
1

GEDRAGS-
VERANDERINGS-
STRATEGIE 
ZUIDOOST-BRABANT 
Samenwerken aan bereikbaarheid en leefbaarheid

In samenwerking met:



2

De wereld verandert en dat vraagt ook dat onze mobiliteit verandert. 

Soms verandert de wereld sneller dan de mensen die er deel van uit 

maken. Dit kan tot problemen leiden: congestie en milieubelasting. 

Om mensen op het gebied van mobiliteit sneller mee te nemen in 

de veranderende wereld, zetten we deze gedragsstrategie in. 

GEBIEDSGEWIJS
Iedere reis gaat van een herkomstlocatie (stad, dorp, platteland) naar 

een bestemming (een winkelgebied, een bedrijf, een evenement). 

Het beïnvloeden van de reis en de impact op bereikbaarheid en 

leefbaarheid kan plaatsvinden bij het begin – de herkomst - of bij 

het eindpunt - de bestemming, of daar tussenin - onderweg of 

op tussenbestemmingen. 

We onderscheiden zes verschillende deelgebieden in Zuidoost-

Brabant. Sommige delen van dit gebied hebben een stedelijk 

karakter, andere een meer landelijk. De mensen die er wonen, de 

vervoersmogelijkheden en het voorzieningenniveau verschillen 

over deze gebieden. We maken onderscheid tussen stedelijk gebied, 

landelijk gebied en interstedelijk gebied. Met dat laatste bedoelen we 

de verbindingen tussen de kernen en steden van Zuidoost-Brabant.

EEN KORTE EN EEN LANGE TERMIJN
Uitgangspunt van deze strategie is dat er veranderingen plaatsvinden 

op de korte termijn en op de lange termijn. Op de korte termijn 

willen we bestaande alternatieven van individueel autogebruik beter 

onder de aandacht brengen, zodat deze ook meer gebruikt gaan 

worden. Tegelijk willen we nieuwe mogelijkheden introduceren, 

in de wereld zetten en het gebruik er van stimuleren. Ook al is het in 

de steden al voelbaar, we streven op de lange termijn naar een echte 

mobiliteitstransitie waarbij het merendeel van de mensen flexibel is 

en telkens opnieuw kiest uit een pallet aan vervoersmogelijkheden. 

Vanzelfsprekend voor de auto kiezen is er dan niet meer bij. Het 

eindstadium kent een Zuidoost-Brabant waarin een multimodale 

leefstijl dominant is.

Deze gedragsstrategie is enerzijds een bron van informatie 

en inspiratie wat betreft de gedragsverandering die gepaard 

gaat met intensiever gebruik van bestaande en toekomstige 

vervoersmogelijkheden. Anderzijds is het een ondersteuning bij het 

bevorderen van een brede mobiliteitstransitie, ofwel een draaiboek 

voor transitiemanagement. Om met dit laatste te beginnen: dit is 

een proces dat tijd kost. 

DE LANGE ADEM
Transitiemanagement richt zich op richtinggevende toekomstbeelden. 

De wereld, en daarmee dit deel van Brabant, is aan het veranderen. 

Dat betekent dat mensen mee gaan en moeten veranderen. Omdat de 

mens sterk aan gewoontes hecht en bang is om zijn verworvenheden 

te verliezen (verliesaversie heet dat), gaat het veranderingsproces 

vaak veel langzamer dan gewild. Daarom is de vraag belangrijk voor 

welk soort toekomstbeelden en handelingsperspectieven mensen 
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in de maatschappij warm lopen en warm te maken zijn. De beelden zijn niet voor iedereen in Zuidoost-

Brabant hetzelfde, onder andere omdat mogelijkheden, probleempercepties en wensen verschillen. In deze 

strategie zoeken we niet naar die ene beste oplossing maar gaan we leren van de verschillen qua inwoners, 

mogelijkheden en oplossingen. Er is namelijk nog veel onzekerheid en complexiteit. Daarom is deze strategie 

niet gericht op toekomstvoorspellingen en blauwdrukken. Het bundelen van kennis die nu beschikbaar is, 

vormt de basis voor het opdoen van nieuwe ervaringen en nieuwe kennis, waarmee we de ‘maatschappelijke 

bewegingen’ in Zuidoost-Brabant ondersteunen. In paragraaf 2.2 bieden we concrete aanknopingspunten 

voor de mobiliteitstransitie. Bedenk wel: dit is iets voor de lange adem.

QUICK WINS
Op de korte termijn en middellange termijn 

wordt volop ingezet op het aanbieden van 

nieuwe alternatieven en vervoersconcepten 

(denk aan hubs), het aantrekkelijker maken 

van bestaande alternatieven (bijvoorbeeld 

fijnmaziger en frequenter openbaar 

vervoer, snelfietsroutes), het stimuleren van 

thuiswerken en het herstructureren van 

bestaande vervoersstromen (bundelroutes). 

Door alternatieven te promoten en het 

gebruik er van te bevorderen, wordt 

tegelijk de transitie ondersteund. Immers: 

de uitdrukking ‘wat de boer niet kent dat 

eet hij niet,’ kan net zo makkelijk worden 

omgekeerd ‘wat de boer (lees: de mobilist) 

leert kennen, blijkt vaak best goed te 

smaken!’ Dan moeten mensen wel wegwijs 

gemaakt worden in welke alternatieven er 

zijn, hoe ze te gebruiken en wat het hen 

oplevert. Paragraaf 2.1 gaat over gedrags-

verandering op de kortere termijn.

STAPSGEWIJS ER SAMEN VOOR GAAN 
Deze gedragsstrategie is een positieve, participatieve, stapsgewijze ‘evolutionaire’ vorm van sturing 

die de komende jaren wordt gekenmerkt door bijsturen, beïnvloeden en aanpassen. En door  korte- én 

langetermijndenken. Voor grootschalige gedrags verandering moet wel een noodzaak gevoeld worden. 

Er moet zogezegd een ‘sense of urgency’ zijn op het gebied van bereik baarheid, veiligheid of leefbaarheid. 

Daarnaast is het noodzaak dat partijen, organisaties en overheidsinstanties duidelijk de wens uitspreken er 

samen voor te willen gaan en dit vervolgens ook laten zien. Dat betekent dat er veel zichtbare activiteiten 

dienen te zijn voor de korte termijn, waarvan reizigers de vruchten kunnen plukken, en een duidelijke 

strategie voor de lange termijn.

LEIDRAAD VOOR UITVOERING
Deze strategie geeft richting en keuzes in hoe met gedragsbeïnvloeding om te gaan. Het geeft echter 

nog geen stappenplan om daadwerkelijk projecten op te pakken. We sluiten daarom af met een leidraad 

voor uitvoering: de te bewandelen sporen om ook daadwerkelijk gedrag te veranderen. Dit is bewust een 

leidraad en nog geen concrete uitvoeringsagenda. Tegelijkertijd met het opstellen van deze strategie 

werd er in Zuid-Nederland gewerkt aan het maken van een Uitvoeringsplan 2020-2023 voor de Verklaring 

Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland. Zowel deze gedragsstrategie als het Uitvoeringsplan 

Krachtenbundeling Smart Mobility 2020-2023 worden half maart ter besluitvorming voorgelegd. 

