening en service), ontmoetings- en werkplekken (bijvoorbeeld
MobiBus), extra financiële dekking.



Er is hoogfrequent openbaar vervoer (trein minimaal 4, bus minimaal 5 per uur) met een hoog
netwerkbereik en gedurende de gehele dag (terugreisgarantie).



De P+R-voorziening ligt langs sterke assen van openbaar vervoer die een structureel onderdeel zijn
en blijven van het openbaarvervoernetwerk.



De reistijd per openbaar vervoer is concurrerend ten opzichte van de auto (congestiegevoelig route
voor het autoverkeer.



De bestemming ligt op loopafstand van de aankomsthalte en is zonder overstappen te bereiken.



Op de bestemmingslocatie is beperkte parkeergelegenheid en/of betaald parkeren.



De kosten die de reiziger afrekent voor het gebruik van het openbaar vervoer (inclusief parkeren) zijn
lager dan de variabele kosten voor autogebruik (geldt ook bij samen reizen).

Gebruikte bronnen


Met Graumans (2012). Regio Midden-Nederland. Afwegingskader P+R.
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PGGM: mobiliteitsbeleid in de praktijk
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
In 2012 introduceerde pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM een nieuw mobiliteitsbeleid. PGGM kiest in
dit beleid bewust voor belonen, en niet voor straffen. Er zijn daardoor geen betaalde parkeerplekken in de
garage, maar er wordt beloond voor duurzaam vervoer. Medewerkers ontvangen een mobiliteitsbudget om
hun woon-werkverkeer mee te bekostigen. Komen ze op de fiets dan houden ze dat geld over. Komen ze
met het openbaar vervoer en overstijgen de kosten hun mobiliteitsbudget dan worden die kosten volledig
vergoed. Voor leaserijders geldt dat zij bij het leasen rekening moet houden met de CO2-uitstoot van de
auto: daar zijn normen aan gesteld. Leasen ze vervolgens goedkoper dan hun mobiliteitsbudget omdat ze
bijvoorbeeld kiezen voor een ‘groene’ auto dan mogen ze het verschil houden. Ook nam PGGM deel aan
Spitsvrij: een spitsmijdenproject in de driehoek tussen Utrecht, Hilversum en Amersfoort. Deelnemers
verdienen geld (tot 100 euro per maand) door zo vaak mogelijk de spits te mijden en helpen zo de
doorstroming in de regio te verbeteren op de A1, A27 en A28. De spitsbewegingen van de deelnemers
worden geregistreerd met de S-box, een klein kastje dat via Spitsvrij ingebouwd wordt in de auto.
Deelnemers kunnen de spits mijden door thuis te werken, buiten de spits te reizen of een andere
vervoerswijze te kiezen. Spitsvrij helpt bij het kiezen van een andere manier van reizen of werken tijdens
de spits, bijvoorbeeld via reisadvies op maat, gemakkelijke carpooldates en actuele wegeninformatie.

Understand
Mobiliteitsbeleid niet ingegeven door ongewenst gedrag
Volgens de initiatiefnemers binnen PGGM werd het mobiliteitsbeleid niet ingegeven door een specifiek
probleem of een concrete vraag. De pensioenuitvoeringsorganisatie heeft daarom van te voren geen
doelen gesteld en ook geen gedragsanalyse uitgevoerd. Het paste in het ingezette beleid rondom Het
Nieuwe Werken en de wens om medewerkers optimaal te faciliteren. Ook sloot Spitsvrij goed aan bij de
insteek van PGGM om medewerkers niet te straffen, maar vooral in te zetten op belonen.
Achtergrondinformatie PGGM
Er werken ongeveer 1.200 mensen bij PGGM. De helft daarvan woont op minder dan 20 kilometer afstand
van kantoor en 171 medewerkers hebben een leaseauto. Het kantoor is gevestigd in Zeist aan de rand
van een woonwijk. Het ruime pand dat in 2011 werd betrokken is ingericht op Het Nieuwe Werken. Onder
de grond bevindt zich een grote parkeergarage met voldoende parkeerruimte. Medewerkers kunnen per
trein naar station Driebergen/Zeist of Utrecht reizen en vanaf het station een bus nemen. De
dichtstbijzijnde bushalte bevindt zich op vijf tot tien minuten loopafstand van PGGM.
Met welk soort gedrag hebben we te maken?
Het doel van het mobiliteitsbeleid van PGGM is dat medewerkers de spits mijden door thuis te werken,
buiten de spits te reizen of alternatieve vervoerwijzen te nemen. Op basis van de informatie die
beschikbaar is, denkt .PGGM dat het reisgedrag van medewerkers gewoontegedrag is. Mensen zijn
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gewend aan hun huidige manier van reizen en zullen dit, indien het niet te lastig wordt, gewoon voort
blijven zetten.

Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons door PGGM worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Financiële beloning: medewerkers van PGGM kregen een financiële beloning (tot 100 euro per
maand) wanneer ze de spits meden. Dit om het gebruik van fiets en OV te stimuleren. Als mensen
een beloning voor het uitvoeren van bepaald gedrag krijgen zijn ze eerder geneigd het gedrag te
vertonen.



Faciliteren: buiten de spits reizen werd op verschillende manieren gefaciliteerd. Bijvoorbeeld door te
proberen de self-efficacy van medewerkers te verhogen. Dit is het vertrouwen van een persoon in de
eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving. Zo werd er een
programma opgezet om managers en medewerkers beter bekend te maken met thuiswerken,
waardoor ze meer kennis over het doelgedrag opdoen en beter in staat zijn om thuis te kunnen
werken.



Weerstand verminderen: PGGM hecht veel waarde aan een gezonde verhouding werkgeverwerknemer en aan keuzevrijheid voor medewerkers. Niets was verplicht en het alternatief om niet in
de spits te reizen mochten medewerkers ook zelf bepalen. Als mensen uit een aantal mogelijkheden
zelf kunnen bepalen wat ze gaan doen hebben ze een gevoel van vrijheid en zelfstandig kunnen
kiezen. Dit vermindert eventuele weerstand.



Wederkerigheid: door medewerkers een reisadvies op maat, actuele reisinformatie en gemakkelijke
carpooldates te bieden speelde PGGM in op het principe van wederkerigheid. Doordat moeite voor
medewerkers wordt gedaan, hebben ze het gevoel iets terug moeten te geven.



Modelling (voorbeeldgedrag): met gesprekken werd het management overgehaald het goede
voorbeeld te geven door op de fiets te komen of een duurzame auto te rijden. Als mensen zien dat de
leidinggevenden het goede gedrag vertonen zouden ze eerder geneigd zijn om het gewenste gedrag
te vertonen. Het principe van modelling gaat ervan uit dat, mensen het gedrag van personen tegen
wie zij opkijken (bijvoorbeeld een idool of leidinggevende) gaan imiteren. (Het is niet bekend wie de
gesprekken met wie voerde, wanneer en hoe vaak.)

Benadering doelgroepen


Intranet: medewerkers van PGGM konden via het intranet informatie verkrijgen.



Narrow casting beeldschermen



Persoonlijke communicatie: medewerkers van PGGM spraken er onderling over en maakten elkaar
warm voor deelname, zo blijkt uit de beschikbare documenten.

Analyse indirecte doelgroepen
VNM (hét aanspreekpunt en kenniscentrum voor mobiliteitsmanagement in de provincie Utrecht) wees
pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM op de mogelijkheid van deelname aan het project Spitsvrij.
Projectgroep Spitsvrij trekt het project en leverde onder andere materiaal voor het intranet van PGGM.
Kenniscentrum Werk & Vervoer bood ondersteuning op het gebied van slim werken en slim reizen. Het
Kenniscentrum ondersteunde en financierde ook een aantal daaraan gerelateerde projecten, vanuit een
werknemersperspectief.
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Context van het beleid
In maart 2011 startte PGGM met Werken @PGGM (de PGGM-variant van het nieuwe werken). Het
nieuwe mobiliteitsbeleid en deelname aan Spitsvrij pasten daar goed bij, want tijd- en plaat ongebonden
werken betekent ook dat je buiten de spits kunt werken. Voor PGGM was er sprake van een win-win
situatie: het bedrijf maakte het mogelijk dat medewerkers minder in de file hoeven te staan en
medewerkers kregen een financieel extraatje op de koop toe. Bovendien werkt PGGM als organisatie mee
aan een betere bereikbaarheid van de regio. Daarnaast was een bijdrage aan het verlagen van CO2uitstoot ook van belang.

Results
Geen resultaten beschikbaar wegens ontbreken meting
Resultaten zijn niet beschikbaar omdat PGGM geen metingen heeft verricht. We kunnen daarom niets
zeggen over de effectiviteit van het mobiliteitsbeleid. PGGM heeft wel de wens om in de toekomst effecten
van maatregelen te gaan meten en gegevens bij elkaar te brengen. De enige manier waarop PGGM nu
meet is indirect, via de jaarlijkse CO2 footprint. Deze moet geleidelijk aan dalen en mobiliteit speelt daarin
een belangrijke rol.
Verhogen van effectiviteit
Wellicht kunnen meer medewerkers gestimuleerd worden zich duurzamer te gedragen of anders te reizen
door gebruik te maken van discontinuïteit. Dat kan door ze te benaderen op momenten van verandering,
zoals bijvoorbeeld een verhuizing. Als mensen op een andere locatie gaan wonen, moeten ze nieuw
reisgedrag aanleren. Op zo’n moment is de kans om gedragsverandering te bewerkstelligen groter.
Mensen worden namelijk gedwongen om na te denken over hoe ze vanaf hun nieuwe adres naar hun
werk zullen gaan.

Gebruikte bronnen


Gesprek met Astrid Romijn (HR) en Erik van Dam (coöperatie en duurzaamheid) van PGGM.



Romijn, A. & Haak, K. (2012). Slim reizen verschilt per bedrijf. Verkeerskunde.nl. Gevonden op 20
augustus 2013, van http://www.verkeerskunde.nl/slim-reizen-verschilt-per-bedrijf.29986.lynkx.



Romijn, A. (2012). PGGM - Spitsvrij past goed bij Het Nieuwe Werken. Slimreizen.nl. Gevonden op 20
augustus 2013, van http://www.slimreizen.nl/case/PGGM++Spitsvrij+past+goed+bij+Het+Nieuwe+Werken/3236/12/?searchString=pggm.

Grip op gedrag| 133

Pot
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
POT is een logistiek bedrijf. Voor een logistiek bedrijf is het belangrijk dat verhuiswagens zo weinig
mogelijk tijd besteden aan de reis. Het spitsverkeer is daarbij de grootste vijand. POT heeft 3 vestigingen
waarbij voor alle locaties geldt dat ze in filegevoelige gebieden liggen. Veel werknemers komen met de
auto naar het bedrijf om dan vervolgens met de verhuiswagen opnieuw de weg op te gaan. POT zou
graag zien dat werknemers op een andere manier dan met de auto naar het bedrijf komen en dan met de
verhuiswagen de weg op te gaan op minder filegevoelige momenten. Om dit te bereiken, is een aantal
maatregelen genomen dat er enerzijds voor moeten zorgen dat de verhuiswagen zo min mogelijk in de file
staan (op een vroeger tijdstip beginnen met werken) en anderzijds dat het eigen personeel ook in het
woon-werk verkeer files helpt voorkomen (gebruik van fiets, ov en flexibel werken stimuleren). Naast
bijdragen aan een betere bereikbaarheid, heeft het bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog
in het vaandel staan; het wil bijdragen aan een schonere, duurzame wereld.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Iedere minuut dat een verhuiswagen stilstaat in de file, wordt door POT ervaren als een verloren minuut.
Dit kost namelijk tijd en geld (werknemers krijgen overuren uitbetaald). De primaire motivatie om
maatregelen te nemen is dus van bedrijfseconomische aard. Voor het bedrijf spelen daarnaast collectieve
belangen mee: bereikbaarheid (vermindering congestie), maatschappelijk verantwoord ondernemen en
schonere lucht. Natuurlijk kan ook bij de collectieve motieven op de achtergrond een bedrijfseconomische
achtergrond meespelen (imago, CO2-footprint). Ook een mogelijk positief effect op de gezondheid (vooral
bij het kantoorpersoneel) was aanleiding tot het ondernemen van actie.
Voor de medewerkers kan, mits er goede en snelle alternatieven zijn, minder in de spits met de auto
reizen en minder met de verhuiswagen in de file staan, leiden tot tijdswinst en minder irritatie/stress.
In de uitgangssituatie komen 6 medewerkers (bijna) altijd op de fiets en reizen 15 medewerkers flexibel
(vroeg op of op momenten reizen wanneer er weinig file is). De overige (ongeveer) 50 vaste medewerkers
reizen overwegend met de auto op spitstijden.
Analyse gewenste situatie
De algemene doelstelling is om het aantal autobewegingen (woon-werkverkeer) in de spits met 36% terug
te brengen. Concreet betekent dit dat er 25 van de 70 vaste medewerkers niet meer met de auto in de
spits reizen (woon-werkverkeer). Het reizen met de auto vóór de spits wordt overigens ook niet gezien als
gewenst gedrag. Het uitgangspunt is dat de mensen die zouden kunnen fietsen (met het oog op de woonwerkafstand), dit ook gaan doen. Momenteel werken er zo’n 50 mensen op het kantoor en zijn er zo’n 25
chauffeurs (in de vestiging in Amersfoort, het is onbekend hoeveel mensen er op de overige 2 vestigingen
werken).
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We vermoeden dat het gewenste gedrag wordt belemmerd door de beperkte mogelijkheden van het
openbaar vervoer ’s ochtend vroeg. POT heeft besloten dat alle verhuiswagens uiterlijk om 7 uur ’s
ochtends bij de klant voor de deur moet staan Voor mensen die wat verder weg wonen is daarom het
openbaar vervoer niet echt een alternatief voor de auto, omdat er rond dat tijdstip nog weinig openbaar
vervoer beschikbaar is.
Er is een fiscale regeling die werknemers in staat stelt om fiscaal voordelig een fiets aanschaffen. Deze
regeling vervalt eind 2010. Daarna is deze extra stimulans dus komen te vervallen.

Interventions
Inhoud en elementen
Wim Pot (algemeen directeur) maakt zich binnen en buiten het bedrijf sterk voor beter
mobiliteitsmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij POT willen ze bijdragen aan een
reductie van de filedruk en hebben verschillende maatregelen genomen om dit te bereiken. Zo houdt POT
bij het inplannen van verhuiswagens rekening met spitstijden. Ze willen ervoor zorgen dat verhuiswagens
voor de ochtendspits op locatie zijn en weer voor de avondspits terug zijn. Daarnaast wordt er veel
gefaciliteerd voor hun werknemers. Werknemers konden (tot het jaar 2011) fiscaal voordelig een fiets
aanschaffen via het bedrijf, nieuwe werknemers die verder dan 25km van het pand wonen krijgen een
gratis verhuizing aangeboden en medewerkers die thuis kunnen werken (bijv. salesmedewerkers) kregen
laptops. Ook wordt er een beloningsprincipe gehanteerd (reiskostenvergoeding van €0,19 die voor alle
medewerkers gelijk is ongeacht of ze de fiets of auto gebruiken).
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Faciliteren: hier wordt op verschillende manieren op ingespeeld:
-

Fiscale fiets: er wordt gebruik gemaakt van een fiscale regeling waardoor POT voor maximaal
€749 een fiets mag geven aan de werknemer, zonder dat hij loonbelasting af hoeft te dragen over
dat bedrag. Door deze regeling wordt het voor de werknemer aantrekkelijk om een fiets aan te
schaffen. Hierbij wordt het gewenste gedrag (fietsen) gestimuleerd. Het is tevens een vorm van
beloning.

-

Gratis verhuizing: door medewerkers gratis te laten verhuizen naar een woonlocatie dicht bij het
werk, tracht POT het woon-werkverkeer van werknemers structureel te verkorten en fietsen
mogelijk te maken. POT wil dat nieuwe medewerkers binnen een straal van 25km van een
vestiging wonen. Nieuwe medewerkers die verder weg wonen, maar die men wel graag binnen de
organisatie zou zien, worden gestimuleerd te verhuizen, middels de kosteloze verhuizing.

-

Thuis werken: voor medewerkers die niet zelf de verhuiswagens besturen, wordt de mogelijkheid
geboden om thuis te werken (en later naar kantoor te komen) door laptops en externe
inlogmogelijkheden te faciliteren. Mensen worden hierdoor gemotiveerd om na de spits te reizen.



Belonen: POT probeert werknemers d.m.v. een reiskostenvergoeding minder van de auto gebruik te
laten maken. Ze doen dit door fietsers dezelfde reiskostenvergoeding te geven als de automobilisten
(€0,19 per km). Door te fietsen kunnen ze geld ‘verdienen’ (wel de vergoeding, geen brandstofkosten).
Daarnaast wordt het gebruik van OV 100% vergoed.



Commitment: Pot heeft meegedaan aan de fietspromotiecampagne ‘Rij2op5’ en dit werkte als een
katalysator. Mensen gingen zich vervolgens realiseren dat het heel logisch is om te gaan fietsen.
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Deelname aan de campagne vraagt om inspanningen, mogelijk hebben deze geleverde inspanningen
ervoor gezorgd dat mensen commitment richting het nieuwe gedrag vormden.


Sociale norm: medewerkers spreken elkaar erop aan als ze zien dat collega’s niet op de fiets naar het
werk komen. Dit activeert de (injunctieve) norm dat het door anderen niet wordt goedgekeurd als je
met de auto komt en zet druk op de autogebruikers om ook met de fiets te komen.



Stickers: Pot heeft gebruik gemaakt van stickers die in het bedrijf zijn opgeplakt om medewerkers te
stimuleren het gewenste gedrag uit te voeren. Het is echter onduidelijk wat er op die stickers stond en
wat het idee hierachter was. Een mogelijkheid is dat zij fungeerden als een herinnering (prompting)
voor de medewerkers om het gewenste gedrag te vertonen. Een andere mogelijkheid is dat er met de
stickers op de norm wordt ingespeeld, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een tekst als “bij Pot
zetten we ons allemaal in voor MVO”.