Na bestuurlijke behandeling dient te worden gekeken welke invloed beide trajecten op elkaar hebben 

en kan een uitvoeringsagenda vorm krijgen.

©Wim Hollemans



WAAROM  
EEN GEDRAGS-
STRATEGIE?

We willen de groei van het autogebruik afvlakken en 

het gebruik van alternatieven en ketenvervoer willen 

stimuleren. Dat gebeurt door toe te werken naar een 

verschuiving van individueel autogebruik naar deel- en 

ketenmobiliteit en anders reizen mogelijk te maken. 

Met als gewenst resultaat dat 16% van de reizigers 

duurzaam gebruik maakt van slimme mobiliteit in 2020.

De vervoersalternatieven zijn deels al voor handen 

(treinverbindingen, fietspaden, P+R-voorzieningen, etc.) 

en moeten deels nog worden ontwikkeld (MaaS, hubs, 

bundelroutes, etc.). Dit zijn de ingrediënten voor een 

mobiliteitstransitie. Deze transitie staat voor een structurele 

verandering in denken en doen van inwoners van Zuidoost-

Brabant, als gevolg van op elkaar inwerkende en elkaar 

versterkende ontwikkelingen. Voor het bewerkstelligen 

ervan zijn tal van samenhangende 'systeeminnovaties' nodig: 

vernieuwingen op het niveau van technologieën, regels 

en organisatievormen. Toch begint en eindigt de transitie 

bij de inwoners zelf. Hun gedrag bepaalt of de transitie 

op gang komt, welke wegen zij volgt en welke gestalte zij 

krijgt. Zodoende is deze gedragsstrategie de basis voor een 

stapsgewijze verandering in houding en gedrag van de 

inwoners van Zuidoost-Brabant.
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1.1 DE REGIO IN DELEN
Binnen de regio Zuidoost-Brabant is een aantal deelgebieden 

met vergelijkbare karakteristieken te definiëren. Op basis van 

kwantitatieve data van CBS is een gebiedsindeling gemaakt 

van gebieden die bestaan uit één of meerdere gemeenten. 

Dat resulteert in de indeling uit figuur 1.

De meest voorkomende karakteristiek per datatype per 

deelgebied, is weergegeven in tabel 1. Dit geeft niet weer dat alle 

gemeenten exact zo zijn, maar op hoofdlijnen wat de dominante 

karakteristieken van gemeenten in het deelgebied zijn. 

Figuur 1 | Gedefinieerde deelgebieden in Zuidoost-Brabant.

Tabel 1 | Meest voorkomende karakteristieken van gemeenten per deelgebied.

Gebied Stedelijkheid Woningdichtheid Inwoners- 
aantal

Leeftijds- 
verdeling

Huishouden- 
samenstelling

Gemiddeld 
besteedbaar inkomen

Opleidings- 
niveau

Paars Sterk stedelijk Hoge  
woningdichtheid 230K Vooral veel 25  

tot 45 jaar oud
Veel eenpersoons- 
huishoudens Startersinkomen Hoog-opgeleid 

(HBO+)

Rood Stedelijk Relatief hoge  
woningdichtheid 50K en 90K

Redelijk 
gemiddeld, vooral 
veel  
25 tot 45 jaar oud

Gemiddeld,  
dus huishoudens met 
 kinderen dominant

Iets onder  
gemiddeld

Middelbaar  
opgeleid (MBO)

Oranje Redelijk stedelijk Gemiddeld, m.u.v. 
Geldrop-Mierlo 30-40K Gemiddeld, dus 

45-65 dominant

Redelijk gemiddeld,  
iets meer eenpersoons- 
huishoudens

Gemiddeld inkomen

Gemiddeld,  
dus middelbaar 
opgeleid 
dominant (MBO)

Geel Matig tot weinig 
stedelijk Gemiddeld 17-23K Veel 65+ Gemiddelde huishouden- 

samenstelling Hoog inkomen Hoog-opgeleid 
(HBO+)

Groen Niet stedelijk Laag 13-20K Weinig 15-45 jaar, 
veel 45-65 jaar

Iets meer huishoudens 
zonder kinderen Iets boven gemiddeld Iets meer hoog-

opgeleid (HBO+)

Blauw Niet stedelijk Laag 17-32K Gemiddeld, dus 
45-65 dominant

Gemiddelde huishouden- 
samenstelling Onder gemiddeld

Meer laag- en  
middelbaar  
opgeleiden 
(MBO-)

1. WE DOEN HET 
GEBIEDSGEWIJS
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OPVALLENDHEDEN

• Eindhoven is een ‘eiland’ binnen de regio en niet te 

vergelijken met andere gemeenten.

• Het oranje gebied is iets van een restgebied: deze 

gemeenten komen het minst met elkaar overeen van alle 

deelgebieden.

• Er is duidelijk onderscheid tussen het groene gebied en 

het blauwe gebied, ondanks dat deze gebieden allebei 

landelijk van aard zijn. Dit onderscheid ontstaat op niveau 

van inkomen en opleidingsniveau.

Figuur 2 | De vervoersslagaders van Zuidoost-Brabant.

Iedere reis kent de onderdelen herkomstgebied, vervoerwijze(n), 

motief van de verplaatsing, persoonskenmerken, beleving van de 

reis, tijdstip en bestemmingslocatie. Dit is het speelveld waarin 

mobiliteit plaatsvindt en is daarmee grotendeels het speelveld 

waarbinnen de mobiliteitstransitie zich voltrekt. Wat betreft de 

transitie komen daar de volgende onderdelen/elementen bij:

• beschikbaarheid van alternatieven;

• bekendheid en ervaring met mogelijkheden;

• weerstanden tegen verandering;

• (het oprekken van) flexibiliteit. 

Zuidoost-Brabant kent diverse auto(snel)wegen, (hoofd)fietsroutes 

en spoorverbindingen. De belangrijkste daarvan zijn weergegeven in 

figuur 2. Dit zijn in feite de vervoersslagaders van het gebied.

Naast bestaande vervoersmogelijkheden komen er in de nabije 

toekomst nieuwe mogelijkheden bij en worden bestaande 

alternatieven verbeterd. In stedelijk gebied vormen openbaar vervoer 

en fiets op basis van een combinatie van reisafstand, voorzieningen 

en mentaliteit een serieus alternatief voor reizen met de auto. In het 

landelijk gebied zal in veel gevallen de auto een cruciale schakel 

blijven. Wel is hier een transitie mogelijk van ‘de gehele reis met de 

auto maken’ naar ‘de eigen auto als deel van een keten.’



1.2 DE STAD, LANDELIJK- EN INTERSTEDELIJK GEBIED
Regio Zuidoost-Brabant is te verdelen in gebieden, die elk een ander benadering vragen om 

gedragsverandering te realiseren:

• LANDELIJK GEBIED (gebieden met de  kleuren groen en blauw). 

 » Gewenste modal shift: een algemene verschuiving van individueel autogebruik naar het gebruik van 

fiets, speedpedelec, P+R-voorzieningen en hubs om van daar uit verder te reizen met openbaar vervoer, 

deelmobiliteit, minder verplaatsingen maken of op andere tijd reizen.

 » Aangrijpingspunten: Sense of urgency ontbreekt, vervoer op maat in plaats van OV, auto naar hub.

• STEDELIJK GEBIED (gebieden met de kleur paars).

 » Gewenste modal shift: algemene verschuiving van individueel autogebruik naar openbaar vervoer, 

fiets, deelmobiliteit, lopen en thuiswerken en rond de steden daarnaast minder verplaatsingen maken 

of op andere tijden dan in de spits reizen.

• INTERSTEDELIJK GEBIED (gebieden met de kleuren rood, oranje, geel).

 » Gewenste modal shift: bewoners en werknemers goed verbonden met knooppunten.
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1.2.1 MOBILITEIT IN LANDELIJK GEBIED
Zowel in de stad als in het landelijk gebied leeft het onderwerp 

‘mobiliteitsvraagstukken’ en heerst de verwachting dat de aandacht 

voor mobiliteitsvraagstukken de komende jaren alleen maar 

toeneemt. Daarbij dienen mobiliteitsvraagstukken in samenhang 

met bereikbaarheid en leefbaarheid opgepakt te worden. Gemeenten 

hebben behoefte aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling op 

dit terrein. Plattelandsgemeenten ervaren andere problemen dan 

drukke stedelijke gebieden. Demografische ontwikkelingen die 

hier kunnen spelen zijn vergrijzing en soms bevolkingskrimp. Als 

het gaat om leefbaarheid en bereikbaarheid zie je de effecten van 

schaalvergroting. Op allerlei terreinen verdwijnen voorzieningen 

uit de nabijheid. De bereikbaarheid van winkels, onderwijs, zorg 

en banen staat onder druk. Het openbaar vervoer sluit vaak niet 

goed aan op de behoefte van de bevolking en voor fietsen zijn de 

afstanden soms te groot. Voor zij die geen auto tot hun beschikking 

hebben dreigt vervoersarmoede en kan Mobility-as-a-Service (MaaS) 

kansen bieden. Een MaaS-oplossing biedt klanten op maat gemaakte 

reismogelijkheden aan via een digitaal platform (bv. mobiele app) met 

real-time informatie, inclusief betaling, afhandeling van transacties 

en ondersteuning gedurende een reis. Reizigers krijgen hierbij een 

aanbod dat is gebaseerd op hun persoonlijke voorkeuren.

Voor het Brabantse platteland geldt dat de bevolkingskrimp steeds 

meer een structureel karakter krijgt, waarbij in veel gemeenten de 

natuurlijke afname van de bevolking – meer sterfte dan geboorte – 

de dominante factor wordt. Deze natuurlijke afname en daarmee 

ook krimp ligt besloten in de leeftijdsopbouw van de bevolking. 

In Zuidoost-Brabant blijft het inwonertal naar verwachting gelijk 

in de jaren 2025 – 2034, met her en der matige krimp. In de jaren 

2035 – 2049 wordt er een afname van het inwonertal voorspeld in 

alle gemeentes behalve Eindhoven, Helmond, Best en Reusel – De 

Mierden.

1.2.2 MOBILITEIT IN STEDELIJK GEBIED
De mobiliteitsvraagstukken in stedelijk gebied zijn anders. Er is een 

grotere diversificatie in mobiliteitsgedrag. Ons mobiliteitsgedrag is 

hier gevarieerder en deze variatie neemt nog toe, door onder meer 

de groei van de bevolking, de verkleining van huishoudensgrootte, 

etnische diversiteit en grotere verschillen in welvaart. Dit leidt 

tot meer diversiteit in verplaatsingsgewoonten zoals activiteiten, 

bestemmingen of de keuze van de vervoerswijze. Hoewel er nog 

altijd grote groepen mensen zullen vasthouden aan min of meer 

regelmatige patronen, worden toekomstige vervoerpatronen 

waarschijnlijk lastiger voorspelbaar. Dit vraagt om een veel grotere 

flexibiliteit van het stedelijke vervoerssysteem. Hoe drukker het wordt 

in de stad, hoe meer de bereikbaarheid afhangt van goede informatie 

en communicatie. Bij toenemend intermodaal gebruik heeft het 

functioneren van het ene netwerk invloed op het functioneren van 

het andere. Betrouwbaarheid wordt steeds meer verwacht, maar is 

soms juist lastiger te bieden.
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1.2.3 MOBILITEIT IN INTERSTEDELIJK GEBIED
Naast een focus op plattelandsgebied en stedelijk gebied is een focus 

op interstedelijk gebied gewenst. Het gaat hier om de verbindingen 

naar en van de steden. De voorspelling is dat het merendeel van de 

interstedelijke verplaatsingen in 2030 nog steeds zal plaatsvinden 

via auto en trein. Op afstanden tussen de 15 en 30 kilometer zijn 

bovendien de e-fiets, andere tweewielers en nieuwe vormen van 

micro-mobiliteit (kleinschalige ruimte-efficiënte voertuigen) kansrijk.

Noord-Brabant is onderdeel van een Noordwest-Europese 

metropoolregio. Daarom zijn (inter)nationale en tussen-stedelijke 

verbindingen buitengewoon belangrijk. Als we als Noord-Brabant 

mee willen blijven doen in de nationale en zelfs wereldwijde 

concurrentie is het belangrijk dat we de kwaliteiten van stedelijke 

regio’s combineren. Zo kunnen schaalvoordelen worden gerealiseerd 

en kan slim worden geprofiteerd van elkaars sterktes en kwaliteiten. 

Uit onderzoek blijkt dat Brabant zich ontwikkelt tot een polycentrische 

agglomeratie, die sterk verbonden is met de Randstad en die de 

grote en kleinere steden in de regio aaneenrijgt tot één regional 

daily system. Dit leidt tot andere verplaatsingspatronen. Vooral hoger 

opgeleiden en jongeren verplaatsen zich voor werk, onderwijs en 

recreatie van de ene stad naar de andere. Ook ontwikkelingen 

zoals nieuwe deeldiensten slaan vooral aan bij hoger opgeleiden 

en jongeren. Professionals verwachten dat deze trend doorzet naar 

andere bevolkingsgroepen.

Er is een sterke concentratie van inwoners en economische 

activiteiten in stedelijke regio’s. Bedrijven zoeken vaker de grote 

bevolkingsconcentraties van steden op, omdat daar het personeel 

is. De bereikbaarheid van de Brabantse stadsregio’s komt hiermee 

onder druk te staan. Naast de toenemende congestie in de Brabantse 

stadsregio’s, staat de leefbaarheid en de economische vitaliteit van 

de Brabantse steden onder druk. De concentratie van (economische) 

processen in stedelijke gebieden vraagt om omgevingen die zich als 

internationaal topmilieu kunnen manifesteren.

De sterke economische positie van Brabant is onder meer te danken 

aan de ligging ten opzichte van omliggende stedelijke netwerken. 