Mogelijke weerstanden:
-

Voor medewerkers die te ver weg wonen om te kunnen gaan fietsen en waarvoor geen reëel

-

(Nieuwe) medewerkers worden gestimuleerd te verhuizen, maar indien zij deel uitmaken van een

openbaar vervoer is, zal het ontbreken van alternatieven gewenst gedrag belemmeren.
gezin met tweeverdieners en kinderen op school hebben, kan een financiële stimulans om te
verhuizen onvoldoende stimulans zijn om het gewenste gedrag te gaan vertonen. Ook komen er
bij verhuizen meer zaken kijken dan alleen de verhuiskosten. Het vinden van een betaalbaar huis
dat aan de wensen voldoet en het verkopen van het oude huis (indien men een koopwoning heeft
en zoekt), is - zeker in de huidige tijd – geen eenvoudige zaak.
-

Er wordt gesproken van een gewenste woon-werk afstand van 25 kilometer of minder. Voor
fietsen in het woon-werkverkeer geldt meestal een afstand tot 7,5 kilometer. Daar zit dus nog een
flinke ruimte tussen.

Er wordt in de rapportage weinig tot niets gezegd over hoe deze weerstanden hebben meegespeeld en
wat daar eventueel mee gedaan is richting van de werknemers. Er is wel intern gepeild of de medewerkers
oren hadden naar de maatregelen, maar het is onbekend wat uit deze peiling is gekomen.
Benadering doelgroepen
De stimuleringsmaatregelen zijn door de directie gewoon ingevoerd. Er is wel eerst intern gepeild of
medewerkers hier oren naar hadden. Het is onbekend wat de uitkomsten hiervan waren. Dit is jammer: bij
dit soort maatregelen is het van groot belang om tussentijdse resultaten vast te leggen, zodat daar ook
later op teruggegrepen kan worden. Hieruit blijkt de noodzaak van zorgvuldige monitoring en evaluatie.
Het gaat daarbij niet alleen om resultaten (hoeveel mensen zijn ander gedrag gaan vertonen), maar ook
om procesaspecten, zoals hier: hoe is de maatregel geïntroduceerd bij de medewerkers en hoe is hun
mening ten aanzien van de maatregelen en de achtergrond ervan.

Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
POT directie.
Kenmerken van de betrokkenen
POT regelt de complete verhuizing voor particulieren en voor de zakelijke markt. Ook biedt het
oplossingen voor tijdelijke en permanente opslag. Het bedrijf telt zo’n 70 vaste personeelsleden en heeft 3
vestigingen in Midden-Nederland.
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Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden
POT heeft een peiling verricht onder werknemers en klanten of zij open stonden voor de maatregelen en is
verantwoordelijk voor de invoering van de stimuleringsmaatregelen.

Context van het beleid
POT zet zich sterk in voor beter mobiliteitsmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze
willen zowel een filereductie bereiken, als bijdragen aan een schonere nieuwe wereld. Door middel van de
maatregel(en) proberen ze dit te bereiken. De algemeen directeur van POT is overigens ook voorzitter van
het Mobiliteitsplatform Amersfoort Bereikbaar.

Results
Resultaten
De resultaten van de actie worden door de algemeen directeur genoemd in de vorm van kosten en baten
voor de organisatie, medewerkers en de maatschappij.


Baten voor de organisatie: gemiddeld 15 minuten per dag tijdswinst door de medewerkers op de
verhuiswagens vroeg te laten beginnen. Dit is per week zo’n 12,5 uur en omgerekend naar loonkosten
is dat een besparing van €1000 per week. Daarnaast werken medewerkers die op de fiets komen aan
hun gezondheid, wat bijdraagt aan het ziekteverzuim in het bedrijf. Volgens de directeur was het
ziekteverzuim minder dan 3%.



Baten voor de medewerkers: minder reistijd (file wordt gemeden) en reiskosten (gebruik OV en fiets).



Baten voor de maatschappij: door vroeger te beginnen, levert POT een bijdrage aan de filereductie in
de regio en daarmee ook aan de reductie van CO2.



Kosten voor de organisatie: fiscale fiets (€10.000 per jaar), verhuiskosten (gratis verhuisdienst),
laptops aanschaffen en beveiligingssysteem aanpassen zodat mensen ook thuis kunnen werken,
gratis OV aanbieden (kost bedrijf nu nog niks, omdat niemand het gebruikt), tijdinvestering (extra
interne organisatie en communicatie).



De algemeen directeur geeft aan dat het aantal automobilisten met 40% afnam. De directeur geeft
overigens aan dat dit niet hard is gemeten. Het is onbekend hoe dit is gemeten.

Kwaliteit van de evaluatie
Er is weinig informatie beschikbaar over de evaluatie. Er lijkt geen daadwerkelijke evaluatie plaats te
hebben gevonden. De informatie die beschikbaar is komt voort uit mailcontact en een interview met de
algemeen directeur. Het is ook niet mogelijk om met de beschikbare informatie een goede uitspraak te
doen over alternatieve verklaringen of manieren waarop de effectiviteit kan worden vergroot.

Gebruikte bronnen


http://www.slimreizen.nl/projectDocuments/caseDescription_3093.pdf



Interview Wim Pot (oktober 2013).
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Rij2op5
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
Rij2op5 is een campagne die erop gericht is fietsen te stimuleren onder werknemers die met de auto naar
hun werk gaan. De campagne stelt een concreet doel voor: ‘Ga 2 van de 5 werkdagen op de fiets naar je
werk, rij2op5’. Rij2op5 wordt inmiddels landelijk aangeboden aan bedrijven, in deze case beschrijven we
de pilot die in Utrecht plaatsvond.
Bedrijven kregen van VNM (de toenmalige mobiliteitsmakelaar in de regio Utrecht) de vraag of ze gratis
mee wilden doen aan het project. Bij de start van de campagne ontvingen ze het campagnemateriaal
zoals posters, flyers, slagboomkokers, placemats, een spandoek en de rij2op5-weegschaal. Er werd een
kick-off georganiseerd, eventueel samen met andere bedrijven in de buurt.
E-bike en individuele aanvullingen op de campagne
Deelnemende bedrijven kregen regelmatig nieuwsbrieven, nieuwe posters en veel praktische tips. Ook
kregen ze voorbeelden van hoe andere bedrijven het hebben gedaan en konden ze een beroep doen op
een helpdesk. Een van de belangrijkste onderdelen van de campagne was de e-bike proef. In de eerste
twee maanden van de campagne kreeg een bedrijf beschikking over twee e-bikes die via een simpele
reserveringsmodule werd uitgeleend aan automobilisten binnen het bedrijf.
Elk bedrijf mocht zelf de invulling van de campagne bepalen en kon zelf ook aanvullingen bedenken, zoals
een reiskostenvergoeding, een gratis fietsonderhoudsbeurt of de fietsenstalling verbeteren. Het is niet
bekend voor welke vorm de deelnemende bedrijven hebben gekozen.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Volgens de initiatiefnemers van het project heeft de gemeente Utrecht een te hoog aantal forensen dat
met de auto reist. Hierdoor ontstaat een hoge verkeersdruk op wegen waardoor files ontstaan en de regio
minder goed bereikbaar is.
Er is geen gedragsanalyse uitgevoerd. Uit een gesprek met de projectleider blijkt dat ervoor gekozen is de
campagne alleen te richten op automobilisten die openstaan voor alternatieve vervoersmiddelen, niet op
notoire automobilisten en ook niet op mensen die al met de fiets gaan.
We denken op basis van de informatie die we hebben dat het woon-werkverkeer gewoontegedrag is.
Mensen denken er niet meer over na. Voor veel mensen is de gewoonte om de auto te pakken, en dat
blijven ze in principe doen, zolang de omstandigheden niet veranderen.
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Analyse gewenste situatie
Werknemers moeten het reizen met de auto in deze regio verminderen en wanneer mogelijk op de fiets
naar hun werk reizen. Op deze manier wordt de verkeersdruk op de wegen lager en wordt de
bereikbaarheid van de regio beter.
Het doel is dat deelnemende werkgevers stimuleren dat hun medewerkers 2 van de 5 dagen op de fiets
naar het werk komen. Daarom zijn niet alleen werknemers, maar ook bedrijven een belangrijke doelgroep
in dit project. Van hen wordt verwacht dat zij zich aanmelden voor de campagne en stappen ondernemen
om fietsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor hun medewerkers.

Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die in het project worden toegepast. We geven
aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies werken.
Campagne rij2op5


Goal setting: in de campagne wordt goal setting als interventie toegepast. Werknemers krijgen het
concrete doel om minimaal twee van de vijf werkdagen te fietsen. Aandacht en motivatie worden
hierdoor gereguleerd, wat mensen helpt om het gewenste gedrag uit te voeren. Dit werkt overigens
alleen als mensen zich ook echt committeren, en intrinsiek gemotiveerd zijn om mee te doen. Als de
baas het oplegt, of druk vanuit de groep ontstaat terwijl iemand er zelf niets voor voelt, ontstaat snel
weerstand.



Faciliteren: fietsen werd door de campagne gefaciliteerd door op allerlei manieren makkelijk en
aantrekkelijk gemaakt om voor de fiets te kiezen. Dit verlaagt de drempel om te gaan fietsen en
vergroot daardoor de kans dat werknemers de stap ook daadwerkelijk zullen zetten.

Verschillende aanvullingen van deelnemende bedrijven:


Financiële beloning: sommige bedrijven boden werknemers een financiële beloning wanneer ze
minimaal twee keer per week met de fiets naar het werk kwamen. Als mensen een beloning voor
bepaald gedrag krijgen, zijn ze eerder geneigd om dit gedrag daadwerkelijk uit te voeren. Bij andere
bedrijven konden werknemers met een korting een e-bike aanschaffen. Een korting werkt in feite als
een beloning.

Benadering doelgroepen


Werkgevers:
-

Utrechtse bedrijven die al eerder een actieve rol speelden in Slim Werken Slim Reizen Midden
Nederland mochten gratis deelnemen aan de pilot. Eventuele aanvullende maatregelen moesten
de bedrijven zelf betalen, bijvoorbeeld een fietspremie, betere stallingsvoorzieningen,
fietsgadgets, korting op aanschafprijs voor een e-bike, een fietsplan en een gratis
fietsonderhoudsbeurt.

-

Inmiddels worden bedrijven die al meedoen aan rij2op5 ingezet als ambassadeur voor de
campagne. Zij spreken andere werkgevers aan om ook mee te doen. Dit is in feite ook een
interventie. Er wordt gebruik gemaakt van sociale bewijskracht: goed voorbeeld doet volgen.
Door werkgevers andere werkgevers te laten benaderen, bijvoorbeeld in dezelfde branche of op
hetzelfde bedrijventerrein, wordt tegelijkertijd gelijksoortigheid ingezet. En dat is meteen de
voorwaarde waaronder het principe van sociale bewijskracht het sterkst werkt: als we het gedrag
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observeren van mensen die op ons lijken. Juist het gedrag van die mensen geeft ons het meeste
inzicht in hoe we onszelf het beste kunnen gedragen.


Werknemers:
-

Start van de campagne: door de initiatiefnemers wordt een feestelijke kick-off gehouden binnen
de bedrijven om de campagne te introduceren. Hiervoor is campagnemateriaal gebruikt om
informatie te verstrekken. De kick off verschilde per bedrijf.

-

Communicatie verschilde per bedrijf: werkgevers spelen een belangrijke rol in het communiceren
van de boodschap naar werknemers. Ze bepaalden zelf hoe de campagne werd toegepast,
bijvoorbeeld welk materiaal gebruikt werd, welke acties er plaatsvonden en ze konden zelf ideeën
inbrengen voor hun bedrijf.

Analyse indirecte doelgroepen
Het Bestuur Regio Utrecht en het Bestuur van Provincie Utrecht namen samen het initiatief tot deze
maatregel. Advies- en communicatiebureau &Morgen deed de uitvoering. Daarnaast was een groep van
beeldbepalende werkgevers uit de regio Utrecht betrokken (U15).

Context van het beleid
Rij 2op5 is indirect ontstaan uit een eerder initiatief: ‘fiets file vrij’. Dit ging samen met de eerste
snelfietsroutes in Nederland. In een bijeenkomst met werkgevers en mobiliteitsmakelaars is gesproken
over ‘hoe de fiets verder te stimuleren’ vanuit en via werkgevers. Een van de lijnen die daar is geschetst
betrof de mogelijkheid om via werkgevers medewerkers vaker met de fiets naar het werk te laten komen.
Daar is ook besproken dat het goed zou zijn om het voor een pilotregio verder uit te werken. Dat is Utrecht
geworden. Inmiddels wordt de campagne uitgebreider aangeboden. Als bedrijven nu willen deelnemen
aan de campagne moeten ze ervoor betalen.
Andere initiatieven in dezelfde regio (bijvoorbeeld de Utrecht Bereikbaar Pas) beogen ook om mensen uit
de auto te krijgen, maar dan naar het OV. Als de initiatieven elk afzonderlijk gepositioneerd worden en de
samenhang voor de werknemers in de regio ontbreekt, kunnen ze elkaar tegenwerken in plaats van
versterken.

Results
Methode
Tijdens de pilot (maar ook niet toen de campagne breder werd aangeboden) werd niet geregistreerd of
gemonitord of medewerkers inderdaad minder gebruik maakten van de auto. De projectleider geeft aan
dat dit ook niet de bedoeling was van rij2op5. Het ging veel meer om ‘de beweging’. Wel is er een
vragenlijst afgenomen onder werkgevers en campagneleiders. In totaal werden 61 vragenlijsten ingevuld:
34 door beslissers en 27 door interne campagneleiders. Hoeveel bedrijven meededen aan de pilot is niet
duidelijk, wel dat inmiddels ruim 250 bedrijven hebben meegedaan aan de campagne.
Resultaten


De campagne Rij2op5 leidde tot een afname van het aantal autoritten. Wat uit de vragenlijst blijkt is
dat de medewerkers die twee weken de e-bike uittestten zijn blijven fietsen. Na afloop van de
campagne bleven deze proefrijders bij ongeveer 46% van de bedrijven twee dagen of meer fietsen en
bij 30% van de bedrijven één dag.



Respondenten gaven de campagne gemiddeld een 7,3.
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Bewijslast


Respondenten rapporteerden over hun eigen gedrag. Dat betekent dat het gedrag van de
respondenten niet objectief gemeten is. Zelf gerapporteerd gedrag is weinig betrouwbaar.



Daarnaast mochten bedrijven zelf bepalen welke aanvullende maatregelen zij eventueel wilden
treffen. Of de campagne an sich werkt, of dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om een
effect te behalen (of het effect eventueel versterken) wordt uit de resultaten niet duidelijk. Bovendien
liepen er in de campagneperiode vermoedelijk ook andere acties in de regio, die ook invloed op de
resultaten gehad kunnen hebben.



Bovenstaande betekent dat het effect van de campagne niet bewezen is. De resultaten zijn slechts
een indicatie. Er is dus geen hard bewijs dat de campagne een succes is geweest, maar ook niet dat
het geen succes was.

Verhogen van effectiviteit
De effectiviteit van de campagne kan worden verhoogd door niet alleen een goalsetting te laten maken,
maar er ook een implementatie intentie aan toe te voegen. Implementatie intenties zijn als-dan plannen,
waarbij het doel aan een bepaalde situatie of gebeurtenis wordt gekoppeld. Hierdoor wordt het voor
mensen makkelijker om het doelgedrag uit te voeren. Een implementatie intentie specificeert wanneer,
waar en hoe het doelgedrag wordt uitgevoerd. In dit geval kan men aan deelnemers vragen aan te geven
op welke twee dagen zij van plan zijn met de fiets naar werk te komen.
Daarnaast zijn er door de respondenten praktische suggesties gegeven over hoe de campagne verbeterd
kan worden, dit waren:


De doelgroepen specificeren.



Eenvoudigere toegang tot het systeem van de campagneleider, hij kan dan zelf informatie invoeren en
de verhuur van de e-bike inzien.

Rij2op5 heeft zelf aangegeven wensen voor de toekomst te hebben. Zo wil men meer wedstrijdelementen
toevoegen aan de campagne en gebruik maken van gaming en het stellen van persoonlijke doelen. Deze
maatregelen zouden allemaal bij kunnen dragen aan de effectiviteit van de campagne.

Gebruikte bronnen
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Segment campagnes Utrecht
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
De SEGMENT campagnes zijn een pakket van drie campagnes om bewoners en mensen die in Utrecht
werken te stimuleren vaker gebruik te maken van duurzame vormen van transport. Er is in dit project voor
segmentatie van doelgroepen gekozen omdat dit kan leiden tot een grotere effectiviteit van interventies.
Interventies kunnen immers beter afgestemd worden op individuele verschillen binnen de groepen.
De segmentatie gebeurde op twee manieren. De eerste, simpelste manier is dat gekozen werd voor
mensen die een verandering in hun leven meemaakten waardoor ze hun mobiliteitspatroon moesten
aanpassen. Op sleutelmomenten wordt gewoontegedrag doorbroken kan ander gedrag ontstaan.
Uiteindelijk is in Utrecht gekozen voor mensen die te maken hadden met een verhuizing, een net
schoolgaand kind of een nieuwe baan. De tweede manier speelt in op het hoe en waarom van
mobiliteitskeuzes. In SEGMENT is getracht hier grip op te krijgen door mensen onder te verdelen in
segmenten, op basis van mobiliteitsleefstijlen. Mensen binnen zo’n segment maken vergelijkbare
mobiliteitskeuzes, met een vergelijkbare motivering. Deze mobiliteitsleefstijlen komen naar voren uit een
analyse van meer dan tienduizend uitgebreide enquêtes in zeven Europese steden. Hierdoor heb je het
niet meer over ‘de nieuwe inwoner’ of ‘de medewerker’ als homogene groep, maar over acht heel
verschillende subgroepen. Hier kun je met acties en producten op inspelen. In de figuur hieronder wordt
weergeven hoe mensen verdeeld zijn over de 8 segmenten. Daaronder zullen de segmenten worden
besproken.
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Segmenten
Voor elke doelgroep heeft men gekozen zich te richten op 1 of meerdere van deze segmenten bij het
ontwikkelen van interventies.


Toegewijde Autorijders: Zij maken veel autokilometers en maken zich niet druk over milieu en
congestie. Zij zijn tevreden over hun manier van reizen en willen het niet veranderen.



Imagokiezers: Hoog autogebruik. Dit past volgens hen bij hun status en imago. Fietsen past daar ook
bij, maar kost te veel tijd, net als lopen. Ze zijn gevoelig voor wat anderen doen.



Ontevreden Autorijders: Zij gebruiken veelvuldig de auto maar zijn daar steeds ontevredener over. Ze
willen wel wat anders, maar voor de alternatieven ziet men veel (praktische) bezwaren.