Zo heeft Brabant een cruciale logistieke positie tussen de Schiphol, 

de Rotterdamse haven en het Europese achterland. Daarnaast heeft 

de regio Zuidoost vanaf november 2016 de status van mainport 

gekregen. Zuidoost-Brabant, met Eindhoven als epicentrum, 

is op economisch gebied een van de snelst groeiende regio’s. Dit zien 

we aan de banengroei in de maaksector (zoals DAF en VDL) en de 

hoog technische industrieën (zoals ASML en Philips). Het aantrekken 

van voldoende werknemers is een van de grootste uitdagingen voor 

Zuidoost-Brabant. Regio’s concurreren steeds sterker om arbeid 

en geld. Om de kracht van Zuidoost-Brabant als topkennis- en 

innovatieregio te versterken is een blijvende investering in betere 

verbindingen voor personen- en goederenvervoer op de verschillende 

schaalniveaus: (inter)nationaal, interstedelijk en stadsregionaal.



11

1.3 HERKOMST EN BESTEMMINGSLOCATIES
Iedere reis heeft een herkomst en een bestemming. Als gedrags-

verandering wordt ingezet, zien we vaak een focus op de bestemming 

van de reis. Deze sterke traditie om mobiliteitsvraagstukken aan 

te vliegen vanuit de bestemmingskant (bedrijven, stadcentra, 

evenementenhallen) is logisch gegroeid. Bij de bestemming zijn 

mensen gemeenschappelijk aan te spreken en kan er ingespeeld 

worden op bestemmingsgebonden behoeften en kunnen dito 

voordelen worden geboden (parkeren,  OV- abonnementen 

van werkgever, collega’s die gaan carpoolen, et cetera). Voor 

bestemmingsgebieden is veel ervaring met het onderzoeken en 

beïnvloeden van de verplaatsing. Het is relatief eenvoudig om 

bijvoorbeeld meer te weten te komen over verplaatsingen en 

motivaties/weerstanden daarvan voor de belangrijkste werklocaties. 

Het bestaande Zuidoost-Brabantse beleid bevat bestemmingslocaties 

die daarvoor al veelvuldig als uitgangspunt gebruikt worden, 

onder de noemer economische toplocaties. Wij kiezen ook 

voor een bestemmingsgerichte aanpak, maar voegen daar een 

herkomstgerichte aanpak aan toe. 

De mobiliteitstransitie waar we in zitten, vraagt een structurele 

andere kijk op mobiliteit en die begint – naast in het hoofd van de 

reiziger – al op de herkomstlocatie. Naast een bedrijvenaanpak, hubs 

aan de rand van de stad en parkeerregimes bij evenementenlocaties 

(allen bestemmingsgeoriënteerd), ontstaan er initiatieven als MaaS, 

deelconcepten en lage parkeernormen in nieuwe woonwijken, 

die mobiliteit trachten te veranderen bij de bron (herkomst). De aanpak 

op herkomstgebieden biedt grotere uitdagingen, maar tevens andere 

kansen. Op de bestemming weten we per definitie waar de bezoekers 

naar toe gereden zijn en dus aanspreekbaar zijn. Op de herkomstlocatie 

is het reisgedrag over het algemeen veel diffuser. Toch dient niet 

alleen de bereikbaarheid op de bestemmingslocatie op orde te zijn, 

maar ook de mogelijkheden aan de herkomstkant beïnvloeden in 

grote mate de manier van verplaatsen. Zeker voor landelijke gebieden, 

waar het creëren van massa in bestemmingsgebieden lastiger is, is dit 

van waarde. Verplaatsingen vanuit die gebieden kunnen gebundeld 

onderzocht en beïnvloed worden. Die gedragsverandering pakt 

daarmee niet alleen problemen aan herkomstkant op, maar kan 

ook bijdragen aan reductie van bereikbaarheidsproblematiek op 

bestemmingslocaties. 

Deze twee aspecten van de verplaatsing vullen elkaar op sterke wijze 

aan. Voor de herkomstlocatie maken we de indeling in deelgebieden; 

dit zijn gebieden met soortgelijke kenmerken, waarvoor soortgelijke 

budgetten beschikbaar en oplossingen geschikt zijn. Voor Zuidoost-

Brabant betekent dit dat we naast mobiliteitsmanagement op de 

economische toplocaties, kijken naar de inwoners van de deelgebieden 

en hoe we daar de kiem kunnen leggen voor verandering. Dat doen 

we volgens het scenario van figuur 3.

Beide scenario’s uit figuur 3 kennen verschillende aanvliegroutes 

(deelgebieden als vertrekpunten versus economische toplocaties), 

verschillende doelgroepen, verschillende kenmerken die achterhaald 

moeten worden om beïnvloeding effectief te laten zijn, verschillende 

– maar soms ook overeenkomstige – maatregelen om in te zetten en 

verschillende partijen die de veranderingen initiëren en begeleiden.

Figuur 3 | Scenario voor aanpak gericht op herkomst-  

én bestemmings gebieden.

HERKOMST BESTEMMING

Aanvliegroute Deelgebieden Econ toplocaties

Doelgroepen Inwoners
Werkgevers
Werknemers

Bezoekers

Kenmerken Opbouw bevolking
Voorzieningen

Omvang en 
karakteristieken

locaties
Type bezoekers
Bereikbaarheid

Maatregelen

OV-knp. Deurne
P+R Maarheeze
OV-versterking

Eindhoven-V'waard
Snelfietsroutes

...

MaaS-pilot Ehv
Frequentie sprinters

Snelfietsroutes
Fietsdelen AC Helm

...

Partijen
Gemeenten

Regio's
Bewoners

Bedrijven
Evenementen

Steden
Bezoekers/werknemers
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We zitten midden in een mobiliteitstransitie. Reizigers moeten 

hun oude gewoonten los gaan laten en nieuwe aanleren. 

Vervoersgedrag op de korte termijn beïnvloeden betekent snel 

resultaat zien en treedt daarom in beleid altijd op de voorgrond. 

Transitiemanagement lijkt vaak de ver-van-mijn-bed-show, 

maar is toch het kompas voor de richting die we nu inslaan. 

Allebei belangrijk dus en daarom allebei vertegenwoordigd 

in deze strategie. 

2.1 DE KORTE TERMIJN
Op de korte termijn benutten we de enorme hoeveelheid kennis 

die projecten uit het recente verleden hebben opgeleverd, de 

inzichten uit de psychologie die een enorme ontwikkeling hebben 

doorgemaakt de afgelopen decennia en de kracht van de vele partijen, 

samenwerkingsverbanden en communities die in Brabant op dit 

moment al hard werken aan verandering. Deze bepalende factoren 

vormen de motor van deze strategie.

2.1.1 PROJECTGEWIJS WERKEN 
De korte termijn aanpak werkt meestal via een projectstructuur. 

Er wordt op de ene plek een fietsstimuleringsprogramma gestart en 

op de andere locatie een carpoolplan uitgevoerd. Hier wordt gewerkt 

aan deelautogebruik, daar wordt thuiswerken gestimuleerd. Allemaal 

projecten met een kop en een staart die het hogere doel (op weg 

naar een multimodale leefstijl) ondersteunen. Wij denken dat het van 

groot belang is de afzonderlijke projecten zoveel mogelijk met elkaar 

te verbinden en zoveel mogelijk van elkaar te leren. Dit gebeurt via de 

bestaande netwerken, partijen en organisaties.

Voor projectmatig werken gebruiken we drie gedragsweten-

schappelijke kaders. Ten eerste is dat het BIT UK model, dat 

beschreven wordt in paragraaf 2.1.2. Deze aanpak dient de basis te 

zijn voor ieder nieuw op te starten project, omdat hiermee relatief 

eenvoudig inzicht wordt verkregen in factoren die cruciaal zijn voor 

het verkrijgen van de juiste informatie over doelgroepen, gedrag en 

in te zetten interventies.

Als het gaat om het inzetten van nieuwe technieken biedt het Human 

Factors-model inzicht, zowel voor ITS (Intelligent Transport Systems) 

als nieuwe voertuigtechnologie. Zo krijgen we grip op de mate 

waarin deze technieken aansluiten bij de waarneming, het begrip, de 

mogelijkheden en de motivatie van weggebruikers om de technieken 

in te zetten en daar naar te handelen. Dit model wordt beschreven in 

paragraaf 2.1.3.

Wanneer toepassing van het BIT UK model en/of het Humanfactor-

model voldoende input hebben geleverd om gericht aan de slag te 

gaan, biedt deze strategie bij de uitvoering vier succesfactoren om 

gedragsverandering effectief te laten zijn. Deze vier succesfactoren 

worden beschreven en van voorbeelden voorzien in paragraaf 2.1.4. 

2. WE DOEN HET  
MET AANPAKKEN  
OP DE KORTE ÉN 
LANGE TERMIJN



2.1.2 BIT (THE BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM) 
SYSTEMATIEK TOEPASSEN BIJ IEDER PROJECT
The Behavioural Insights Team (het BIT UK) is een task force 

die in het Verenigd Koninkrijk beleid ondersteunt vanuit 

gedragswetenschappelijke toegepaste kennis en uitgangspunten. 

Zij (en wij dus ook) hanteren bij het ontwikkelen van 

gedragsinterventies een handzame driedeling:

Understand – Interventions – Results (Begrijpen – Maatregelen – Effecten)

De reden dat wij deze aanpak kopiëren en ook in Zuidoost-Brabant 

implementeren is dat de aanpak de beste structuur biedt om 

snel en doeltreffend alle belangrijke informatie voor effectieve 

gedragsbeïnvloeding te verzamelen, te duiden, toe te passen en te 

meten/monitoren. Daarnaast is de aanpak goed opschaalbaar en dus 

op diverse plekken in te zetten.

Wij hebben het BIT model als voorbeeld toegepast op de voorbeelden 

van bestemmingsgebied (High Tech Campus Eindhoven) en 

herkomstgebied (Oirschot). Deze uitwerking is opgenomen in bijlage 1. 

De High Tech Campus Eindhoven is gekozen vanwege de invloed die 

deze grote werklocatie op mobiliteit in het gebied heeft, en de grote 

hoeveelheid informatie die voorhanden is over mobiliteitsgedrag naar 

deze locatie. Oirschot is juist gekozen als landelijke locatie waarover 

minder bekend is op het gebied van mobiliteitsgedrag, om tot 

uitwerking te komen op basis van andere uitgangspunten.

 

1. UNDERSTAND (BEGRIJPEN)
• Begrip van de context waarin een verandering moet 

plaatsvinden 

 » Waarom willen we hier gedrag veranderen? 

 » Wat is de achterliggende noodzaak of beweegreden?

• Inzicht in het huidige gedrag van de doelgroepen 

 » Wiens gedrag willen we veranderen?

 » Wat beweegt hen letterlijk en figuurlijk? 

 » Waar worden zij blij en verdrietig van?

 » Wat houdt hen tegen ander gedrag te vertonen?

• Bepalen van het gewenste gedrag

 » Welk ander gedrag past bij hen?

 » Wat hebben ze nodig om dat gedrag te gaan vertonen? 

 » Hoe maken we hen er in geïnteresseerd?

2. INTERVENTIONS (MAATREGELEN)
• Selectie van kansrijke gedragsinterventies

 » Wat is kansrijk gegeven de uitkomsten onder 1.?

 » Welke middelen heb ik tot mijn beschikking?

 » Welke partijen en personen kan ik daarvoor inzetten?

3. RESULTS (EFFECTEN)
• Meet de effecten en de progressie kwalitatief en 

kwantitatief

 » Gaan mensen het proberen?

 » Zijn ze enthousiast? 

 » Waarop is de maatregel te verbeteren?

In het kader is de BIT-aanpak uitgeschreven. De stappen 1 en 2 kunnen ook in omgekeerde volgorde 

plaatsvinden. Je hebt een maatregel voor ogen en gaat kijken bij welke doelgroep deze aanslaat. Wij raden 

aan altijd via dit stramien te werken en de hiergenoemde informatie zoveel mogelijk te verzamelen.
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2.1.3 HUMAN FACTORSMODEL BIJ 
VERKEERSMANAGEMENTPROJECTEN 
EN VOERTUIGTECHNOLOGIE
Ondersteunend aan mobiliteitsverandering komen steeds meer 

technologische ontwikkelingen beschikbaar. Onder de noemer 

smart mobility onderscheiden we onder meer ITS (veelal ingezet 

voor verkeersmanagement) en voertuigtechnologie.

Wie in de auto op weg is tussen de steden of tussen stad en 

platteland, heeft baat bij verkeersmanagement; het efficiënter 

gebruik maken van beschikbare wegen door het slimmer kiezen van 

routes of kiezen voor adequaat rijgedrag, bijvoorbeeld bij weven of het 

niet onnodig wisselen van strook. Verkeersmanagement is in enkele 

jaren tijd uitgegroeid van ‘een taak erbij’ voor de wegbeheerder 

tot een belangrijk beleidsinstrument. Verkeersmanagement 

heeft de doorstroming en veiligheid op de weg al verbeterd, en 

verkeerskundigen zijn er van overtuigd dat het potentieel van 

verkeersmanagement nog veel groter is. Verkeersmanagement 

verbetert de doorstroming door:

• capaciteit toe te voegen (denk aan spitsstroken);

• verkeer optimaal over het netwerk te verdelen (via DRIPS en in-car 

routeinformatie);

• de instroom in een gebied beperken (snelheidsbeperkingen op 

toeleidende wegen, regeling via (i)VRI’s, bundelroutes);

• terugslag van wachtrijen voorkomen (toeritdoseerinstallaties, 

buffers instellen).

Met verkeersmodellen is het mogelijk om kwantitatief inzicht te 

geven in de effecten van maatregelen op bijvoorbeeld bereikbaarheid, 

veiligheid en milieu. Ook het real-time toepassen van verkeersmodellen 

is interessant om daarmee te kunnen anticiperen op de 

verkeersafwikkeling. Denk daarbij aan intelligente VRI’s die de rood- 

en groentijden aanpassen op basis van bestaand verkeersaanbod. 