Welwillende Actievelingen: Zij hebben een auto maar fietsen liever, omdat dat gezond is, goed voor
het milieu én sneller.



Praktische Reizigers: Zij kiezen bewust en om praktische reden tussen de verschillende alternatieven.
Zij fietsen graag, maar als de auto handiger is gebruiken ze die.



Autowensers: Hebben geen auto, maar zouden er graag één hebben, ook omdat het status geeft. Ze
reizen nu veel met de bus, maar zijn daarover niet tevreden.



OV-afhankelijken: Zij hebben geen auto, zouden een auto wel praktisch vinden. Doen nu veel met het
OV, maar dit is vaak langzaam. Fietsen weinig. Lopen liever en doen dat ook voor hun gezondheid.



Bewust Autolozen: Zij kiezen bewust voor de fiets en het OV, omdat zij auto(bezit) duur vinden en
slecht voor het milieu. De fiets is hun statussymbool.

Understand
Doelgroepgerichte aanpak: selectie van kansrijke segmenten
Om de interventies voor de drie doelgroepen beter aan te laten sluiten op de karakteristieken en behoeftes
van mensen binnen de groep, is gebruik gemaakt van segmentatie. Op basis van de resultaten uit een
vragenlijstonderzoek werden mensen ingedeeld in verschillende segmenten.
Nieuwe bewoners
Voor de campagne van nieuwe bewoners heeft men zich uiteindelijk gericht op twee segmenten, die
samen 55 procent van de populatie vormen: Praktische Reizigers en Milieubewuste Reizigers. Het tweede
segment bestaat uit een combinatie van verschillende van de hierboven beschreven segmenten. De
campagnemakers hebben om verschillende redenen gekozen zich op deze segmenten te richten.
Allereerst behoort meer dan de helft van de populatie tot een van de twee segmenten, dus campagnes
gericht op deze segmenten zullen een grote groep aanspreken. Ten tweede zijn het groepen die open
staan voor fietsen. Beide segmenten fietsen al veel, maar vooral onder Praktische Reizigers gaat
autogebruik omhoog. Tot slot staan beide groepen open voor alternatieven zoals carpooling, of e-bikes,
maar voor verschillende redenen. Praktische Reizigers omdat de alternatieven misschien praktisch zijn,
Milieubewuste Reizigers omdat de alternatieven goed kunnen zijn voor het milieu. Met deze twee
segmenten in gedachten is een campagne opgezet om Utrecht te promoten als fietsstad bij nieuwe
bewoners. Het campagnemateriaal dat bewoners ontvingen was zo gemaakt dat het de twee segmenten
aansprak (Praktische en Milieubewuste Reizigers) en daarnaast aansloot bij de doelgroep (mensen die net
verhuisd zijn naar Uttrecht).
Voor nieuwe inwoners werd de campagne Welkom in Utrecht Fietsstad uitgevoerd. 6.700 nieuwe en
verhuisde Utrechters ontvingen op hun nieuwe adres, kort na verhuizing, een speciaal ontwikkelde brief en
fietskaart met kortingsmogelijkheden, afgestemd op het profiel van de doelsegmenten. De brief bevatte
inloggegevens voor de website www.utrechtfietsstad.nl. Als mensen op deze website inlogden kregen ze
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16 kortingsbonnetjes voor restaurants en winkels. Onderaan aan de brief stond een PS met de boodschap
dat ze ook nog kans maakten op een e-fiets als ze inlogden.
Ouders met schoolgaande kinderen
Voor de campagne gericht op ouders met kinderen die voor het eerst naar school gaan is gekozen om
actieve autogebruikers aan te spreken, omdat hier de meeste winst te behalen valt. Deze mensen zitten
o.a. in de segmenten Ontevreden Automobilisten en Imagokiezers. Uit de analyse van de resultaten is
naar voren gekomen dat deze groep niet betutteld wil worden en dat er geen succes geboekt zal worden
als er een algemeen bericht wordt gebruikt om duurzaam transport te promoten. Wat gedaan moest
worden was het stimuleren van goed gedrag en het rekening houden met wat het gedrag van deze ouders
drijft.
Voor ouders en kinderen is Lekker Lopen Fijn Fietsen ontwikkeld. 2.000 nieuwe basisschoolleerlingen en
hun ouders hebben een mailing en een verkeersmemoryspel ontvangen, waarmee geprobeerd is het
fietsen en lopen naar school (nog meer) te bevorderen. Het goede gedrag van de welwillende
actievelingen moest worden beloont en tegelijkertijd moesten de keuzes van
de imagokiezers en ontevreden autorijders worden beïnvloedt.
In de brief stonden inloggegevens voor de website van www.lekkerlopenfijnfietsen.nl waar ouders in een
logboek konden schrijven over de manieren waarop ze hun kind naar school brachten. Ze maakten kans
op een kinderfiets als ze hun kind minstens vier keer in de eerste twee weken van het schooljaar lopend of
fietsend naar school brachten.
Nieuwe werknemers
Voor de doelgroep van nieuwe werknemers heeft men zich gericht op de ontevreden autorijder en de
welwillende actieveling. Werknemers werden geworven via werkgevers die al hadden meegedaan aan de
campagne Rij 2op5. Deze bedrijven kregen het aanbod om nieuwe medewerkers te laten ervaren hoe het
is om met een e-bike naar het werk te komen.
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
De Segment campagnes moeten ertoe leiden dat inwoners van Utrecht minder gebruik maken van de auto
en in plaats daarvan vaker kiezen voor alternatieven zoals fietsen en lopen. Beleidsmakers richten zich
specifiek op inwoners die een verandering zijn ondergaan, waarbij ze hun reisgedrag moeten
heroverwegen (mensen die recent verhuisd zijn, een nieuwe baan hebben of een kind hebben dat net naar
de basisschool gaat).

Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies besproken die in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken. Hoe werkgevers hun nieuwe medewerkers stimuleerden om met een e-bike naar het werk te gaan
is niet bekend.
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Campagne nieuwe bewoners:


Belonen is op verschillende manieren ingezet in de campagne.
-

Zo werd gebruik gemaakt van het principe van wederkerigheid: nieuwe inwoners ontvingen
kortingsbonnen als ze inlogden op de website www.utrechtfietsstad.nl. Als andere mensen ons
iets geven, krijgen we het gevoel dat we iets terug moeten doen.

-

Ook commitment & consistency werd toegepast: mensen moesten zich inschrijven op de
campagnesite om toegang te krijgen tot de vouchers. Hiermee maakten ze kans op het winnen
van een e-fiets. Doordat mensen gevraagd wordt een voornemen te maken en vast te leggen
(namelijk om meer te fietsen) wordt de kans groter dat ze daadwerkelijk gaan fietsen.

-

Verder werd in de brief de that’s-not-all techniek gebruikt: onderaan de brief stond “PS: Zou ik
bijna vergeten dat u op www.utrechtfietsstad.nl niet alleen kortingsbonnen krijgt, maar óók kans
maakt op een gloednieuwe E-bike van Republic Dutch Urban Mobility Store of van de Boom en
het Meer”. Het idee hierachter is dat je iets krijgt aangeboden (kortingsbonnen) en voordat je het
aanbod afwijst komt er nog een extraatje (kans op een e-fiets) bij. Als mensen iets extra krijgen
zonder dat ze ernaar vragen, vergroot dit de kans dat ze een verzoek inwilligen.



Self-efficacy verhogen & faciliteren met informatievoorziening: self-efficacy is het vertrouwen van een
persoon in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving. In
dit geval wordt de self-efficacy verhoogd door mensen een kaart van Utrecht te geven met
interessante bestemmingen erop. Op de achterkant staat informatie over (duurzame) vormen van
transport in Utrecht. Als je wilt dat mensen bepaald gedrag gaan vertonen moet je het ze zo makkelijk
mogelijk maken om dit gedrag uit te voeren.



Van discontinuïteit werd gebruik gemaakt door specifiek mensen te benaderen die net verhuisd zijn.
Omdat mensen op een andere locatie zijn gaan wonen, moeten ze nieuw reisgedrag aanleren. Op
zo’n moment is de kans om gedragsverandering te bewerkstelligen groter. Mensen worden namelijk
gedwongen om na te denken over hoe ze vanaf hun nieuwe adres naar hun werk zullen gaan.

Campagne ouders met schoolgaande kinderen:


Het internaliseren van gedrag is in deze campagne met twee verschillende technieken toegepast:
door middel van self-persuasion en commitment en consistency.
-

Self-persuasion: aan deelnemers werd gevraagd om op de website de voordelen op te schrijven
van lopend/fietsend je kind naar school brengen. Als mensen zelf over de voordelen van bepaald
gedrag nadenken ontstaat er een positieve associatie met het gedrag. Hierdoor zijn mensen
eerder geneigd om dit gedrag te vertonen. Bovendien overtuigen mensen zichzelf ervan – met
behulp van hun eigen argumenten – dat dit gedrag aansluit bij hun waardepatroon, waardoor het
gedrag geïnternaliseerd wordt. Als gedrag geïnternaliseerd is, zal het veel langduriger en
consistenter zijn.

-

Commitment & consistency: het is bekend dat het opschrijven van ideeën zorgt voor een sterkere
commitment. Je overtuiging staat zwart op wit en anderen kunnen het lezen, dus je zou
inconsistent overkomen als je je niet naar je overtuiging zou gedragen. Ouders werd gevraagd
hun argumenten voor lopen of fietsen publiekelijk bekend te maken via de site. Het zou
inconsistent zijn als ze na het opschrijven van deze argumenten hun kind niet lopend of met de
fiets naar school zouden brengen.



Belonen: is ingezet via het principe van wederkerigheid: als ouders het logboek op de website
invullen, maken zij kans op een fiets voor hun kind. Ouders krijgen het gevoel dat ze door het logboek
in te vullen iets kunnen teruggeven. Ook het ontvangen van het pakket met het verkeersmemoryspel
voor het kind (iets krijgen), geeft de ouders het gevoel dat ze iets terug moeten geven en stimuleert de
participatie.
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Priming: dit werd vermoedelijk ingezet via het memoryspel (al hebben we hierover geen informatie).
Het spel kan een bewuste en onbewuste herinneringsfunctie hebben, als er bijvoorbeeld plaatjes in
zouden zitten van fietsende of lopende mensen. Door het zien of spelen van het spel blijft de
associatie met het project actief. Priming is het sneller herkennen van, of reageren op een bepaalde
stimulus als men deze eerder heeft waargenomen.



Self-efficacy verhogen & faciliteren met informatievoorziening: ouders kregen informatie over waarom
het belangrijk is om te fietsen/lopen. Het is niet bekend hoe de informatie werd aangeboden. Als je wilt
dat mensen bepaald gedrag gaan vertonen moet je het hen zo makkelijk mogelijk maken om hen in
staat te stellen het gewenste gedrag uit te voeren. In dit geval is het echter al snel een open deur en
kan het weerstand oproepen als de interventie al bekend is: dan voelen mensen zich niet serieus
genomen.



Discontinuïteit: door te focussen op ouders van een kind dat net naar school gaat, wordt gebruik
gemaakt van discontinuïteit. Er verandert namelijk iets in het reisgedrag van ouders: ze moeten hun
kind naar een andere locatie brengen dan voorheen. Op zo’n moment is de kans om
gedragsverandering te bewerkstelligen groter. Mensen worden namelijk gedwongen om na te denken
over hoe ze vanaf hun huisadres naar de school van hun kind zullen gaan.

Benadering doelgroepen
Campagne nieuwe inwoners: van mei tot september 2012 ontvingen 6.700 nieuwe of verhuisde inwoners
van Utrecht een persoonlijke e-mail en fietsplattegrond. De campagne voor nieuwe inwoners bestond uit
zes activiteiten:


01-06-2012 Campagne website: Utrecht Fietsstad (Campagne materiaal ter verspreiding).



01-06-2012 Fietskaart van Utrecht werd per e-mail verzonden (Campagne materiaal ter verspreiding).



01-07-2012 Nieuwsbrief werd per e-mail (Campagne materiaal ter verspreiding).



10-01-2013 Persbericht winnaars van de e-bikes (die verloot werden onder inschrijvers).



16-05-2013 Persbericht aankondiging SEGMENT campagne voor nieuwe inwoners en ouders van
nieuwe leerlingen van basisscholen.



28-0502012 Kortingsvouchers voor winkels en toeristische attracties.

Campagne ouders met schoolgaande kinderen: van april tot september 2012 kregen alle ouders van
kinderen die tussen 1 maart en 31 augustus vier jaar werden, een brief met een flyer en een
verkeersmemoryspel. De campagne voor ouders met schoolgaande kinderen bestond uit zes activiteiten:


30-06-2012 Campagne e-nieuwsbrief (Campagne materiaal ter verspreiding).



16-05-2012 Campagneflyer (Campagne materiaal ter verspreiding).



16-05-2012 Campagne website: lekkerlopenfijnfietsen.nl (Campagne materiaal ter verspreiding).



10-01-2013 Persbericht, naam van het kind dat de laatste fiets heeft gewonnen (einde van het project
SEGMENT)



16-05-2013 Persbericht aankondiging SEGMENT campagne voor nieuwe inwoners en ouders van
nieuwe leerlingen van basisscholen.



16-05-2012 “Lekker lopen fijn fietsen” memoryspel.

Grip op gedrag| 146

Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
SEGMENT projectgroep, Gemeente Utrecht, Intelligent Energy Europe (IEE), &Morgen, University of
Aberdeen, VNM.
Kenmerken van de betrokkenen


SEGMENT is een drie jaar durend project waarin marktsegmentatie wordt getest als methode om
mensen te overtuigen hun mobiliteitsgedrag te veranderen en over te stappen op energie-efficiënte
vormen van vervoer.



Intelligent Energy – Europe (IEE) biedt een helpende hand aan organisaties die bereid zijn duurzame
energie te stimuleren. Is opgezet door de Europese Commissie.



&Morgen(voorheen VNM) is een advies- en communicatiebureau dat bedrijven en individuen helpt
slimmer te werken en te reizen. Met praktische adviezen, creatieve oplossingen en helder beleid. En
met flexibele marketing- en communicatiekrachten met verstand van slim werken en reizen.



University of Aberdeen is expert op gebied van het veranderen van reisgedrag, specifiek gericht op de
monitoring en evaluatie van ‘zachte maatregelen’ en ‘slimme keuze’ interventies samen met
marktsegmentatietechnieken als interventie.

Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


Intelligent Energy Europe (IEE): subsidieert het project.



Gemeente Utrecht: opdrachtgever.



Gemeente Utrecht en &Morgen: de organisatie voor mobiliteitsmanagement voor werkgevers in de
regio Utrecht.



University of Aberdeen: evaluatie en monitoring project.



VNM en Gemeente Utrecht: nieuwe werknemers enquêteren via VNM netwerk.

Context van het beleid
Als onderdeel van het Intelligent Energy Europe gefinancierde SEGMENT project worden
mobiliteitsmanagementcampagnes in zeven Europese steden doorgevoerd. In deze steden is steeds
dezelfde vragenlijst gebruikt om de ‘mobiliteits levensstijlen’ in beeld te krijgen.
Normaal gesproken is er bij beleidsmakers een sterke focus op de ratio en op goede bedoelingen van
beleid. Ook ligt er in de meeste politieke organisaties een focus op plannen en wordt er weinig gekeken
naar resultaat en gebruik/deelname. De betrokken beleidsadviseur geeft tijdens een gesprek aan dat
Segment Utrecht heeft geleerd zich veel meer te verplaatsen in de ‘gebruiker’ en hoge beleidsdoelen
proberen te vertalen naar dingen die een individu doen bewegen. Motivaties en overtuigingen zijn veel
belangrijker dan ratio. In Utrecht probeert men deze lessen nu mee te nemen in andere beleidstrajecten.

Results
Methode
De Universiteit van Aberdeen was verantwoordelijk voor de onderzoeksopzet en de begeleiding van het
onderzoek. Er is een dubbele steekproef gehouden waarbij de resultaten in tijd en ten opzichte van een
controlegroep vergeleken zijn. Dit hield in dat voorafgaand aan de campagnes in 2010 een grootschalig
vragenlijstonderzoek over reisgedrag werd gehouden onder Utrechters (nul-meting) en dat dit in 2012 nog
een keer werd herhaald. De onafhankelijke onderzoekers van de Universiteit van Aberdeen hebben
overigens bij alle deelnemende steden het vooronderzoek en de effectmeting begeleid.
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Algemene resultaten
Campagne nieuwe inwoners (aantal deelnemers: 6.649):


Het aandeel autogebruik voor werk is gedaald met 3,6%.



Het aandeel autogebruik voor boodschappen is gedaald met 4,8%.



Blijvend effect op autogebruik: de autogebruikers leggen in totaal 1.500.014 kilometer per jaar af met
een alternatief vervoersmiddel of lopend.

Campagne ouders met schoolgaande kinderen (aantal deelnemers: 2.030)


Ouders van kinderen die voor het eerst naar school gaan die de campagne hebben gezien, gaan
4,6% minder met de auto.



Stijging aantal fietsers onder doelgroep: 11%



Blijvend effect op autogebruik: de autogebruikers leggen in totaal 316.680 kilometer per jaar af met
een alternatief vervoersmiddel of lopend.

Campagne nieuwe werknemers (aantal deelnemers: niet bekend)


Voor de groep nieuwe werknemers was de daling van het autogebruik spectaculair (20%), maar de
statistische betrouwbaarheid hiervan is gering: vanwege de crisis betreft het een erg kleine groep
respondenten. Dit komt allereerst omdat de doelgroep erg beperkt was: nieuwe werknemers bij
werkgevers die al aan Rij 2op5 hadden meegedaan en ook nog de potentie hadden om van de auto
naar de fiets over te stappen. Dat vereist een bepaalde maximale woon-werk afstand. Daarbij was er
op het moment dat de campagne liep bij de meeste werkgevers een vacaturestop, waardoor er bijna
geen nieuwe werknemers waren.