Tegelijk met het slimmer maken van verkeersmanagementsystemen 

wordt het steeds beter mogelijk om automobilisten in de auto advies 

te geven over welk gedrag het beste is voor de doorstroming. We 

kennen al de groene golf, waarmee langs de weg snelheidsadviezen 

worden gegeven om niet voor een rood verkeerslicht te komen 

staan. Er wordt hard gewerkt aan mogelijkheden om deze en andere 

gedragsadviezen in de auto aan te bieden (het optimaliseren van 

systemen die weggebruikers betere informatie geven over onder 

meer files, parkeren of wegwerkzaamheden). Ook hier blijkt het 

gedrag echter een weerbarstige factor. De vraag blijft of mensen 

advies opvolgen, of een dergelijk advies niet te veel afleidt van de 

rijtaak en of dergelijke individuele adviezen verkeersmanagement op 

systeemniveau niet de weg zitten. Met dit laatste bedoelen we dat 

als mensen individueel advies krijgen over ‘keep your lane’, snelheid 

of weven en zij daar ieder op hun eigen manier mee omgaan, dit 

mogelijk de voorspelbaarheid voor collectieve regelsystemen als 

intelligente VRI’s verlaagt. Al deze ontwikkelingen zijn nog volop in 

onderzoek. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen vooral geneigd zijn 

adviezen op te volgen als het gaat om hun eigen veiligheid en minder 

als het gaat om adviezen ten behoeve van de doorstroming.

Niet alleen verkeersmanagementsystemen, maar ook auto’s 

worden ‘slimmer.’ Er verschijnen steeds meer toepassingen van 

voertuigtechnologie in auto’s. Denk dan aan adaptive cruise control, 

intelligente snelheidsadaptie, waarschuwingen voor overstekende 

voetgangers en automatische inparkeerassistenten. Het is hier 

niet de plaats om uitgebreid stil te staan bij de ontwikkeling in 

het automatisch rijden, al wordt daar hard aan gewerkt en heeft 

Nederland zich opgeworpen als testland. Over het algemeen dient 

voertuigtechnologie de verkeersveiligheid, het gemak van de mens 

en de doorstroming. Vertragende factoren bij deze ontwikkelingen 

zijn dat niet iedereen over dezelfde technologieën beschikt, dat 

niet iedereen altijd precies weet wat zijn auto al kan en hoe daar 

mee om te gaan en dat ook niet iedereen gecharmeerd is van 

de technologieën die veelal nog uit kunnen worden gezet. Een 

risico bij het slimmer maken van voertuigen is dat mensen zelf 

minder gaan opletten en daarvoor is de techniek vaak nog niet ver 

genoeg gevorderd.

Met het toepassen van ITS en voertuigtechnologie (maar ook via 

MaaS-projecten) komen steeds meer data beschikbaar; data over 

verkeersstromen en rijgedrag. Deze data zijn bijzonder waardevol 

om door te kunnen innoveren, maar dan moeten we er wel over 

kunnen beschikken. Deze openheid is er nu nog niet overal. In de 

nogal gesloten mobiliteitswereld, waar bedrijven vaak op hun eigen 

concepten en data zitten, is het delen van data vaak nog een lastig 

punt. We moeten dus ook energie blijven steken in het creëren van 

meer openheid bij het delen van data. 
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HUMAN FACTORS-AANPAK
Om gewenst gedrag op te roepen bij 

verkeersmanagementmaatregelen én bij het toepassen van 

beschikbare voertuigtechnologie kan het beste worden gewerkt 

met een Human Factors-aanpak. Dat wil zeggen dat maatregelen 

ingezet worden met behulp van een ‘cognitieve meetlat’ waarmee de 

cognitieve processen van weggebruikers in beeld worden gebracht. 

Verkeersmanagement en juist gebruik van voertuigtechnologie leidt 

tot gewenst gedrag als weggebruikers:

• de mogelijkheden waarnemen (bijvoorbeeld weten waar ze 

routeinformatie kunnen vinden of welke mogelijkheden hun 

auto heeft)

• de aangeboden informatie/adviezen/toepassingen begrijpen 

(snel en makkelijk door hebben welk gedrag wenselijk is)

• het gewenste gedrag kunnen uitvoeren (informatie moet niet te 

veel afleiden, niet aanbieden op drukke punten, niet te vroeg en 

niet te laat)

• het gewenste gedrag willen vertonen (als adviezen tegen-intuïtief 

voelen is de kans op navolging klein, bijvoorbeeld: blijf op je 

rijstrook, terwijl de andere strook veel beter doorrijdt)

• de situatie en het advies aansluit bij wat men gewend is. Als 

situaties/maatregelen of adviezen sterk afwijken van bekende 

situaties levert dat weerstand en verwarring op. In die gevallen 

moeten weggebruikers tijdig en zorgvuldig worden voorbereid. 

Figuur 4 toont de Human Factor-meetlat die bij alle 

verkeersmanagementmaatregelen dient te worden ingezet. 

Analyseer de uitwerking van iedere maatregel, advies, campagne op 

deze vijf cognities.

Communicatie
Marketing

Transparant
Logisch

Momentum
Belasting

Niet tegen-
intuïtief

Rendement
Ervaringen

Figuur 4 | Human Factor-meetlat
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2.1.4 GEDRAGSKENNIS IN PRAKTIJK:  
VIER SUCCESFACTOREN 
Geen mobiliteitsproject zonder gedrag! Mensen gedragen zich 

lang niet altijd zoals we zouden willen of zoals we op basis van de 

logica mogen verwachten. Onze verkeersmodellen kunnen een 

hoop inzicht geven in hoe verkeersstromen zich (zouden moeten) 

ontwikkelen. Hierop worden veelal de prognoses voor de toekomst 

gebaseerd. Aan deze modellen - en aan onze verwachtingen - 

ligt vaak de rationele keuzetheorie (logische afweging van keuzes, 

optimale uitkomst voor het individu) ten grondslag. Dat dit niet zo 

werkt in de praktijk van de reiziger 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 aan te sporen tot ander gedrag met een 

rationeel verhaal vroegtijdig stranden.

Om toch effectief het gedrag te beïnvloeden van deze deels 

irrationele mens, voeren wij vier cruciale succesfactoren op die bij alle 

campagnes en maatregelen de basis moeten vormen. Het zijn: 

1. Emoties en associaties (vaak irrationeel maar heel goed in te zetten)

2. Social proof (de mens is een kuddedier en campagnes en 

maatregelen moeten daar op inspelen)

3. Faciliteren en versterken (we willen geholpen worden en houden 

van gemak)

4. Intrinsieke motivatie (als we het zelf willen, doen we het ook!)

We beschrijven ze hierop volgend alle vier en geven aansprekende 

voorbeelden. Aanvullend bevat bijlage 2 een analyse van drie 

campagnes uit andere regio’s op deze vier factoren. 
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EMOTIONELE BEÏNVLOEDING EN VERANDEREN VIA ASSOCIATIE.

Inspelen op emoties en associaties die gekoppeld kunnen worden 

aan het nieuwe gedrag. Het betekent de juiste emoties oproepen, 

negatieve emoties verminderen, nieuwe positieve associaties 

versterken. Gemak, humor en slim bezig zijn vormen hier mogelijke 

invalshoeken. Er zijn diverse manieren om dit te realiseren:

• Koppel het nieuwe gedrag aan positieve beelden.

• Gebruik elementen van verrassing. Verrassende gebeurtenissen 

brengen onze hersenen kortstondig in verwarring. Op dat moment 

zijn we net iets vatbaarder voor gedragsverandering omdat we 

‘nieuw houvast’ zoeken. De techniek waarbij dit wordt toegepast 

heet ‘disrupt then reframe’. Een mooi voorbeeld daarvan is enige 

jaren geleden in Rotterdam door de RET toegepast, Zij hingen 

posters op met ‘Binnenkort beschikbaar: 0% bijtelling en 100% 

elektrisch!’. Automobilisten vroegen zich af hoe dit mogelijk was. Na 

enige weken werden de posters vervangen door posters met ‘0% 

bijtelling en 100% elektrisch: de Rotterdamse tram!’ 