Resultaten met betrekking tot segmentatie
Naast bovenstaande resultaten is ook onderzoek gedaan naar de vraag of segmentatie gebaseerd op
mobiliteitsleefstijlen succesvol is geweest is het bereiken van een grotere shift in de segmenten die
aangesproken werden door de campagnes.
Campagne nieuwe inwoners
Voor de nieuwe inwoners doelgroep was er alleen een stijging te zien in fietsen naar werk bij de Praktische
Reizigers. Voor het tweede segment, de Milieubewuste Reizigers, kon geen meting gedaan worden,
omdat deze groep bestond uit meerdere segmenten.
Campagne schoolgaande kinderen
Voor de doelgroep ‘ouders met schoolgaande kinderen’ heeft de sterkste toename in wandelen
plaatsgevonden bij het segment ‘ontevreden autorijders’. Voor deze groep was ook een duidelijke afname
in autogebruik te zien. Dit past bij de strategie van de campagne om in te spelen op de onvrede van deze
groep met hun autogebruik.
Campagne nieuwe werknemers
Welwillende actievelingen verhoogden het gebruik van het Openbaar Vervoer, naar werk Praktische
Reizigers, verhoogden het gebruik van de fiets naar werk. Het grootste effect is echter gevonden bij een
segment waarop de campagne helemaal niet gericht was: de Ontevreden Automobilisten. Zij
verminderden hun autogebruik en verhoogden het gebruik van het Openbaar Vervoer.
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Neveneffecten
Campagne nieuwe inwoners:


Milieueffect (totaal): -204,10 ton CO2 per jaar (Het is niet duidelijk wat met het milieueffect wordt
bedoeld en ook niet hoe het werd gemeten).

Campagne ouders met schoolgaande kinderen:


Milieueffect (totaal): -59,60 ton CO2 per jaar (Het is niet duidelijk wat met het milieueffect wordt
bedoeld en ook niet hoe het werd gemeten).



Volgens de initiatiefnemers was er een hoge respons op de campagne. Dat baseren ze op het feit dat
de website 590 verschillende bezoekers had.



Er heeft ook een verschuiving plaatsgevonden van fietsen naar lopen. Dit kan het gevolg zijn van het
accent van de campagne op het genieten van de quality time met je kinderen: dat gaat lopend beter
dan op de fiets.

Kwaliteit van de evaluatie
Bij vragenlijstonderzoek is sprake van zelf gerapporteerd gedrag. Respondenten beantwoorden vragen
over hun gedrag, maar hun gedrag is niet daadwerkelijk gemeten (via observaties of tellingen
bijvoorbeeld). Wat mensen beweren en wat ze daadwerkelijk doen komt niet altijd met elkaar overeen. In
vragenlijsten kunnen ze bijvoorbeeld sociaal wenselijke antwoorden geven. De resultaten zijn dus slechts
een indicatie. Dat neemt niet weg dat het vragenlijstonderzoek gedegen is uitgevoerd en begeleid door de
Universiteit van Aberdeen. Voor Utrecht waren de resultaten voldoende bewijs dat een gesegmenteerde
aanpak werkt.
Uit een interview met de betrokken beleids- en communicatieadviseur blijkt dat Utrecht veel heeft geleerd
van Segment, omdat het een totaal aanpak was met 0-meting, uitvoering en nameting. Ze geven aan dat
de Segment Campagnes als project benaderd werden en dus afgebakend waren. Eigenlijk zou het
volgens hen meer in het reguliere kader ingepast moeten worden. Waarom kunnen aangeboden vouchers
bijvoorbeeld niet structureel worden gemaakt? Een aanpak als bij Segment kan ook veel meer als
onderdeel in een totaalaanpak worden gebruikt. Wat kun je bijvoorbeeld vooruitlopend op de aanleg van
een fietspad doen richting potentiële gebruikers?
Verhogen van effectiviteit
Omdat het aantal Utrechters dat loopt of fietst al hoog (82%) is, is het verstandig om dit te communiceren
in de vorm van een descriptieve norm. Een descriptieve norm is een beschrijvende norm. Mensen zijn
geneigd om te doen wat veel andere doen. Dat komt door bepaald gedrag te zien, te lezen of gezegd te
krijgen dat andere mensen het gedrag vertonen. Bijvoorbeeld: “meer dan 80% van de inwoners van
Utrecht loopt of fietst door de stad.”
Een kanttekening is dat er veel verschillende doelgroepen met verschillende soorten reisgedrag zijn
waarop men in de toekomst doelgerichter zou kunnen inspelen.
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Spitsmijden A2 Brabant
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
Spitsmijden Brabant is een project uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en SRE. Deze
partijen willen het spitsmijdgedrag van bewoners stimuleren en verduurzamen. De hoofddoelstelling van
het project, uitgevoerd door Dijksterhuis & Van Baaren (d&b) en ARS Traffic & Transport Technology , was
leren over het effect van een financiële beloning en reisinformatie op het reisgedrag van automobilisten.
Het onderzoek liep twee jaar lang, van september 2010 t/m september 2012. Op basis van een

kentekenonderzoek kregen mensen die vier of meer keer gedurende de spits in de centra van
Eindhoven en ’s-Hertogenbosch reden per brief het verzoek deel te nemen aan de proef. Ook werd
enkele werkgevers gevraagd het project onder de aandacht van de medewerkers te brengen. Tijdens
de looptijd van de campagne deden continu zo'n 2.300 mensen mee.
Beloning en persoonlijke mijdplan om gedrag te verbeteren
In het eerste deel van het experiment konden de deelnemers elke maand tot honderd euro verdienen door
met hun auto uit de spits te blijven. Dat betekende dat zij tussen 07.30 en 09.30 uur en tussen 15.30 en
18.30 uur de centra van Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch moesten mijden. Het principe was eenvoudig:
afhankelijk van het oorspronkelijke reisgedrag van een deelnemer werd een maximum beloning
vastgesteld. Elke keer dat iemand tijdens de proefperiode tóch in de spits in het centrum reed, ging daar
een klein bedrag van af. Het geld dat aan het eind van de maand overbleef, ging naar de deelnemer. Het
spitsmijdgedrag werd gemeten met een apparaatje dat in de auto werd geplaatst (een On Board Unit). Op
deze manier kon elke dag precies worden vastgesteld of een deelnemer wel of niet in de spits was.
Sociale norm feedback om gedrag te verbeteren

Als gedragsinterventie kregen 600 van de deelnemers de vraag wekelijks een mijdplan op te stellen,
inclusief een vrije tekstregel om aan te geven hoe zij dat dachten te doen. Achteraf kregen zij
feedback op hun eigen gedrag en hoe zich dat verhield tot wat anderen in dezelfde periode hadden
gedaan. Op de persoonlijke webpagina kon elke deelnemer zijn vorderingen bijhouden: hoeveel spitsritten
hij had gemeden, welke routes hij had gereden en wat de stand was van de opgebouwde beloning. Het
invullen van het mijdplan werd als voorwaarde gesteld voor het uitbetalen van de beloning. Het plan
zorgde ervoor dat ingewikkelde doelen in kleinere en simpelere onderdelen worden opgedeeld. (zie
Afbeelding 1).
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Afbeelding 1: persoonlijke webpagina met feedback en norminformatie

Gedurende het experiment werd de deelnemers twee keer een feedbackmail gestuurd met daarin hun
resultaten. Hoe goed hadden zij zich gehouden aan hun mijdplan? Het mijdgedrag werd ook gekoppeld
aan het gedrag van andere mijders: deden andere deelnemers het net zo goed als zij? Deze feedback
was naast de e-mail, ook te allen tijden zichtbaar door in te loggen op de persoonlijke mijdpagina. Deze emails werden ingezet om het mijdplan in de gedachten van de deelnemers actief te houden en om
feedback te geven over hun eigen gedrag (zie Afbeelding 2).

Afbeelding 2: samenvatting persoonlijk mijdplan

Zichzelf overtuigen om gedrag te verduurzamen
In het tweede deel van het experiment stopte de financiële beloning. Hierdoor werd een sterke terugval in
het spitsmijdgedrag verwacht. De initiatiefnemers wilden deze terugval tegengaan door gebruik te maken
van gedragsveranderingstechnieken. De extrinsieke motivatie (financiële beloning) om de spits te mijden
moest ingezet worden om langzaam een intrinsieke motivatie te kweken. Dat werd bewerkstelligd door
deelnemers een evaluatie enquête na afloop van de financiële beloning toe te sturen. Daarin stond de
boodschap dat je trots kon zijn op het spitsmijden (effort justification). De slogan 'I ♥ mijden' werd
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geïntroduceerd en mensen werd gevraagd een citaat te leveren waarin zij aangeven waarom zij mijden.
Deze kwamen, met naamsvermelding, op de website en werden gepubliceerd. Het gedrag van elke
deelnemer werd gedurende het tweede deel van het experiment gemeten door de cameraregistraties op
het traject. Op deze manier kon elke dag precies worden vastgesteld of een deelnemer wel of niet in de
spits op het traject te vinden was.
Om de respons te verhogen werden de deelnemers twee weken van te voren gebeld en gevraagd of een
week later een e-mail voor de deelname kon worden gestuurd.
Andere maatregelen
Deelnemers konden ook gebruik maken van de Travelstar, een handcomputer waarop persoonlijke
reisinformatie werd verstrekt, zoals file- en reisinformatie. Deze werden weinig gebruikt omdat mensen
vaak hun eigen info-kanalen hadden.
In de periode dat het project liep waren er ook acties om e-bikes en buskaartjes te proberen. Vanuit
Spitsmijden is op de acties gewezen, die het nog makkelijker maakten om een alternatief voor de auto te
kiezen. Daarnaast werd tijdens het project de beloning voor het mijden van de dinsdag- en
donderdagmiddagspitsen verhoogd, ook voor verwachtte drukke spitsen zoals de vrijdagmiddag voor de
start van vakanties.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Volgens een gedragsanalyse van d&b is de verkeersdruk te hoog in en rondom Eindhoven en Den Bosch.
Dit zorgt voor filevorming waardoor de steden minder goed te bereiken zijn. (Te) veel mensen nemen de
auto (tijdens de spits) in deze regio. Uit hun vooronderzoek naar de onbewuste determinanten van
spitsmijden kwam als belangrijke conclusie naar voren dat het rijden in de spits voornamelijk
gewoontegedrag is. Het beeld van de flexibele mijder die iedere dag afhankelijk van de
verkeersomstandigheden zijn of haar reisplan opstelt, lijkt niet te kloppen met de werkelijkheid. De
verwachting is dat veelmijders volgens een vast patroon mijden en één keer een nieuw reisgedrag kiezen
waar ze zich vervolgens aan houden.
Analyse gewenste situatie
Tot de doelgroep behoorden automobilisten die in de spits met de auto in Eindhoven en ’s-Hertogenbosch
komen. Zij moesten nieuw gewoontegedrag aanleren: de spits mijden. In het eerste deel van het
experiment was het doel om het oude (ongewenste) gewoontegedrag te doorbreken en in het tweede deel
was het doel om het nieuwe (gewenste) gedrag te behouden.

Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die in het project worden toegepast. We geven
aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies werken.


Beloning: er werd geprobeerd het gedrag te doorbreken door spitsrijders een financiële beloning te
geven van €100 per maand wanneer ze tijdens spitsuren niet in en rondom Eindhoven en Den Bosch
reden met de auto. Als ze een beloning voor bepaald gedrag krijgen, zijn mensen eerder geneigd om
het gewenste gedrag te vertonen.



Gebruik maken van automatisch gedrag, hier is op verschillende manieren op ingespeeld:
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-

Implementatie intenties: deelnemers werden verzocht een ‘persoonlijk mijdplan’ te maken, waarin
ze in detail aangaven hoe ze van plan waren de spits te vermijden. Ze legden hierdoor eigenlijk
implementatie intenties vast. Een implementatie intentie koppelt een doel aan een bepaalde
situatie of gebeurtenis, waardoor het voor de persoon makkelijker is om het doelgedrag uit te
voeren. Deze implementatie intentie specificeert wanneer, waar en hoe het doelgedrag wordt
uitgevoerd. Daarnaast werd in de feedbackmails de sociale norm van het mijdgedrag
gecommuniceerd. Er werd aangegeven wanneer en hoeveel deelnemers meden ten opzichte van
de andere deelnemers. Mensen kregen dus te zien hoe goed of slecht ze het deden vergeleken
met anderen. Dit stimuleert mensen hun gedrag aan te passen: niemand wil te veel afwijken van
de norm.

-

Wederkerigheid: dit werd ingezet door een beloning en reisadvies op maat aan te bieden. Dit
zorgt voor het onderlinge verplichtingsgevoel dat als iemand iets voor jou doet, dat je vervolgens
iets voor die ander doet.



Nieuw gedrag behouden, hier werd op verschillende manieren op ingespeeld:
-

Self-persuasion: door deelnemers te vragen de voordelen van het spitsmijden op te schrijven op
de website werd voorkomen dat men na afloop van het project in het oude gedrag zou
terugvallen. Als mensen zelf over de voordelen van bepaald gedrag nadenken ontstaat er een
positieve associatie met het gedrag waardoor mensen eerder geneigd zijn om dit gedrag te
vertonen.

-

Commitment en consistentie: het publiekelijk uitspreken van de voordelen van Spitsmijden zorgt
ervoor dat mensen zich consistent willen gedragen met hun uitspraak. Als men openlijk een
mening verkondigt over een onderwerp voelt men de verplichting om zich in overeenstemming
met deze mening te gedragen.

-

Psychologische afstand: door deelnemers een week van tevoren te bellen en te vragen of men
over een week een e-mail voor de deelname kon sturen, werd psychologische afstand tot het
verzoek gecreëerd. Wanneer de psychologische afstand tot een verzoek groot is (het gaat over
iets in de toekomst) wordt het verzoek op een andere manier verwerkt dan wanneer de afstand
klein is (het moet nu gebeuren). Dit heeft tot gevolg dat eerder aan het verzoek wordt voldaan.

Benadering van de doelgroep
Deze paragraaf beschrijft hoe de doelgroep werd benaderd.


Persoonlijke communicatie: Met camera’s langs de weg registreerde het projectteam in het voorjaar
van 2010 en 2011 meer dan een miljoen kentekens. Uit deze groep zijn 42.000 auto’s geselecteerd
die gemiddeld meer dan drie keer per week op de betreffende routes reden. De eigenaars zijn
uitgenodigd deel te nemen aan het project middels een persoonlijke brief.



Collega, buurtbewoner, vriend of familie: een klein aantal van de deelnemers heeft kennis genomen
van het project via andere mensen.



Pers en media: er is via de media nieuws over de proef verspreid.



Website: er was informatie te vinden op de website, die op diverse plekken vermeld stond, zoals in de
persoonlijke brief en nieuwsbrief.



Massamediale communicatie: borden aan de kant van de weg verstrekten informatie over het project.



Werkgevers: aan werkgevers werd gevraagd het project onder de aandacht van de medewerkers te
brengen.

Analyse van indirecte doelgroepen
Provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven waren de initiatiefnemers van
dit project. De gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu
deden mee als samenwerkingspartners. Onderzoeksbureau d&b ontwikkelde de interventies en het
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begeleidde het gedragspsychologisch onderzoek. ARS Traffic & Transport Technology was
verantwoordelijk voor de uitvoering en evaluatie van het project.

Context van het beleid
De gedragsmaatregelen die d&b ontwikkelde horen in het brede initiatief ‘Spitsmijden in Brabant’. Zowel
hogere als lagere overheden, technische bedrijven en onderzoeksbureaus doen hieraan mee. Spitsmijden
krijgt op meerdere vlakken een vervolg. Voorbeelden van andere, reeds lopende projecten die speciaal
gericht zijn op gedragsverandering onder automobilisten zijn: 'Fiets in de versnelling', 'Winnen van de file'
op de A2 en het project 'ITS regionale informatiediensten'.

Results
Effectiviteit van de maatregelen
Metingen van d&b tonen aan dat er zowel gedurende als na het gedragsexperiment aanzienlijke
veranderingen in het rijgedrag van deelnemers hebben plaatsgevonden. Zij meden ongeveer de helft van
hun spitsritten en zijn dit blijven doen nadat de beloning hiervoor stopte. Deelnemers met een persoonlijk
mijdplan presteerden beter dan deelnemers zonder. Ze waren 27 procent beter in het mijden van de spits
dan deelnemers die geen plan maakten. Nadat het gedragsexperiment werd stopgezet reden deelnemers
met een mijdplan nog altijd 18 procent minder in de spits dan deelnemers zonder. Over de effectiviteit van
andere maatregelen die zijn genomen zoals het aanbieden van de TravelStar, is minder bekend. Al met al
kan geconcludeerd worden dat in dit experiment de financiële beloning en het mijdplan samen effectieve
instrumenten voor gedragsverandering zijn gebleken
Resultaten
Hieronder beschrijven we de belangrijkste resultaten van het project, waaraan uiteindelijk 2.300
automobilisten hebben deelgenomen.
Het gedrag van automobilisten werd op twee verschillende manieren gemeten. Ten eerste met behulp van
de in de auto aanwezige OBUs (On Board Units). Op deze manier kon elke dag precies worden
vastgesteld of een deelnemer wel of niet in de spits had gereden. Ten tweede werden de deelnemers via
camera’s op de snelwegen geobserveerd.
Tijdens de beloningsperiode meden de deelnemers meer dan de helft van hun spitsritten (53 procent) in
het centrum van ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Op een gemiddelde werkdag resulteerde dit in 800
spitsritten minder. Daarbij hoort de kanttekening dat het ging om het mijden van binnensteden, waarvoor
alternatieve routes aanwezig waren. Het grootste deel mijders veranderde dan ook van route en reed
'buitenom', gevolgd door de groep die buiten de spitsen ging rijden. Het aantal overstappers naar andere
vervoerwijzen was veel lager:


22 procent van de deelnemers reed een andere route om zo de spits te vermijden.



12 procent van de deelnemers reden op een ander tijdstip om de spits te vermijden.



12 procent maakte gebruik van het OV of de fiets om de spits te vermijden.

Vier maanden na het einde van de proef bleek het aantal spitsmijdingen nog steeds 47 procent.
Eén van de meest effectieve methoden was mensen een persoonlijk ‘mijdplan’ te laten maken:
deelnemers met zo’n plan waren 27 procent beter in het mijden van de spits dan deelnemers die geen
plan maakten. Het mijdplan heeft blijvend effect, ook nadat het gedragsexperiment werd stopgezet. Tot het
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einde van Spitsmijden in Brabant reden deelnemers met een mijdplan nog altijd 18 procent minder in de
spits dan deelnemers zonder.
Een van de doelen van Spitsmijden in Brabant was erachter te komen wat het effect is van actuele
reisinformatie op reisgedrag van automobilisten. Daarom kregen alle deelnemers de TravelStar uitgereikt,
een handcomputer die op maat gesneden reisinformatie leverde. Het effect van de aangeboden
reisinformatie blijkt echter moeilijk meetbaar. Een reden hiervoor is dat het effect van de TravelStar niet los
kan worden gezien van andere factoren zoals de beloning. Daarnaast werd de TravelStar weinig gebruikt.
Er bleken verschillen te zijn tussen doelgroepen. Sommige mensen mijden door een andere route te
rijden, anderen door op een ander tijdstip te rijden en weer anderen door gebruik te maken van het OV of
de fiets. Binnen deze groepen zijn er verschillen in interventie-effectiviteit. Zo zijn tijdmijders bijvoorbeeld
minder goed te beïnvloeden dan andere mijders en hebben zij minder profijt van een mijdplan, mijden
mensen per fiets bijvoorbeeld meer naargelang seizoen en lijkt het mijdplan meer effect te hebben op
mannen dan vrouwen.
Neveneffecten
Volgens d&b was een gewenst neveneffect van het project dat het de organisatie een grote hoeveelheid
data opleverde waarmee onderzocht kan worden hoe de verkeerslogistiek verbeterd kan worden.
Methode


Bij het mijdplan-interventieonderdeel is een nulmeting verricht bij de experimentele groepen (107 en
114 deelnemers) en controlegroepen (108 en 114 deelnemers).



Bij de eerste experimentele groep waren opstartproblemen aanwezig. Deze groep wordt daarom
beschouwd als oefengroep.



De theoretische achtergrond bestaat uit drie technieken (sociale norm feedback, implementatie
intenties en self-persuasion) die wetenschappelijk onderbouwd zijn (zie ook hoofdstuk
‘Onderbouwing’).



Metingen met betrekking tot spitsdeelname werden gedaan door middel van de On Board Unit, een
apparaatje dat meet waar iemand zich bevindt.



Bij het enquête-onderdeel is een nulmeting voor de experimentele groep en de controlegroep gedaan.
Er waren 1072 deelnemers in de experimentele groep en 1038 deelnemers in de controlegroep.



De theoretisch achtergrond bestaat uit drie technieken (self-persuasion, commitment en
psychologische afstand) die wetenschappelijk onderbouwd zijn (zie ook hoofdstuk ‘Onderbouwing’).



Metingen met betrekking tot spitsdeelname werden gedaan door middel van cameraregistraties.

Kwaliteit van de evaluatie
De kwaliteit van de evaluatie is hoog, omdat de effectiviteit van project Spitsmijden op wetenschappelijk
verantwoorde wijze empirisch is getoetst (zie methode). Onderzoeksbureau d&b voerde een aantal
statistische analyses uit. Zo zijn er correlaties berekend voor de prijsprikkel, voor de informatieprikkel en
het (spitsmijd-)gedrag en is er een regressieanalyse uitgevoerd. Volledige statistische gegevens zijn
echter niet beschikbaar.
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Gebruikte bronnen


Spitsmijden in Brabant, Provincie Brabant. (2013). Gevonden op 21-8-2013,
op http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/dynamischverkeersmanagement/spitsmijden.aspx.



Van Baaren, R (2012). Gedragsonderzoek Spitsmijden in Brabant, voor Provincie Noord Brabant.



Gesprek met Yvonne van Velthoven-Aarts, SRE (9 oktober 2013)
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Stimuleren e-fiets (Twente)
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
Twente Mobiel helpt werkgevers op weg met hun mobiliteitsbeleid. Ze doen dit met onderzoek, advies en
acties voor werkgevers en door het inspireren en activeren van werknemers. Bedrijven die willen meedoen
aan de activiteiten en projecten van Twente Mobiel moeten een convenant ondertekenen (alleen
convenantpartners mogen meedoen). De huidige casus gaat over een e-fietsactie die door Twente Mobiel
is opgezet. Werknemers van deelnemende bedrijven kunnen tijdens deze actie voordelig een elektrische
fiets kopen. Twente Mobiel wil met de actie het fietsen onder werknemers stimuleren en het aantal
autokilometers verminderen.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
De maatregel is gericht op werknemers van diverse bedrijven in de regio. Deze werknemers maakten veel
gebruik van hun auto bij het woon-werkverkeer. 65% van de deelnemende werknemers komt met de auto
naar het werk, 26% op de fiets, 4% is carpooler, 1% komt met de trein en 4% reist anders. Door dit hoge
autogebruik ontstaan er files tijdens de spits en is Twente minder goed bereikbaar.
Analyse gewenste situatie
Werknemers van de convenantpartners die nu met de auto reizen, worden aangespoord om een
elektrische fiets aan te schaffen en deze voor het woon-werkverkeer te gebruiken. Het aantal
autokilometers moet hierdoor in de spits verminderen en moet ervoor zorgen dat Twente bereikbaar blijft.
Daarnaast heeft Twente Mobiel de volgende doelstellingen gesteld bij de fietsactie:


Minimaal 50% van de convenantpartners (in dit geval19 convenantpartners) doen mee aan de actie.
Van deze convenantpartners (allemaal bij elkaar) is het doel dat in totaal minimaal 60% van de
werknemers meedoet (ca. 18.000).



Minimaal 2% van de werknemers die op e-fietsafstand wonen (5-20 km) koopt via de actie een e-fiets
(ca. 350). Dit doel is echter verhoogd vanwege de enthousiaste reacties van bedrijven op deze
aangekondigde actie, de omvang van enkele deelnemende organisaties en het extra financiële
voordeel. Er wordt in het rapport niet genoemd hoe hoog de bijgestelde doelstelling is.

We vermoeden dat het gewenste gedrag wordt belemmerd door het feit dat de e-fiets alleen bij een
BOVAG-rijwielhandelaar kan worden gekocht en alleen via het Fietsplan van de werkgever. Dit zorgt voor
beperking van keuzevrijheid en kan tot weerstand leiden.
Daarnaast is de aanschaf/vergoedingsprocedure erg uitgebreid en vraagt veel inspanning van de
werknemers (werknemers moeten 6 stappen uitvoeren voordat ze de beloning krijgen). Dit kan leiden tot
het weerstandtype “inertia” en kan remmend werken op de aanschaf van de fiets.
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Interventions
Inhoud en elementen
Er is een maatregel van start gegaan om de aanschaf van de elektrische fiets te stimuleren. Hierbij is
gebruik gemaakt van een beloningselement. Deelnemers kregen een beloning van €250 als zij een
elektrische fiets aanschaften en daarnaast een beloning van €50 als zij een vragenlijst invulden.
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Schaarste: de financiële bijdrage tijdens de fietsactie is beperkt tot 350 e-fietsen (actieperiode). Als
dat aantal bereikt is, stopt de actie en daarmee het recht op een financiële bijdrage. Deze op=op actie
(schaarste) moet werknemers stimuleren/motiveren om (zo snel mogelijk) de e-fiets aan te schaffen.
Als ze de fiets niet snel kopen, lopen ze de actie mis.



Beloning: werknemers krijgen een financiële beloning voor het aanschaffen van de e-fiets en het
invullen van een enquête. Dit speelt in op de motivatie van de werknemers: het is aantrekkelijk om
mee te doen aan de actie.



Verliesaversie: verplichte deelname enquête: speelt in op motivatie van de werknemers. Als zij niet
meedoen aan de enquête aan het einde van de actieperiode, hebben ze ook geen recht op de eerder
ontvangen beloning van €250. Het is onbekend of de werknemers de beloning dan terug moeten
betalen. Als werknemers de beloning inderdaad terug moeten geven, moet verliesaversie de
werknemers motiveren om mee te doen aan de enquête.



Kennis vergroten/delen: er wordt gebruik gemaakt van een helpdesk, mobiele website en webpagina.
Deze interventie richt zich op het op het verminderen van weerstand. Mensen houden namelijk niet
van onduidelijkheid. We beginnen liever niet zomaar klakkeloos aan iets als we niet helemaal weten
hoe het in elkaar steekt. Door middel van de helpdesk, mobiele en gewone website krijgen
medewerkers antwoord op hun vragen en worden onduidelijkheden uit de weg geholpen.



Commitment: na aanmelding op de website, ontvangen de werkgevers een e-mail die de deelname
bevestigd. De deelname is hiermee vastgelegd en zorgt ervoor dat er een soort druk ontstaat om mee
te doen. Vastgelegde documenten zorgen er doorgaans voor dat mensen commitment ontwikkelen,
denk bijvoorbeeld aan een trouwakte.



Faciliteren: met een start-set en promotiepakket wordt er geprobeerd om de mensen te motiveren.
Werkgevers ontvangen een start-set en promotiepakket om de fietsactie onder hun werknemers te
promoten. De fietspomp, bandenplakset, vouchers, et cetera moeten de medewerkers stimuleren om
mee te doen aan de actie.

Benadering doelgroepen
De projecten en actviteiten van Twente Mobiel zijn alleen toegankelijk voor bedrijven die een convenant
hebben ondertekend. De lijst van bedrijven die hebben deelgenomen aan de e-fiets actie loopt erg uiteen:
van o.a. Hogescholen, tot gemeenten en laboratoria. Er zijn verschillende (communicatie)middelen ingezet
om de convenantpartners te faciliteren bij de promotie en organisatie van de e-fietsactie binnen hun
bedrijf. Deze middelen zijn opgezet zodat de convenantpartners hun werknemers konden beïnvloeden om
een e-fiets aan te schaffen in de actieperiode.
Hieronder volgt een overzicht van deze middelen:


Er is een vooraankondiging uitgegaan van de actie per e-mail.
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Nadat een bedrijf zich heeft aangemeld op de website, wordt er een geautomatiseerde
bevestigingsmail verstuurd aan de werkgever.



Start-set: fietspomp, bandenplakset en checklist voor werkgever (de ‘fietswaaier’), informatie over
regelen van gezondheidstest en vouchers voor onderhoudsbeurt.



Promotiepakket: digitale en print-middelen voor promotie van de e-fietsactie onder werknemers.



Mobiele website: er is gebruik gemaakt van posters met een QR-code die verwijst naar een (mobiele)
webpagina met informatie over de actie, waaronder het aanvraagformulier en veelgestelde vragen
voor werknemers.



Er is een webpagina gecreëerd op www.twentemobiel.nl voor werknemers, met veelgestelde vragen,
actievoorwaarden en aanvraagformulier.



Reminders per e-mail en nieuwe versies van teksten en illustraties (3 x: een herinnering halverwege
de actie, een herinnering een week voor het einde van de actie en een herinnering aan het einde van
de actie).

Naast de hierboven genoemde middelen, is er een aantal communicatiemiddelen voor werknemers
opgezet:


Alleen als de werkgever deelneemt aan de Twentse e-fiets actie is gecommuniceerd met de
werknemers. Dit gebeurde via de contactpersonen bij de werkgevers (het is onbekend of dit iemand
van het bedrijf zelf was, of iemand van Twente Mobiel); zij ontvingen de hierboven genoemde door
Twente Mobiel ontwikkelde promotiematerialen. De contactpersoon zette deze middelen
daadwerkelijk in richting werknemers. Daarnaast was er tijdens kantoortijden een helpdesk
beschikbaar. De helpdesk was telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Praktische uitvoering
De praktische uitvoering van de maatregel zag er als volgt uit:


De medewerker geeft aan dat hij/zij van plan is via het fietsplan van het bedrijf een e-fiets in de
actieperiode te kopen. De werkgever moet hiermee instemmen.



De medewerker gaat naar een fietsendealer om een e-fiets te kopen. De medewerker vult bij
bestelling het Aanvraagformulier voor de financiële bijdrage van Twente Mobiel volledig in. En stuurt
dit direct na de bestelling naar Twente Mobiel.



Na ontvangst van Aanvraagformulier stuurt Twente Mobiel de betreffende medewerker een
bevestigings e-mail. Als de medewerker aan de voorwaarden van de e-fietsactie voldoet, kan de
medewerker nu van een financiële bijdrage uitgaan.



Nadat de medewerker de fietshandelaar heeft betaald, ontvangt de werkgever van zijn medewerker
een kopie van het ondertekende Aanvraagformulier samen met de originele factuur van de e-fiets.



De werkgever controleert of de medewerker via het fietsplan van zijn organisatie aan deze actie mag
meedoen. Vervolgens controleert de werkgever het Aanvraagformulier en de factuur. Als aan alle
voorwaarden is voldaan, ondertekent de werkgever het Aanvraagformulier.



De werkgever stuurt het goedgekeurde Aanvraagformulier samen met een kopie van de factuur van
de e-fiets naar Twente Mobiel.



Twente Mobiel maakt vervolgens binnen een paar weken de financiële bijdrage van €250 over naar
het door de medewerker opgegeven rekeningnummer.



In oktober 2012 heeft de medewerker van Twente Mobiel het verzoek ontvangen om aan een korte
digitale enquête over de e-fiets deel te nemen. Deelname is verplicht. Als hij hieraan deelneemt,
ontvangt hij hiervoor binnen een paar weken € 50.
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Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid


Twente Mobiel.



Deelnemende bedrijven: AkzoNobel, ÄriensZorgpalet, CarintReggeland, DHL, Dienstencentrum HR
(ministerie van Defensie), Expertis, Hogeschool Edith Stein, gemeente Hengelo, Enschede, Losser,
Oldenzaal, Rijssen-Holten en Wierden, Grolsch, Gullimex, Kamer van Koophandel, Konot,
Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Laboratorium Pathologie Oost-Nederland, Livio,
Mediant, MST, Nijhof Wassink, Novay, Openbare Bibliotheek Enschede, Prescan, Regio Twente,
ROC van Twente, Royal Haskoning, Saxion, Siemens, SLO, St. KOE, Thales, Twence, Universiteit
Twente, Waterschap Regge en Dinkel, WW Eurovalve, Ziekenhuisgroep Twente.

Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


Twente Mobiel: faciliteren de convenantpartners bij de promotie en organisatie van de e-fietsactie
binnen hun bedrijf en geven de beloning.



Werkgevers: moeten de e-fietsactie actief communiceren binnen het bedrijf aan de hand van de
verkregen communicatiemiddelen.

Mobiliseren actoren
De convenantpartners konden zich vrijwillig vlak voor of tijdens de e-fietsactie via het digitale
Aanmeldformulier op de website van Twente Mobiel als deelnemende werkgever opgeven.

Context van het beleid
Twente Mobiel is via Regio Twente aangehaakt bij het Rijksprogramma Beter Benutten. In Twente worden
maatregelen genomen die de doorstroming op de wegen verbeteren en bewust reisgedrag, zoals met het
openbaar vervoer, bevorderen. Regio Twente wil de belangrijkste knelpunten wegnemen op het
onderliggend wegennet en een fietssnelweg aanleggen. Ook neemt Twente een aantal vraagbeïnvloedende maatregelen in het programma op. Deze vallen onder Twente Mobiel. Het gaat om:


Een werknemerscampagne voor gedragsverandering in het woonwerkverkeer.



Actuele reisinformatie via verkeerscamera's.



Fietsstimuleringscampagne.



Unieke rekentool voor werknemers, de Woon-werk kostencalculator.

Onderdeel van maatregelenmix
De Twentse e-fietsactie is een actie die door het convenant Mobiliteitsmanagement Twente is uitgevoerd.
Dit convenant is in 2009 opgericht en betreft een samenwerking tussen werkgevers en de overheid.
Samen vormen zij concrete acties om regio Twente bereikbaar, leefbaar en schoon te houden en gaan op
zoek naar manieren van slim werken waarmee werkgevers hun bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren.
Zij gaan hierbij op zoek naar groene, gezonde en goedkope mobiliteit.
Afwijkingen invoering interventies met beleidstheorie
De eerste afwijking heeft te maken met de aanschaf van de e-fiets. In het evaluatierapport staat dat de efiets alleen via het Fietsplan van de werkgever kan worden aangeschaft. Bij de resultaten staat vervolgens
dat er ook een fiets is verkocht met een woon-werk verklaring, niet via het fietsplan. Het is onbekend of
deze persoon dezelfde beloning heeft ontvangen.
Een tweede (mogelijke) afwijking heeft te maken met de financiële beloning. Werknemers krijgen de 1

e

e

betaling (€250) na aankoop van de e-fiets in de actieperiode en de 2 (€50) na deelname aan de verplichte
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enquête. Als de werknemer niet deelneemt aan de enquête, ontvangt hij geen €50 en heeft hij ook geen
recht op de eerder ontvangen €250. In de resultaten van het rapport staat echter dat de enquête niet door
alle deelnemers is ingevuld. Dit zou betekenen dat zij geen recht hebben op de eerder verkregen €250.
Het is echter onduidelijk of zij het geld terug moesten geven of mochten houden.
Een laatste afwijking betreft de actieperiode. In eerste instantie gold OP=OP wat betreft de financiële
bijdrage. In verband met de grote belangstelling is het budget echter verhoogd. Dit kan wellicht invloed
hebben gehad op het schaarste principe.