• Laat mensen deel uit maken van een verhaal, een 

communicatieverhaal waar je deel vanuit wilt maken (story-telling). 

Het biedt mensen aanknopingspunten om zo’n verhaal te horen, te 

vertellen en te delen. Bijvoorbeeld: bij ons in de stad gaan dingen 

veranderen. We blijven gewoon de auto af en toe gebruiken maar er 

komt een hoop bij. Beetje bij beetje worden we echt een stad van de 

toekomst. Daar worden mensen blij van en dan gaan ze participeren. 

Een interessant buitenbeentje in ons emotie-pallet is nostalgie. 

Recent internationaal onderzoek toont aan dat het verlangen naar 

vroeger optimisme over de toekomst veroorzaakt. We zien hetgeen 

gaat komen dus zonniger in als we mooie herinneringen uit het 

verleden ophalen. Nostalgie blijkt een positieve emotie die het 

zelfvertrouwen oppept. Zet nostalgie daarom in om innovaties te 

verwezenlijken. Zo zien tegelijk met diverse technische innovaties 

in de auto-industrie diverse retro-modellen het licht. Een ander 

voorbeeld is dat er in de groene corridor bij Oirschot een fietsbrug 

wordt aangelegd, ongeveer op de plek waar voor de Tweede 

Wereldoorlog een brug was. Deze oude brug is in 1944 opgeblazen; 

het is een belangrijk stuk geschiedenis voor Oirschot. Toen er bij 

sommige bewoners weerstand kwam tegen de plannen voor een 

fietsbrug, had men de emotie nostalgie kunnen gebruiken door niet 

te stellen: ‘er komt een extra brug over het Wilhelminakanaal,’ maar in 

plaats daarvan ‘de oude brug’ of ‘een stuk geschiedenis van Oirschot 

komt in een nieuwe vorm terug!’ Daarmee was het draagvalk wellicht 

groter geweest.

Een goed voorbeeld hiervan is de campagne ‘Tilburg fietst’ voor 

Tilburg. Hier wordt fietsstimulering onder meer gecombineerd 

met een sociale aangelegenheid (mobiliteitsarmoede). De 

campagne Sjees is tevens een voorbeeld uit de regio. Bij Sjees 

draait het om de Nederlandse fietscultuur. Het maakt de fietser 

(en niet-fietser) trots om hier deel van uit te maken.
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SOCIALE BEÏNVLOEDING.

Misschien is dit wel het meest krachtige beïnvloedingsinstrument 

van allemaal. Mensen zijn heel gevoelig voor wat anderen doen. 

Sociale bewijskracht is zo krachtig omdat het evolutionair is bepaald. 

De overlevingskansen waren vroeger veel groter als je onderdeel 

was van de groep. We hebben zogezegd een fundamentele ‘need to 

belong’ (we willen ergens bij horen). Voorbeeld- en imitatiegedrag 

zitten bij ons ingebouwd en manifesteren zich van helemaal onbewust 

spiegelen tot het bewust navolgen van belangrijke anderen. 

In programma’s en rond maatregelen moet daarom eigenlijk standaard 

een ‘sociale stimulans-eenheid’ worden geformeerd om optimaal 

resultaat te boeken. Dit zijn dan mensen die vanuit de uitvoerende 

partij potentiële en bestaande deelnemers informeren over deelname 

van anderen. Laat hen deelnemen aan platforms of activiteiten waarbij 

deelnemers gezamenlijk optrekken, zonder de ontwikkelingen hier 

te veel te sturen (vooral kennis nemen van!). Het is van belang dat 

mensen door elkaar worden geënthousiasmeerd en er zo voortdurend 

op gewezen worden dat velen met hen deze beweging aan het maken 

zijn. Daar passen focusgroepen goed bij, maar ook het gezamenlijk 

vieren van successen en het online discussiëren. Ook het organiseren 

van team-challenges in stimuleringsprogramma’s om mensen in een 

competitief verband doelen te laten halen, kan stimulerend werken 

vanuit social proof. 

In je activiteiten aansluiten bij heersende normen en actuele thema’s 

is ook verbonden aan sociale bewijskracht. Een goed voorbeeld 

daarvan is de stikstofcrisis eind 2019. Doordat dit de media bepaalde 

tijd volledig beheerste en iedereen het er over had, werden ook bredere 

vraagstukken rond duurzaamheid weer actueel. Op dat moment is ook 

regionaal mobiliteitsbeleid hier aan te koppelen.

Status (de positie die je inneemt 

binnen een groep) is ook een 

sterke drijfveer. Zorg dat het 

nieuwe gedrag dus status 

oplevert. Wie gezien wordt als ‘de 

moderne flexibele geest’ of ‘de 

multimodale forens 2.0’ is meer 

gemotiveerd zijn gedrag vol te 

houden, dan hij die gezien wordt 

als ‘de sukkel die er is ingetrapt.’

Partner smart is ook een 

manier om de kracht van 

netwerken en sociale structuren 

te benutten. Het succes van 

productformules als Starbucks 

is voor een deel toe te schrijven 

aan slimme partnerships (o.a. 

met Pepsi, Dreyer’s Grand 

Ice Cream en Hyatt Hotels). 

Binnen mobiliteitsprogramma’s worden wel allianties aangegaan. 

Een voorbeeld: enige jaren geleden verenigden de Rabobank, de 

ANWB en de NS zich in een mobiliteitsalliantie onder de naam 

Nederland Bereikbaar. Ze profiteerden zo van elkaars imago en leden- 

en klantaantallen om bereikbaarheidsissues onder de aandacht te 

brengen. Maar dit kan nog veel breder worden ingestoken door partners 

binnen te halen die misschien niets met mobiliteit te maken hebben, 

maar wel een hele goede marktpositie en veel enthousiaste klanten 

hebben. Het imago van die partij straalt af op het nieuwe gedrag en zij 

scoren hierdoor bijvoorbeeld weer beter op een CO2-footprint.

Geslaagde fietsstimuleringsprojecten zoals B-riders en Burn 

Fat not Fuel leren ons dat werknemers om te gaan fietsen ‘een 

sociaal duwtje in zijn rug’ nodig hebben van werkgevers en 

collega’s. Het is daarom ook verstandig om werknemers binnen 

bedrijven die al fietsen in de projecten te betrekken en hen in 

te zetten als ambassadeur voor collega’s. Met andere woorden:  

zet bestaande fietsers in om geïnteresseerde automobilisten 

te werven en te coachen.
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FACILITEREN EN GEDRAG VERSTERKEN.

Als nieuwe mogelijkheden onder de aandacht zijn gebracht, 

duidelijk gemaakt kan worden dat meer mensen er interesse in 

hebben en het gekoppeld kan worden aan positieve emoties, dan 

nog is er een belangrijke voorwaarde om mensen over de streep 

te trekken en hen vervolgens geïnteresseerd te houden. Het gaat 

hier over het toegankelijk maken van het nieuwe gedrag. Daar zijn 

diverse mogelijkheden voor:

• Maak inzichtelijk hoe alternatieve vervoerwijzen werken.