Results
Resultaten
Er hebben in totaal 43 convenantpartners aan de e-fietsactie 2012 deelgenomen. 66% van de
respondenten heeft via intranet over de fietsactie gehoord, 18% via een collega, 12% via de interne
nieuwsbrief en 12% via een regionale krant. In totaal zijn er 455 e-fietsen verkocht, waarvan 1 met een
woon-werk verklaring in plaats van het fietsplan. Later in het rapport wordt gezegd dat er 240 fietsen zijn
verkocht. Het is niet duidelijk hoeveel het er nou daadwerkelijk zijn. De kopers hebben aangegeven dat ze
zeer tevreden (73%) of tevreden (25%) zijn over het e-fiets gebruik. Het is echter onduidelijk of de
medewerkers de fiets hierdoor veel gebruiken of van plan zijn om te gebruiken in de toekomst.
Deelnemers fietsen met hun e-fiets gemiddeld 3 dagen per week naar hun werk. 59% van de
respondenten reed met de auto naar het werk, voordat ze een e-fiets kochten. Nu gebruiken ze de e-fiets
gemiddeld 1,2, of 3 dagen in de week. 34% gebruikte de gewone fiets voor het woon-werk verkeer. Ze
gebruiken de e-fiets gemiddeld 3,4, of 5 dagen per week. (Ex)automobilisten fietsen minder vaak, maar als
ze fietsen leggen ze met de e-fiets een grotere afstand af dan mensen die al op een gewone fiets fietsten.
Er is een nieuwe groep fietsers aangeboord, aldus het evaluatierapport.
Ten slotte heeft de maatregel gezorgd voor een autokilometerreductie van circa 450.000 kilometers voor
de totale groep kopers.
Niet bereikte effecten
De e-fiets wordt niet tot nauwelijks gebruikt in plaats van het openbaar vervoer. Dit werd niet gezien als
een van de doelstellingen, maar is wel genoemd als opvallendheid.
Daarnaast gebruikt 77% van de respondenten nu ook nog de privé auto voor woon-werkverkeer en 17%
ook nog de gewone fiets.
Effectiviteit van de maatregel
De effectiviteit van de maatregel is onderzocht met een vragenlijst. De antwoorden zijn hierdoor subjectief
en het is niet met zekerheid vast te stellen of het gedrag door de maatregel tot stand is gekomen, of dat er
andere factoren een rol spelen.
Werkzame ingrediënten
Uit de vragenlijst is naar voren gekomen dat bij respondenten die eerst vooral met de auto naar het werk
gingen en nu met de e-fiets, de financiële bijdrage, de snelheid van de e-fiets en de gezondheid de
belangrijkste redenen zijn om vaker voor de e-fiets te kiezen. Bij respondenten die eerst de gewone fiets
gebruikten en nu de e-fiets bleek de snelheid van de e-fiets de belangrijkste reden voor de overstap.
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Alternatieve verklaringen effectiviteit
Er zijn meerdere alternatieve verklaringen denkbaar voor de gevonden effecten:


De fiets is aangeschaft via het fietsplan of woon-werkverklaring. Met deze regelingen is door de
belastingdienst en/of de werkgever de eis gesteld dat de e-fiets voor meer dan de helft van de
werkdagen gebruikt wordt voor (een deel van) de woon-werk reis. Het kan zijn dat respondenten
hiermee rekening hebben gehouden bij het beantwoorden van de vraag over hoe vaak de e-fiets
gebruikt wordt voor woon-werk ritten. Hier is geen onderzoek naar gedaan/rekening mee gehouden.



Er is in Twente een fietscultuur. Mensen staan hierdoor wellicht meer open om de e-fiets te gebruiken
dan mensen waarbij een autocultuur heerst.



Interne succesfactoren op het gebied van communicatie en organisatie, waaronder samenwerking met
regionale fietsendealers, goede communicatie op werk- en winkelvloer en een duidelijke einddatum
van de actie.



Binnen de Twentse e-fietsactie konden werkgevers een probeerperiode faciliteren voor werknemers,
het animo was hiervoor laag. Mogelijke reden hiervoor waren: strikte levering van de e-fietsen (zonder
enige flexibiliteit voor de werknemer) en de mogelijkheid voor de werknemers om op een zelf gekozen
moment een e-fiets uit te proberen bij een TSR-dealer. Twente Mobiel heeft de verwachting dat hier
veel gebruik van is gemaakt, omdat werknemers zelf konden bepalen wanneer ze de e-fiets wilden
uitproberen en meteen vragen over de fiets aan de dealer konden stellen.

Verschillen tussen doelgroepen
Er is gekeken naar de leeftijd en het werkveld van de werknemers en daaruit is naar voren gekomen dat
de meeste kopers tussen de 45-54 jaar oud zijn (46%) en dat vooral mensen uit de zorg hebben
deelgenomen aan de actie (44%). Verder is de actie het beste aangeslagen bij deelnemers met een woonwerk afstand tussen de 5 en 20 km.


Overige cijfers leeftijd: 25-34 jaar 21%, 35-44 jaar 21%, 45-54 jaar 46%, 55-64 jaar 31%.



Overige cijfers werkveld: onderwijs 19%, zorg 44%, dienstverlening 33%, industrie 4%.



Overige cijfers woon-werk afstand: <5 km 14%, 5-10 km 32%, 10-15 km 27%, 15-20 km 17%, 20-25
km 6%, 25+ km 4%.

Verhogen van effectiviteit
Er was van te voren vastgesteld dat de e-fietsen alleen bij bepaalde dealers mochten worden gekocht om
de vergoeding te krijgen. De keuzevrijheid van de medewerkers wordt hierdoor beperkt en kan weerstand
oproepen. Door hen een bredere keuze te bieden, wordt het aantrekkelijker om mee te doen aan de actie.
Daarnaast is het niet helemaal duidelijk of de deelnemers geld terug moesten betalen wanneer zij niet
deelnamen aan de enquête. Het zou goed zijn om in het vervolg geld terug te vorderen bij mensen
wanneer zij niet voldoen aan de vereisten (bijvoorbeeld enquête invullen). Op deze manier speel je in op
verliesaversie (mensen willen hun beloning niet kwijt raken) en stimuleer je ze om mee te doen.

Gebruikte bronnen


Twente Mobiel (2012). Twenste e-fietsactie 2012. Resultaten evaluatieonderzoek.



Twente Mobiel (2012). Evaluatie Twentse e-fiets actie 2012.
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Tramcampagne RET
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
RET heeft een tramcampagne opgezet omdat het opdracht heeft gekregen om meer reizigersinkomsten te
verkrijgen. De (imago)campagne ging niet alleen om het veranderen van het gedrag van reizigers, maar
ook om het gedrag van het eigen personeel. De campagne bestond uit twee onderdelen: teasercampagne
en ‘de onthulling’.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Tot nu toe draaide alles bij RET om productmarketing en zaken als reisinformatie. Er was behoefte aan
meer beleving. Binnen RET is het beeld altijd geweest dat het reisproduct goed is en dat je campagnes
nodig hebt om dit de reizigers duidelijk te maken.
Analyse gewenste situatie
De insteek van de campagne is om ervoor te zorgen dat bestaande reizigers vaker met de tram reizen en
dat mensen die nooit met de tram reizen, dit in het vervolg minstens een keer per week gaan doen.

Interventions
Inhoud en elementen
Er is een imagocampagne opgezet om het gebruik van de tram te promoten. Hierbij is uitgegaan van
merkwaarden (rationeel en emotioneel) die aansluiten op de beoogde doelgroepen. Volgens RET worden
bestaande reizigers beïnvloed door rationele merkwaarden als meerdere verbindingen en haltes naar
belangrijke plaatsen in de stad, het beste netwerk, comfort, nieuw materieel en aanvullende faciliteiten.
Daarnaast worden volgens RET potentiele reizigers beïnvloed door emotionele merkwaarden als vrijheid,
ontspanning en extra tijd om na te denken, werken en een verbindende factor. De campagne bevatte een
verrassingselement, waardoor mensen nieuwsgierig werden gemaakt en daarnaast op het verkeerde
spoor werden gezet. Er werd gedaan alsof het om een auto ging (teaser), terwijl het eigenlijk om de tram
ging (onthulling).
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.


Disrupt then reframe: er is gebruik gemaakt van een verrassingsaspect waardoor mensen in het
eerste deel van de campagne op een verkeerd spoor zijn gezet. Ze dachten hierdoor dat het om een
auto ging in plaats van een tram. In de campagnebeelden is verwarring gezaaid met de tekst “0%
bijtelling, 100% elektrisch”. Deze eigenschappen worden doorgaans genoemd bij auto’s en niet zozeer
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bij trams, waardoor het onwaarschijnlijk is dat het om een tram gaat. Wanneer blijkt dat het niet om
een auto maar om een tram gaat, zijn we even van ons stuk gebracht en daardoor vatbaarder voor
beïnvloeding.


Scepticisme verminderen: aan de hand van een proefrit wordt ingespeeld op het verminderen van
weerstand. Door mensen de mogelijkheid te bieden om een ritje te maken in de tram, kunnen ze zelf
ervaren dat het prettig is om met de tram te reizen. Mensen die eerst een negatief beeld hadden bij de
tram (negatief imago), herzien hierdoor wellicht hun mening en gaan de tram vaker gebruiken.



Normen: op de campagnebeelden staat de volgende tekst: “Zo wil iedereen wel door de stad cruisen”.
Dit speelt in op de motivatie van mensen. Impliciet wordt de norm gecreëerd dat anderen het fijn
vinden om gebruik te maken van de tram, wat resulteert in de bijstelling van de eigen norm: “Als
anderen het fijn vinden, dan zal ik het ook wel fijn vinden”. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om met
de tram te reizen.



Framing: in de campagnebeelden worden de volgende zinnen gebruikt: “zo mooi dat je ‘m elke dag
zou willen wassen” en “zo wil iedereen wel door de stad rijden”. Hiermee wordt gesuggereerd dat het
erg aangenaam is om in de tram te rijden (hij is mooi en rijdt comfortabel). Mensen moeten hierdoor
gemotiveerd raken om vaker met de tram te reizen. Bovendien worden hier waarden aangesneden die
normaliter aan de auto worden toegekend (net als bij het vorige punt m.b.t ‘cruisen’). Daardoor is de
verwachting dat het ‘geleende imago’ van de auto geprojecteerd en overgenomen wordt door de tram.



Identificatie: een van de campagnebeelden bevat de tekst “gemaakt voor de stad, dus gemaakt voor
jou”. Dit moet mensen motiveren vaker de tram te gebruiken. Er wordt gesuggereerd dat jij bij de stad
hoort. De tram is daar onderdeel van. Het is de bedoeling dat je je hierdoor gaat identificeren met de
tram en daardoor er vaker gebruik van gaat maken. Hier wordt ingespeeld op de waardering die
mensen voor de stad Rotterdam hebben en de wil om daar deel van uit te maken. Ook hier gaat het
eigenlijk om het verbinden van een positief imago (Rotterdam) met het imago van de tram. Het
koppelen van imago’s is een soort priming op gang brengen: positieve gevoelens in relatie tot de auto
en/of Rotterdam, gaan associëren met het gebruik van de tram.



Emotie marketing: Mazur (1999, p.22, in: Schoenfelder & Harris, 2004) geeft aan dat het belangrijkste
is “to win the minds and the hearts of consumers”. Hieruit blijkt dat de perceptie van consumenten
steeds belangrijker wordt gevonden in de wetenschappelijke literatuur. Uit onderzoek van
Schoenfelder & Harris blijkt dat geloofwaardigheid van, en intimiteit met merken en producten het
meest bijdragen aan positieve percepties ervan. Merken zouden verhalen moeten vertellen die
inspireren en de aandacht van de consument trekken en vasthouden.



Attitudeverandering: aanname bij het uitvoeren van deze campagne is dat een frisse, verrassende
campagne die inspeelt op emoties, attitudes ten opzichte van de tram verandert (in positieve richting).
De campagne is ingezet op het moment dat de tram en de kwaliteit van de dienstverlening zichtbaar
verbeterd waren. Tevens verwachtte men dat de verrassende campagne er in Rotterdam en
omstreken toe zou leiden dat er over gepraat zou gaan worden. Dit alles met het uiteindelijke doel
gedragsverandering te bevorderen. Deze gedachtegang sluit één op één aan bij Fishbein and Ajzen’s
“Theory of Planned Behaviour”. Daarin leiden attitudes, subjectieve normen en gepercipieerde
gedragscontrole tot gedragsintenties, die op hun beurt (ander) gedrag tot gevolg hebben. Bij de
tramcampagne zijn effecten op attitude en gedragsintenties aangetoond (wel op basis van
zelfrapportage), maar is het uiteindelijke gedragseffect (nog) niet gemeten en is de invloed van
gepercipieerde gedragscontrole (verbeteringen van de kwaliteit van de tram) niet onafhankelijk
gemeten.

Benadering doelgroepen
De doelgroep is via een teaser (18 feb t/m 3 maart 2013 ) en commercial (4 maart t/m18 maart 2013 )
benaderd. De afzender was RET. Zij hebben de campagne zelfstandig opgezet en uitgevoerd (niet in
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opdracht van de overheid). Naast de teaser en commercial zijn er tal van andere communicatiemiddelen
ingezet.
Bij de ondersteuning van de teaser en de commercial is gebruik gemaakt van: tv (NED1,2,3 (1 week) en
RTV Rijnmond TV), website (www.ikwileentestrit.nl) , Narrow casting bij 30 tankstations, op metrostation
Beurs, in de metro en bus, XL screens Blaak en Koopgoot, lokale radiozender RTV Rijnmond Radio, Abri’s
met respectievelijk vier (teaser) en drie (commercial) beelden, advertentie in het dagblad Metro en in het
AD (ook online op AD), Online RTV Rijnmond.nl en social media (facebook, Youtube). Daarnaast zijn ten
behoeve van de commercial de volgende communicatiekanalen ingezet: brochure testrit, promotieteams in
de stad Rotterdam, Billboard langs de A20 en LED Boarding bij De Kuip.
Ten slotte ontvingen de 2700 medewerkers van RET thuis een zwarte envelop in de stijl van de campagne
op de laatste dag van de teasercampagne. Daarnaast is er een rondje door het bedrijf gemaakt om de
campagne te presenteren.

Analyse indirecte doelgroepen
Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
RET en het bureau ‘The Choice’.
Kenmerken van de betrokkenen


RET: verzorgt sinds juli 2008 het openbaar vervoer in de zuidvleugel van de Randstad als
verzelfstandigd bedrijf. RET is een structuur NV, met de gemeente Rotterdam als enige
aandeelhouder. De stadsregio is juridisch eigenaar en de gemeente Rotterdam is de financieel
eigenaar van RET.



Bureau The Choice: is een marktonderzoekbureau dat analyses uitvoert en oplossingen voor
marketingvraagstukken aandraagt.

Verdeling rollen, taken, verantwoordelijkheden


RET heeft alles zelfstandig geregeld en uitgevoerd. Er was betrokkenheid van het top20 management.



Marktonderzoekbureau “The Choice” heeft het evaluatieonderzoek uitgevoerd. Zij hebben de
volgende factoren onderzocht: ontwikkeling merkkracht RET, vaststellen bereik campagne en media,
vaststellen herkenning en impact boodschap en opbouwen campagne kennisdatabase met learnings
en best practices.

Context van het beleid
Als je de verbeteringen aan het tramnet meerekent, kun je stellen dat de tramcampagne onderdeel is van
een maatregelenmix. Er is met de campagne bewust ingezet op een moment dat de tram een aantal
verbeteringen had ondergaan.
Beleidsmatige ontwikkelingen
Twee marketeers binnen RET die verantwoordelijk zijn voor deze campagne, voelden dat de tijd rijp was
voor verandering binnen het bedrijf. Ze gingen lobbyen voor een meer emotionele campagne met een
verassingsaspect en illustreerden dat met succesvolle voorbeelden. Zo kregen ze stap voor stap meer
voet aan de grond en uiteindelijk de handen op elkaar. Om alle cruciale personen binnen het bedrijf mee
te krijgen in een andere manier van campagnevoeren, heeft veel energie gekost en vormde een
gedragsveranderingsproces op zich.
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Relevante aspecten van het verkeers- en vervoerssysteem
Na de campagneperiode waren er veel werkzaamheden aan de tramrails waardoor veel lijnen een
omrijroute hadden. Dit kan een negatief effect hebben gehad op het tramgebruik. Reizen duren langer en
trams zijn daardoor onaantrekkelijker. Het nieuwe gewenste gedrag wordt dan onderbroken wat een
negatief effect kan hebben op het toekomstig tramgebruik.

Results
Resultaten
De tramcampagne heeft 400.000 niet-reizigers bereikt, het is onduidelijk of deze hierdoor meer met de
tram zijn gaan reizen. Daarnaast zegt 20% van de ondervraagden door de campagne vaker met RET te
zijn gaan reizen of van plan te zijn dit te gaan doen. Verder hebben ruim 117.000 reizigers aangegeven
door de tramcampagne een nieuwe reis met het OV te maken, die ze anders niet met het OV hadden
gemaakt en 29% van de ondervraagden zegt het reizen met de RET eerder in overweging te nemen. Het
is niet bekend of dit gedragseffect ook echt is opgetreden.
Gewenste neveneffecten


Bereik: 52% heeft minimaal 1 uiting van de tramcampagne gezien (in totaal hebben bijna 670.000
inwoners van het RET-verzorgingsgebied minimaal 1 uiting gezien). Gemiddeld heeft men 1,9-2,3
uitingen gezien. De RET campagne heeft 400.000 niet-reizigers bereikt, waarbij personen jonger dan
35 jaar (iets) oververtegenwoordigd waren. Verder is het bereik van de campagne als volgt: 57% man,
45% vrouw, 55% RET reiziger, 31% niet RET reiziger, 60% < 35 jaar, 47% 35-54 jaar, 46% 55+.



Duidelijkheid boodschap: 69% vindt de boodschap (zeer) duidelijk. 30% dacht bij de teaser aan een
elektrische auto, 16% in fase 2 (commercial onderdeel) aan promotie van het OV, 13% in fase 2 aan
comfort van de tram.





Attitude: de tramcampagne heeft een positief effect op attitude.
-

39% zegt dat het uitnodigt om vaker met de tram/bus te reizen.

-

41% zegt dat ze positiever over het OV zijn.

-

41% zegt dat ze positiever over RET zijn.

-

Trots binnen het bedrijf is gegroeid.

-

36% vindt RET sympathieker na de campagne.

Merkwaarden: mensen die de campagne hebben gezien, scoren op alle merkwaarden hoger dan
mensen die de campagne niet hebben gezien.



Waardering en loyaliteit: door de tramcampagne is het aantal “Superpromotors” RET sterk gegroeid.



Communicatiemiddelen: 9000 testritten aangevraagd, tot en met juni 2013 is 50% daadwerkelijk
gebruikt en was de conversie vanaf de website 25%. De teaser is 986 keer bekeken, de commercial
4518 keer. De website is 35.087 keer bezocht, waarvan 53,3% van de bezoekers uit de provincie
Zuid-Holland kwam.

Ongewenste neveneffecten
Volgens RET was er nauwelijks sprake van een anticlimax toen bekend werd dat het om een tram ging in
plaats van een auto. Hier kunnen echter vraagtekens bij worden gezet. Het is te verwachten dat er
mensen zijn geweest die de stunt wel als een anticlimax hebben ervaren. Gevaar van emotionele
campagnes is, zo blijkt onder andere uit onderzoek van Thompson, Rindfleisch en Arsel (2006), dat
consumenten merken vermijden wanneer de emotionele positionering niet oprecht en authentiek
overkomt. Met andere woorden: een reactie als ‘wat flauw, het ging helemaal niet om een auto maar om
een tram’, zou mensen verder van de tram kunnen verwijderen.
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Kwaliteit van de evaluatie
Het attitude-effect is overtuigend aangetoond. Over een gedragseffect is nu nog niets bekend maar dit
wordt nog wel gemeten door RET. Er zijn wel intenties gemeten, maar deze geven geen garantie voor
feitelijk gedrag. Wat betreft de attitudes betekent dit dat de resultaten te herleiden zijn op de interventie,
voor het gedrag geldt dit niet. Bij de evaluatie is daarnaast ook gebruik gemaakt van dataverzameling via
Twitter, dit zorgt voor vraagtekens over de validiteit van de evaluatie.
Werkzame ingrediënten
RET bestempelt een aantal aspecten als de werkzame ingrediënten. Het is onduidelijk hoe deze zijn
bepaald en of dit voldoende gegrond is. Hieronder volgt een lijstje van deze ingrediënten.


De call to action.



Het verrassingseffect.



De verwijzing naar trots op de stad.



Het verwijzen naar positieve kenmerken van de auto.



Nauwelijks sprake van een anticlimax bij de onthulling.



Directeur stond er achter.



Geen discussies met andere organisaties.

Alternatieve verklaringen effectiviteit
De campagne is gestart nadat er verbeteringen aan het systeem zijn doorgevoerd. Deze verbeteringen
waren erop gericht om comfort en kwaliteit van de trams te verbeteren. Het is mogelijk dat deze
verbeteringen deels verantwoordelijk zijn voor het gevonden effect.
Daarnaast is niet bekend of er gecontroleerd is onder mensen die alleen de onthulling of alleen de eerste
fase hebben gezien (of de campagne helemaal niet hebben gezien). Het effect van de campagne zou
wellicht groter zijn als er alleen gemeten zou zijn onder mensen die beide delen van de campagne hebben
gezien.
Verschillen tussen doelgroepen
De RET campagne heeft bij de 400.000 niet-reizigers vooral een jongere doelgroep bereikt.
Verhogen van effectiviteit
Het doel van de campagne was om het gebruik van de tram te vergroten. Hierbij is voor alle
leeftijdsgroepen dezelfde aanpak gebruikt: het verbeteren van het imago. Verschillende doelgroepen
hebben echter verschillende behoeften. Het zou goed zijn om hier in de toekomst rekening mee te houden
en hierop in te spelen. Bij de huidige campagne valt het op dat onder de niet-reizigers vooral jongeren zijn
bereikt.
Daarnaast heeft RET aangegeven benieuwd te zijn naar hoe je de effecten van een campagne echt kunt
meten en inzichtelijk maken. Hieraan kan in het vervolg aandacht worden besteed door een andere opzet
of evaluatiemethode te kiezen.
Ten slotte kan de campagne nog meer worden verbonden aan concrete voordelen zoals korting,
proefkaartjes voor medereizigers, et cetera.
Het is belangrijk om goed in de gaten te houden of de emotionele en humorvolle aanpak aansluit bij de
doelgroep (denk hierbij ook zeker aan jongeren/ouderen). Emotionele positionering heeft toegevoegde
waarde wanneer het bedrijf haar (potentiële) reizigers goed begrijpt. Het is van belang dat men de dromen
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en inspiraties kent van deze (potentiële) gebruikers, wat er om gaat in hun hoofd en hoe hun leven eruit
ziet. Pas wanneer je hen begrijpt, kun je een geloofwaardige en authentieke boodschap overbrengen.
Uiteraard blijft het daarbij van belang dat een goede kwaliteit van het product wordt gegarandeerd. Dan
kan er door middel van emotionele positionering veel gewonnen worden.

Gebruikte bronnen


Gesprekverslag Friso Metz met Gerard Tertoolen en medewerkers van RET.



RET (2013). De Tram. (Powerpoint presentatie).



Interview Rosan Chinnoe, Suzanne Knegt, Theo Konijnendijk.
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Utrecht Bereikbaar pas
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
Rond 2008 vonden grootschalige wegwerkzaamheden in en om Utrecht plaats, waardoor de
bereikbaarheid onder druk stond. Om de bereikbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren is de Utrecht
Bereikbaar Pas geïntroduceerd. Het is een persoonsgebonden vervoerbewijs in de vorm van een
creditcard, en kan gebruikt worden als alternatief voor de auto voor het woon-werktraject. Zo kunnen
pashouders gebruik maken van het OV van GVU/Connexxion in de stadsregio Utrecht, van de OV-fiets op
meer dan 230 locaties in heel Nederland en van alle KPN-hotspots in Nederland.
Forensen die buiten de stadsregio Utrecht wonen, maar in Utrecht werken, krijgen een Pluspas en hebben
naast de bovengenoemde faciliteiten ook nog recht op gebruik van P+R Terreinen en hoogfrequent
busvervoer daar vandaan, streekbussen van buiten de stadsregio Utrecht en op sommige trajecten de
trein.
Werkgevers die gevestigd zijn in Utrecht of Nieuwegein kunnen de pas voor hun personeel aanschaffen.
De gewone pas kostte ten tijde van de invoering € 75 en de Pluspas € 250 per jaar.
De website www.utrechtbereikbaar.nl biedt reizigers een actueel overzicht van de verkeerssituatie en
reisadvies per auto of OV.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Er vonden veel werkzaamheden in en rondom Utrecht plaats in 2008, waardoor de verkeersdruk op de
toegangswegen toenam. Wanneer forensen met de auto naar Utrecht reizen ontstond er vaak file. Het
doel van Utrecht Bereikbaar was dat 2.000 auto’s structureel uit de spits verdwijnen en nog eens
eenzelfde aantal op de piekmomenten tijdens de werkzaamheden.
Er is geen gedragsanalyse uitgevoerd volgens de beschikbare documenten. Op basis van de informatie
die wij hebben denken we dat reisgedrag gewoontegedrag is. Mensen zijn gewend aan hun huidige
manier van reizen en zullen dit gedrag, indien het niet te lastig wordt, gewoon blijven voortzetten. Ook als
dat inhoudt dat ze een tijdje in de file staan.
Analyse gewenste situatie
Werkgevers in Utrecht en Nieuwegein zijn de directe doelgroep van deze maatregel. Van hen wordt
gewenst dat ze de Bereikbaar Pas aanschaffen voor hun medewerkers. Utrecht Bereikbaar sluit alleen
contracten met werkgevers, niet met consumenten. Oorspronkelijk moesten werkgevers zich aanmelden
en alles zelf regelen, maar al snel werd duidelijk dat ze liever ontzorgt worden. Via zogenaamde
servicepunten is hierin voorzien.
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Werknemers zijn ook een doelgroep. Van hen wordt immers verwacht dat zij voortaan de auto laten staan
en in plaats daarvan gebruik maken van de trein, bus en OV-fiets. Ook thuiswerken is een optie. Als ze het
gewenste gedrag gaan vertonen, neemt de verkeersdruk op de toegangswegen af.

Interventions
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die in het project worden toegepast. We geven
aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies werken. De
focus ligt op interventies gericht op medewerkers. Hoe het gedrag van werkgevers werd beïnvloed konden
we niet opmaken uit de beschikbare documentatie.
Interventies die voordeel bieden aan werknemers


Beloningen: beloningen kunnen mensen aanzetten om hun gedrag om te buigen. Het levert hen iets
op. Werknemers kunnen met de Utrecht Bereikbaar Pas van een groot aantal faciliteiten gebruik
maken die normaal gesproken geld kosten:
-

De Utrecht Bereikbaar Pas maakt het mogelijk om – mits de werkgever de kosten op zich neemt kosteloos gebruik te maken van het OV van GVU en Conexxion in en rondom Utrecht, kosteloos
gebruik te maken van de OV-fiets op 230 locaties, gratis gebruik te maken van een
matchingservice voor carpoolen en van alle KPN-hotspots in Nederland.

-

De Utrecht Bereikbaar Pluspas maakt het mogelijk om het bovenstaande te doen, maar dan voor
de gehele provincie Utrecht. Daarnaast is er een P+R regeling waarbij pashouders hun auto
buiten de regio vlak bij de snelweg kunnen parkeren, om vervolgens over te stappen op een
snelwegbus welke over de spitsstrook rijdt en zo file vermijdt. Er is ook een mogelijkheid met de
trein te gaan met de Pluspas met een aanvulling vanuit een vijftal steden.

Drempel verlagende interventies : (er is een aantal interventies gericht op het verlagen van de drempel om
het gewenste gedrag te vertonen):


Faciliteren is er zo een. Als gewenst gedrag zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt, wordt de kans
groter dat mensen dit gedrag ook gaan uitvoeren. Door met één pas veel verschillende mogelijkheden
te bieden, en ook nog eens een website met actuele verkeersinformatie en reisadvies te bieden, wordt
het werknemers makkelijk gemaakt om een alternatief voor de auto de kiezen.



Er wordt geprobeerd de self efficacy te verhogen; het geloof in eigen kunnen en mogelijkheden om
een doel te bereiken. Er wordt namelijk breed ingezet op communicatie en informatie. Werkgevers en
overheid communiceren uitgebreid over de mogelijkheden van de pas. De uitgebreide
informatievoorziening en de vele verschillende mogelijkheden zorgen ervoor dat werknemers ervan
overtuigd raken dat zij het gewenste gedrag kunnen vertonen.



Keuzevrijheid: er wordt veel keuzevrijheid geboden, een interventie die weerstand kan verminderen.
Het gebruik van de Utrecht Bereikbaar pas is immers niet verplicht en de keuze voor een alternatief
staat medewerkers ook vrij.

Onderdelen van de campagneposter (zie Afbeelding 1)


Prompt: in de campagneposter is een aantal interventies verwerkt. Zo is de tekst ‘pak de pas’ een
prompt: een korte en krachtige boodschap die mensen herinnert aan gewenst gedrag. Het werkt als
het ware als een geheugensteuntje. Uit onderzoek is bekend dat prompts beter werken als er een
reden aan wordt toegevoegd, zoals op deze poster de zin ‘… en vlieg voorbij de file’.



Normen: de poster bevat ook normen. Neem het plaatje van een rij auto’s in de file. Daarmee wordt de
(descriptieve) norm gecommuniceerd dat veel mensen in de file staan. In situaties waarbij een
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meerderheid van de mensen het ongewenste gedrag vertoont, kun je beter niet benadrukken ‘wat
anderen doen’ (descriptieve norm) maar juist ‘wat mensen zouden moeten doen’ (injunctieve norm).
Op deze manier voorkom je dat mensen het ongewenste gedrag gaan vertonen. In de poster is wel
een injunctieve component verwerkt (het lachende gezichtje waaruit moet blijken dat het positief
gewaardeerd wordt als je de file ontwijkt). Maar alleen als veel mensen het gewenste gedrag al
vertonen en dit gedrag goedkeuren, kan het gelijktijdig inzetten van een descriptieve en injunctieve
norm tot goede resultaten leiden.

Afbeelding 1: Promotieposter van Utrecht Bereikbaar Pas

Benadering van de doelgroep
De medewerkers en werkgevers zijn op de volgende manieren benaderd:


Internet: alle informatie over de Utrecht Bereikbaarheid Pas is te vinden op de website.



Persoonlijke communicatie: werkgevers hebben hun werknemers ingelicht over de mogelijkheden
gebruik te maken van de Utrecht Bereikbaarheid Pas.



Pers en media: er is op diverse plekken en op diverse manieren aandacht geschonken aan het project
via de pers en media. Dit omvat evenementen waar pers aanwezig was, nieuwsbrieven en
productcommunicatie en informatieverstrekking in de media.



Bijeenkomsten: er zijn diverse evenementen/bijeenkomsten georganiseerd, waaronder een
startevenement, een congres en bedrijvenbijeenkomsten.

Analyse indirecte doelgroepen
Het Platform Utrecht Bereikbaar en de Stuurgroep Wegbeheerders vormen de basis van Utrecht
Bereikbaar. Ze bieden oplossingen voor hinder veroorzaakt door werkzaamheden aan de wegen.
Rijkswaterstaat, gemeente Utrecht, Bestuur Regio Utrecht en de provincie Utrecht partijen zijn
samenwerkingspartners van Utrecht Bereikbaar en de Stuurgroep Wegbeheerders. VNO/NCW Utrecht,
een vereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers in de stad Utrecht, en de Kamer van
Koophandel Midden Nederland representeren het bedrijfsleven binnen Utrecht Bereikbaar.

Context van het beleid
Utrecht Bereikbaar is een breed initiatief van hogere en lagere overheden en het bedrijfsleven in Utrecht.
Het is op zichzelf een maatregel, maar kent vele subonderdelen die door een veelheid aan genoemde
partijen worden uitgevoerd. De Utrecht Bereikbaar Pas is daar één van. Andere maatregelen zijn onder
andere informatie over wegwerkzaamheden, reisadvies per auto en per OV.
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Results
Resultaten
Volgens de programmamanager van Utrecht Bereikbaar zijn de doelen van Utrecht Bereikbaar gehaald.
Structureel zijn er tussen de 2.000 en 2.500 auto’s uit de spits gehaald. Dit is gebleken uit tellingen van
Utrecht Bereikbaar en Rijkswaterstaat. Het doel om extra auto’s uit de piekmomenten te halen is ook
gehaald. Dit tweede doel is echter mede bereikt dankzij de beloningsproef Spitsmijden, die in dezelfde
periode plaatsvond.
Uiteindelijk zijn er nu ruim 20.000 gebruikers van de pas terwijl er in 2009 zo’n 6.000 waren. Behalve de
ruim 2.000 mensen die dus structureel vanuit de auto naar het OV zijn overgestapt zijn er nog 18.000
andere gebruikers. Dit zijn mensen die al met het OV reisden en in Utrecht nu de pas gebruiken, mensen
die de OV-fiets benutten ten behoeve van voor- en natransport (ca. 120.000 OV-fietsritten per jaar) en
mensen die van de fiets zijn overgaan op het OV.
Opmerkelijk is dat het aantal gebruikers dus is doorgegroeid, ondanks het geleidelijk aan duurder worden
van de kaart. In het begin was deze nog nagenoeg gratis, mede mogelijk gemaakt door de betrokken
overheden, maar in 2012 en 2013 is de prijs hoger geworden.
Effectiviteit van de maatregel
Over de effectiviteit van de pas an sich kan niet veel gezegd worden, omdat het onderdeel was van een
grotere campagne. Aangezien de pas een groot onderdeel was van het Utrecht Bereikbaar programma
kan verondersteld worden dat de effectiviteit van het programma als geheel ook een bewijs is voor de
effectiviteit van de Utrecht Bereikbaar pas op zichzelf.
Kwaliteit van de evaluatie
Hoewel Utrecht Bereikbaar gebruik heeft gemaakt van tellingen - die een betrouwbare weegave geven van
gedrag - kan niet met zekerheid gesteld worden hoe groot de bijdrage is van de pas aan de overstap van
de auto naar het OV. Dit komt omdat er veel andere initiatieven speelden op het moment dat de pas werd
ingevoerd die ook hebben kunnen bijdragen aan de vermindering van autoverkeer tijdens de spits.
Bovendien zijn er externe factoren die invloed kunnen hebben uitgeoefend op de resultaten. Zo reed
tijdens het project de tram tijdelijk niet. Dit zou mensen die normaal gesproken met het OV gingen (of
zouden willen gaan) voor de auto kunnen hebben laten kiezen. Voor dit soort factoren is niet
gecontroleerd.
Verhogen effectiviteit
Door normen anders in te zetten kan de effectiviteit van de Utrecht Bereikbaar Pas vermoedelijk verhoogd
worden. Hierbij moeten de normen goed afgestemd worden op het daadwerkelijk vertoonde (on)gewenste
gedrag om een tegengesteld of boemerang effect te voorkomen.

Gebruikte bronnen


Gesprek met Cees Oostrom, programmamangager van Utrecht Bereikbaar.



Utrecht Bereikbaar, Goed op weg. (2013). Utrecht Bereikbaar Pas, gevonden op 21-8-2013,
van http://www.utrechtbereikbaar.nl/&.
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Van5naar4
Disclaimer
De beschrijving van deze maatregel is tot stand gekomen op basis van openbare documenten en individuele
gesprekken met betrokkenen. De gedragsanalyse is gemaakt door een Consortium bestaande uit de adviesbureaus
XTNT, Tabula Rasa en &Morgen. Zij geven hiermee een mogelijke interpretatie van de maatregel.
Alternatieve opvattingen, visies en accenten zijn mogelijk.

Beschrijving van de maatregel
Van5naar4 is een online spelomgeving die werknemers stimuleert tenminste 1 dag per week hun woonwerkgedrag aan te passen en de spits met de auto te mijden. Het doel van het spel is om werknemers aan
te moedigen aan de slag te gaan met slimmer werken en reizen.
Het idee voor deze maatregel is ontstaan uit de wens ‘de filevrije dag’ structureel te maken. Aanleiding
was ook ‘Spitsmijden A15’ waar 7 miljoen euro voor beschikbaar was. Het idee om voor een spelvorm te
kiezen was om zo meer partners erbij te betrekken. Het is niet omdat dit vanuit een wetenschappelijk
kader het meest effectief zou kunnen zijn. De maatregel is nadrukkelijk ontstaan vanuit een eigen initiatief,
niet vanuit problemen van werkgevers of iets soortgelijks.

Understand
Analyse situatie voor invoering van de maatregel
Er zijn momenteel teveel werknemers die met de auto tijdens de spits naar hun werk toe reizen. De
werknemers zijn nog onvoldoende bezig met maatregelen op het gebied van slim werken en reizen,
waardoor het verkeer vast komt te staan en de bereikbaarheid van diverse locaties wordt belemmerd.
Analyse gewenste situatie
Werkgevers van verschillende bedrijven en verschillende landen (o.a. België, Nederland en Engeland)
moeten minder met de auto naar hun werk reizen en meer buiten de spits om reizen. De beleidsmakers
(DTV Consultants en Organiq) hebben zich als doel gesteld om de automobilisten 1 dag per week uit de
auto te krijgen, oftewel hun woon-werkgedrag duurzaam met 20% verbeteren. Om dit doel te realiseren,
worden werknemers gestimuleerd om thuis te werken of om 1 van de 5 werkdagen op een alternatieve
manier te reizen.
We vermoeden dat het gewenste gedrag wordt belemmerd doordat bij 4 bedrijven alle deelnemers door
hun werkgever zijn ingeschreven, er is dus géén sprake van vrijwillige deelname. Dit kan bij de
werknemers weerstand (reactance) oproepen, waardoor het gewenste gedrag wordt ondermijnd/afgeremd.
Reactance steekt de kop op als mensen zich beknot voelen in hun mogelijkheden: dat leidt tot pogingen
om de vrijheid te herstellen. In dit geval: hoe kan ik er voor zorgen dat dit plan de prullenbak ingaat, hoe
kan ik mijn ongenoegen hierover kenbaar maken, of hoe kan ik medestanders vinden om het te
torpederen? De theorie voorspelt dit risico, maar er is geen informatie beschikbaar of dit ook daadwerkelijk
is opgetreden.
Uitgangspunten bij ontwerpen maatregel
De basis voor gedragsverandering werd gezocht in drie interventies/mechanismes: competitie,
keuzevrijheid en flow. Daarnaast hebben werkgevers die mee hebben gedaan ook prijzen beschikbaar
gesteld (teamuitje voor de winnende teams bijvoorbeeld), maar dat was een keuze van de werkgever en
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zit niet intrinsiek in het project. Deelnemers gaven overigens aan ook mee te doen vanuit ideologisch
standpunt en vanuit motivaties als gezondheid en vitaliteit.
Ook interventies als ‘alternatieven uitproberen’ of self perception zitten niet in 5naar4 maar kunnen worden
toegevoegd door de werkgever zelf. De laatste is wel een wens voor versie 2.0. Nu zitten er ‘rankings’ in,
maar de wens is om door te ontwikkelen naar een profiel waarin je je eigen doelen stelt, je wensen
kenbaar maakt en daar ook feedback op krijgt. Ook is het de wens om niet alleen binnen de teams te
discussiëren maar ook tussen de teams onderling.
Aanpak
Via een 0-meting (eigenlijk een basisprofiel) wordt je startsituatie bepaald en door ander (meer gewenst)
gedrag verdien je punten. Je ontvangt als deelnemer feedback op je gedrag. Invullen gebeurt door de
deelnemer zelf, maar moet worden geaccordeerd door de ‘teamcaptain’ en er wordt gemikt op de ‘sociale
controle’ in een team. Teamsamenstelling is per organisatie anders en de werkgever is er vrij in. Je zou
dus mensen uit verschillende afdelingen bij elkaar kunnen zetten met als doel een positief neveneffect te
realiseren (mensen praten vanuit verschillende disciplines over de organisatie), maar dat is aan de
deelnemende werkgever.
De duur van het spel is bewust 4 tot 6 maanden. Ervaring leert dat het veel reuring geeft bij de start,
daarna wordt het minder. Wens voor 2.0 is om ook acties toe te voegen die wat vaker voor reuring zorgen.
Meer en vaker vernieuwen om de aandacht er goed bij te houden dus.
Alle werkgevers ontvangen na afloop een rapport met daarin onder andere inzicht in de modal split en
modal shift.

Interventions
Inhoud en elementen
De maatregel wordt ingezet in de vorm van een game die grofweg bestaat uit 3 verschillende elementen.
Ten eerste is er gebruik gemaakt van een wedstrijdelement waarbij mensen op groepsniveau en
individueel niveau met elkaar de strijd aangaan om prijzen te winnen (levels, awards en ludieke prijzen) en
om de nummer 1 te zijn (leidt tot status). Werknemers krijgen punten als zij op een alternatieve manier
reizen, thuiswerken of de spitsmijden. Werknemers die het al goed doen door bijvoorbeeld elke dag te
fietsen, verdienen veel punten. De persoon met de meeste punten, staat bovenaan in het klassement.
Voor de groepen geldt dat alle punten van de groepsleden worden opgeteld en de groep met de meeste
punten bovenaan staat. Daarnaast bevat het spel een feedbackelement waarbij de deelnemers via een
coach een terugkoppeling krijgen van hun prestatie (eventueel ook uit te drukken in verbrande calorieën of
bespaarde CO2). Ten slotte bevat de game een beloningselement. De groep en deelnemer die het beste
presteren, worden voor hun goede gedrag beloond in de vorm van sociale ondersteuning/cohesie en
prijzen.
Gedragstheoretische onderbouwing
In deze paragraaf bespreken we de gedragsinterventies die volgens ons in het project worden toegepast.
We geven aan op welke beïnvloedbare mechanismen de interventies zich richten en hoe de interventies
werken.
De centrale beïnvloedingsprincipes van Van5naar4 zijn beloning, feedback en competitie. Daarnaast is
ingezet op het zo gemakkelijk mogelijk maken van het gewenste gedrag.
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Beloning: er zijn twee typen beloningen aanwezig, die deelnemers moeten stimuleren om minder met
de auto te reizen. De eerste is een sociale beloning in de vorm van cohesie en sociale ondersteuning
(complimenten). Hoe meer het gedrag wordt ondersteund door de sociale groep, hoe meer men
gemotiveerd raakt om het gewenste gedrag na te streven. Je krijgt status als jij of jouw groep het goed
doet (is een vorm van sociale beloning). Het tweede type beloning vindt plaats in de vorm van prijzen
(levels, awards en ludieke prijzen). Er is hier bewust gekozen om geen gebruik te maken van een
financiële beloning, vanwege de angst dat mensen weer terugvallen in hun oude gedrag zodra de
financiële prikkel wegvalt.



Competitie: deelnemers krijgen een beloning als ze succesvol deelnemen aan de competitie, die de
basis vormt van Van5naar4. Deze speelt zich af op verschillende niveaus: competitie met elkaar
(tussen groepen) en tegen elkaar (binnen groepen, op individueel niveau). De ranking zorgt ervoor dat
mensen de strijd met elkaar aangaan, er valt namelijk status binnen de groep/bedrijf te winnen als je
nummer 1 bent. Een competitie maakt gebruik van allerlei psychologische mechanismes. Het
stimuleert het ingroup-outgroup effect: de eigen groep wordt bevoordeeld boven ‘de anderen’. ‘Wij’
doen het beter dan ‘zij’. Dat kan binnen een bedrijf ongewenste neveneffecten hebben, zoals het
bemoeilijken van samenwerking. Maar in de opzet van dit spel worden negatieve effecten al
afgezwakt doordat deelnemers altijd deel uitmaken van verschillende groepen ((individu –
team/afdeling – bedrijf).



De competitie speelt ook in op de intrinsieke motivatie van de deelnemers. Het spel is opgezet (zoals
de meeste spellen) om te willen winnen. Mensen gaan omwille van de status en competitie (nummer 1
willen zijn) minder met de auto naar hun werk of minder spitsreizen. Winnen doe je echter niet alleen
van anderen. Het beste uit jezelf halen, is ook een vorm van winnen. Veel topsporters geven aan dat
het voortdurend willen verbeteren van het eigen niveau de primaire drijfveer is, belangrijker dan het
willen winnen van anderen. Een waarschuwing is hier echter op zijn plaats. Als iemand primair
gemotiveerd is bepaalde doelen voor zichzelf te halen, kunnen de resultaten van anderen/andere
teams die beter presteren, demotiverend werken. Niet iedereen is even competitief ingesteld en er kan
er altijd maar één de beste zijn. Wedstrijden kennen doorgaans meer verliezers dan winnaars. en
niemand wil verliezer zijn. Gegevens over hoe dit heeft gespeeld bij deze game hebben we niet tot
onze beschikking. Daarnaast speelt groepsdruk een rol: de prestaties van het team hangen mede af
van jouw prestaties. Niemand wil groepsgenoten teleurstellen.



Feedback: er is een virtuele coach aanwezig (Mobi) die tips, statistieken en rankings laat zien aan de
deelnemers. Mensen krijgen door deze informatie inzicht in hun prestatie (en prestatie van het team)
en kunnen hun gedrag aan de hand hiervan aanpassen. Om de tips, statistieken en rankings te
kunnen laten zien, moeten de deelnemers per dag bijhouden wat hun reisgedrag is. Dat is de basis
voor de feedback. Dit vraagt om inspanning. Bekend is dat wanneer mensen inspanning voor iets
leveren, zij hierdoor gecommitteerd raken. Het heeft wellicht ook een link naar het zogeheten sunk
cost effect, waarbij mensen blijven investeren omdat ze niet willen dat hun inspanningen voor niks zijn
geweest. Dit raakt op zijn beurt aan het consistentieprincipe.



Hoe bedrijven in de praktijk omgingen met de feedback om medewerkers extra te stimuleren, kunnen
we met de beschikbare informatie niet goed inschatten. Wel weten we dat rankings soms op centrale
plaatsen in het gebouw werden opgehangen. De feedback richt zich enerzijds op het vergroten van
kennis (hoe goed doe ik het en hoe kan ik het verbeteren?) en anderzijds op motivatie (als je ziet dat
je niet bovenaan staat in de ranking, raak je gemotiveerd om beter je best te doen. Kanttekening: dit
kan ook een negatieve uitwerking hebben. Als iemand zijn uiterste best doet en niet bovenaan staat,
kan er een gevoel van nutteloosheid ontstaan en kan de persoon het opgeven).



Gewenst gedrag zo makkelijk mogelijk maken: er worden verschillende manieren ingezet om dit te
bereiken:
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-

Alternatieven uitproberen: er worden mogelijkheden aangeboden om het slimme werken en reizen
uit te proberen en eigen te maken. Door mensen dingen te laten uitproberen en de voordelen te
laten ervaren, kunnen eventuele weerstanden (scepticisme, bijv: niet geloven dat iets
werkt/handig is) tegen worden gegaan. Op den duur dient/kan er nieuw gewoontegedrag ontstaan
wanneer dit herhaald wordt gebruikt. Of dit ook daadwerkelijk gebeurd is/gebeurt, vereist langere
gedrags- en attitudemetingen, die bij ons weten niet beschikbaar zijn.

-

Faciliteren van meerdere reismogelijkheden en alternatieven voor autogebruik: het spel is
gebruiksvriendelijk, meedoen is hierdoor makkelijk. Hierdoor wordt weerstand (inertia)
weggenomen. Meedoen kost weinig moeite of inspanning en is daardoor aantrekkelijk.
Uitgangspunten bij de tool zijn onder andere het gemak van implementatie, effectief/efficiënt in
gebruik, ‘rechtvaardig’ en flexibel in de toepassing. Bovenal moet het voor gebruikers
aantrekkelijk of ‘de moeite waard’ zijn om deel te nemen. Het kost je een aantal minuten per
week, maar daar krijg je wat voor terug! Dit alles heeft zeker een positief effect op het aantal
deelnemers en kan worden opgevat als een onderdeel van het wegnemen van weerstanden.

-

Competentie/self-efficacy: het spel is ingericht om doelen te behalen. Als we een doel behalen
voelen we ons competent waardoor we intrinsiek gemotiveerd zijn om mee te blijven doen.
Doordat we mee blijven doen, worden we meer ervaren en werken we verder aan onze
competenties.



De doelen moeten worden behaald verschillen per organisatie. Enkele doelstellingen van werkgevers
waren: MVO doelstellingen, bereikbaarheid, vitaliteit van werknemers en het vergroenen van
reisgedrag. Doelen van werknemers binnen deze case waren: gezondheid verbeteren, prijzen winnen,
milieubewust zijn, verplichting, andere teams/jezelf verslaan. Voor een goede evaluatie zou het
behalen van de doelen moeten worden gemonitord en het relatieve belang moeten worden ingeschat.
Dat is in praktijk lastig en ook niet gebeurd voor zover wij weten.
-

Keuzemogelijkheden bieden: er zijn keuzemogelijkheden in het spel (niet bekend welke dit zijn).
Door deelnemers keuzemogelijkheden te geven, bied je ze vrijheid en wordt weerstand
(reactance) voorkomen. Belangrijk is wel om het aantal keuze-opties beperkt te houden om
keuze-stress te voorkomen. Het bieden van keuzemogelijkheden is daarnaast één van de drie
componenten van de self-determination theory. Het spel beantwoordt overigens aan alle drie de
basisbehoeften uit deze theorie: vrijheid (met uitzondering van de bedrijven waar iedereen is
ingeschreven), competentie (makkelijk laagdrempelig spel met heldere spelregels) en
verbondenheid (sociale componenten, teams).

Benadering doelgroepen
Via enkele mobiliteitsmakelaars is contact gelegd met werkgevers, maar dat ging niet gemakkelijk omdat
mobiliteitsmakelaars. niet snel met producten van aanbieders de boer op gaan. Daarnaast is er ook
geworven via het eigen netwerk. Eén organisatie (EUR) heeft DTV zelf benaderd. Na de contacten met
werkgevers werd wel duidelijk dat zij eerst een echt product wilden zien voordat ermee aan de slag zou
worden gegaan. Met behulp van subsidie (via Agentschap.nl) is toen versie 1.0 ontwikkeld en in 2012
hebben tien ‘koplopers’ het spel gespeeld.
Leermoment is ook dat de marketing al volop liep voordat het product ontwikkeld was. Van5naar4 kreeg
zeer veel aandacht in de pers, maar er kon nog maar weinig worden geleverd.
De 10 deelnemers hebben zelf ook een financiële bijdrage geleverd of op een andere manier
tegenprestaties geleverd. Het basispakket gaat in principe uit van € 30,- per deelnemer.
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Betrokken partijen bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid
Het spel is ontwikkeld door het Rotterdamse multimediabedrijf Organiq en adviesbureau DTV Consultants
uit Breda. Er hebben 9 bedrijven meegedaan aan het spel, waaronder: Gemeente Eindhoven, TNO,
Mobiel21, De Verkeersonderneming en een bedrijf uit België en Engeland.

Context van het beleid
Het project is een onderdeel van een groter geheel, waarin ook andere maatregelen spelen: CARMA.
CARMA is de naam van een driejarig Europees project gericht op de structurering, verbetering en
stimulering van het fietsbeleid in Eindhoven en 5 partnersteden. De bedrijven die mee hebben gedaan zijn
in deze context niet benaderd met andere maatregelen.

Results
Resultaten
Er zijn gemiddeld 21% minder autoverplaatsingen in de spits (percentage is gebaseerd op alle
deelnemers, dus niet per bedrijf). Men zegt overal een reductie gerealiseerd te hebben van 20%. Dit is wel
een relatieve daling. Voorbeeld: als je al vier van de vijf dagen fietst is gekeken of iemand dan eens in de
maand vijf dagen met de fiets komt. Bij werknemers bij TNO die het spel speelden, liep het gemiddeld
aantal autokilometers overigens met 17% per week terug. Daarnaast gaven de deelnemers positieve
feedback over het project. De makers van het project verwachten dat het effect op langer termijn nog
merkbaar is, omdat het inhaakt op de menselijke drijfveren (competitie, interactie en status). Er is echter
geen nameting gedaan, dus dit is niet te controleren.
Kwaliteit van de evaluatie
De evaluatie (uitgevoerd door de VU) leert dat de belangrijkste pijler onder de bereikte resultaten zit in de
sociale aspecten: verbondenheid in teams en het (impliciet) ontwikkelen van een nieuwe sociale norm. Dit
is belangrijker dan competitie. Daarbij helpt het wel dat de rankings op verschillende manieren kunnen
worden gepresenteerd, omdat je aan de hand daarvan de gesprekken op gang brengt.
Uit de evaluatie blijkt dat 80% van de deelnemers aangeeft anders te blijven reizen. Het is echter niet
bekend of ze deze intentie ook waarmaken. Daarvoor zou later ook nog een meting moeten plaatsvinden.
Verhogen van effectiviteit


Vermoedelijk liggen er kansen bij het vergroten van commitment van de deelnemers, bijvoorbeeld
door implementatie intenties in te zetten.



Ook is de maatregel actief te koppelen aan andere mobiliteitsmaatregelen binnen bedrijven (denk aan
wijzigingen in parkeerbeleid).



Nog betere begeleiding in het vinden van alternatieven waardoor weerstanden en verliesaversie
worden tegengegaan.



Het is mogelijk competitie tussen bedrijven mogelijk maken (een wens van de uitvoerende partij).



Gebruik maken van de (doelgroep) profielen van Segment (een wens van de uitvoerende partij).

Gebruikte bronnen


Buningh, S.J., 2011, Mobility Coaching en Van5naar4; managementsamenvatting, DTV Consultants,
Breda.



Buningh, S.J., 2013, Van5naar4: hét mobiliteitsspel van Nederland, KpVV Weblog Reisgedrag,
Utrecht. Gevonden op 25 september 2013, van http://kpvv-reisgedrag.blogspot.nl/2013/03/van5naar4het-mobiliteitsspel-van.html.
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Interview met S, Buningh van DTV Consultants.



Korter in de file? Gewoon even gamen! Gevonden op 25 september 2013, van http://van5naar4.nl/.



Slim werken en slim reizen promoten onder werknemers; Mobiliteitsspel ‘Van5naar4’. Gevonden op
25 september 2013, van http://vimeo.com/39697225.



Interview Sander Buningh (september 2013).
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Bijlage 6: Klankbordgroepen
Klankbordgroep 1, 27 juni 2013
Naam aanwezigen

Organisatie

Dick Ettema

Universiteit Utrecht

Guiliano Mingardo

Erasmus Universiteit Rotterdam

Jan van der Waard

KiM

Henk Pauwels

Rijkswaterstaat WVL

Peter van Vendeloo

JWT

Rick van Baaren

Dijksterhuis & van Baaren

Rudie de Bruin

Ministerie I&M

Odette van de Riet

Ministerie I&M

Friso Metz

Ministerie I&M (KpVV)

Bert Pol

Tabula Rasa

Jolanda Smit

XTNT

Marije Peerdeman

XTNT

Tussentijdse klankbordgroep, 29 augustus 2013
Christine Swankhuisen

Tabula Rasa

Gerard Tertoolen

XTNT

Jan van der Waard

KiM

Henk Pauwels

Rijkswaterstaat WVL

Rudie de Bruin

Ministerie I&M

Odette van de Riet

Ministerie I&M

Friso Metz

Ministerie I&M (KpVV)

Victoria Dekker

Ministerie I&M

Rob de Vree

&Morgen
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Klankbordgroep 2, 1 oktober 2013
Naam aanwezigen

Organisatie

Rob de Vree

&Morgen

Peter van Vendeloo

JWT

Guiliano Mingardo

Erasmus Universiteit Rotterdam

Rudie de Bruin

Ministerie I&M

Henk Pauwels

Rijkswaterstaat WVL

Victoria Dekker

Ministerie I&M

Odette van de Riet

Ministerie I&M

Christine Swankhuisen

Tabula Rasa

Gerard Tertoolen

XTNT

Friso Metz

Ministerie I&M (KpVV)

Rick van Baaren, Dick Ettema, Jan van der Waard (KiM) en Jaco Berveling (KiM) hebben schriftelijke input
geleverd.
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