• Coach waar mogelijk nieuwe gebruikers/deelnemers.

• Maak het nieuwe gedrag in eerste instantie erg aantrekkelijk, 

bijvoorbeeld via korting, het tijdelijk gratis maken, of door 

extra leuke dingen te organiseren. We noemen dit een 

probeeraanbod doen.

• Geef garanties in de categorie ‘niet goed, geld terug’.

• Ondersteun met name bij tegenvallende omstandigheden als 

slecht weer of vertraging.

• Stel het niet mooier voor dan het is; erken de lastige aspecten 

(stealing thunder; als je deelnemers vóór bent met een negatief 

aspect weegt het minder zwaar dan wanneer zij het zelf inbrengen).

• Zorg voor blijvende nieuwsgierigheid.

• Doe een vervolgaanbod (het begin is er dan, dus verleid hen het 

nogmaals te proberen door het nog een keer aantrekkelijk te maken).

• Zorg dat het nieuwe gedrag ‘macht’ of privileges oplevert. 

Voor bijvoorbeeld deelnemende werknemers kunnen dit betere 

parkeermogelijkheden voor carpoolers zijn, flexibelere werktijden 

of het omzetten van een deel van de reistijd in werktijd in het 

openbaar vervoer.

• Laat mensen waar mogelijk zelf eens hun eigen mobiliteitsgedrag 

organiseren en bied ze daarvoor tools die tegelijk leuk en makkelijk 

zijn. Dit steunt op twee gedragspsychologische principes: autonomie 

(je kunt zelf kiezen) en self persuasion (door er actief mee bezig te 

zijn komt het veel beter binnen en voel je je mede-initiator).

Een mooi voorbeeld van het faciliteren van gedrag is te vinden in 

de campagne Ervaar het OV. Dit is een campagne die tot stand 

gekomen is door samenwerking tussen Provincie Flevoland, 

Gelderland en Overijssel, Arriva, Breng, OV Regio IJsselmond 

en Keolis (Syntus). Via een website worden interessante 

kortingsacties gepresenteerd, en worden leuke evenementen en 

attracties onder de aandacht gebracht. Ervaar het OV is niet aan 

de woon-werkreis gekoppeld, maar richt zich op recreatief reizen 

en hoopt zo ‘via een omweg’ mensen vertrouwd te maken met 

het OV waardoor zij het misschien ook als forens gaan gebruiken. 

Er is een productchecker waarmee je door het beantwoorden 

van een paar vragen kan bepalen welk abonnement het best 

bij jou past. Ouderen leren tijdens een “Proefreis’ van een 

OV-ambassadeur hoe ze met het OV moeten reizen.

Naast het concreet ondersteunen van nieuw gedrag, is stimuleren 

ook mogelijk via nudging of gamification. Nudging is een 

gedragspsychologische techniek waarbij mensen subtiel worden 

gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. 

Een voorbeeld van nudging is de default optie veranderen. In het 

buitenland zijn er bedrijven die altijd een ruim aanbod hadden aan 

leaseauto’s. Nudging werd toegepast door het beleid te veranderen, 

zodanig dat medewerkers automatisch een kleine zuinige leaseauto 

kregen (de default-optie), tenzij ze speciaal bij de baas een grotere 

minder zuinige aanvroegen. De baas stemde altijd toe, maar omdat 

ze daar een extra stap voor moesten zetten, kozen medewerkers veel 

vaker dan voorheen de kleinere zuinige auto. Een ander voorbeeld 

van nudging is om de fietsenstalling in of dicht bij het kantoor te 

plaatsen en de parkeerplaatsen een stuk verderop. Of om bij de 

contactinformatie van een locatie eerst te vermelden hoe je er met 

de trein kan komen en dan pas kort de bereikbaarheid met de 

auto te vermelden.

Gamification is het toevoegen van een spelelement aan nieuw 

gedrag. Veel fietsstimuleringsprogramma’s doen dit. Door woonwerk-

kilometers op te tellen fietsen mensen naar Antwerpen, Brussel en 

Parijs en als ze dat bereikt hebben, krijgen ze een leuke melding. Een 

ander voorbeeld van gamification is het spel Hack de File dat door de 

Verkeersonderneming is ontwikkeld. Een computerspelletje waarin 

je op de Ruit Rotterdam rijdt en jouw virtuele rijgedrag al dan niet 

bijdraagt aan het ontstaan van files.

Geweldig! Door elke dag te fietsen naar je werk  
ben je inmiddels in Parijs aangekomen.
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NAAR INTRINSIEKE MOTIVATIE.

Ons uitgangspunt is dat er voor mensen twee typen redenen 

zijn om bepaald gedrag te vertonen: omdat ze het echt zelf willen, 

of omdat ze er door anderen toe worden aangezet of verleid. In de 

psychologie heet dat respectievelijk intrinsieke en extrinsieke 

motivatie. Intrinsieke motivatie leidt tot krachtiger en langduriger 

gedrag dan extrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie komt van 

buitenaf, bijvoorbeeld een beloning of een verplichting van de baas. 

Als je iets doet omdat je er zelf belang bij hebt of ergens in gelooft, 

of zelf de voordelen ervaart, doe je het vaker en langer. Voorbeelden 

van intrinsieke motivatie zijn: duurzaamheid (‘ik vind het milieu 

belangrijk’), gezondheid, uitdaging (‘ik wil iets bereiken’), sociaal 

gevoel (‘ik wil graag andere mensen helpen’) en ook ‘ik wil er bij horen’ 

dat we reeds onder social proof bespraken. 

Een heel belangrijk, maar in beleid nog niet volledig erkend element 

op de weg van motivatie naar structureel nieuw gedrag, is feedback. 

Mensen willen zien/ervaren dat het gedrag dat zij vertonen (zeker als 

dit soms enige moeite kost) iets oplevert (dat het de moeite waard is 

om het te blijven doen). Waardering en bevestiging van anderen zijn 

hierbij sleutelwoorden. Het mooiste is als deze feedback vanzelf komt 

(uit de eigen vriendenkring bijvoorbeeld) of dat de positieve effecten 

van de gedragsverandering meteen duidelijk zichtbaar zijn voor de 

persoon in kwestie. Het gaat dan om het versterken van het nieuwe 

en gewenste gedrag, door terug te koppelen wat het voor de persoon 

in kwestie heeft opgeleverd of nog kan gaan opleveren. Feedback 

geven doe je zo:

• Richt de feedback op de motieven van de doelgroep. Bijvoorbeeld: 

‘In hoeverre is mijn gezondheid verbeterd?’ of ‘hoeveel tijd spaar ik nu 

uit?’ of ‘Wat heb ik inmiddels verdiend met mijn nieuwe gedrag?’

• Geef bij voorkeur feedback als er ook echt wat te melden is. 

Meld echter na zekere tijd ook terug als er geen of geen positieve 

resultaten worden behaald. Verzwijgen van de waarheid is zinloos. 

• Overweeg of collectieve feedback zinvol is naast individuele 

feedback. Individuele feedback geeft informatie over de persoonlijke 

prestaties of voordelen van de deelnemer. Collectieve feedback wil 

zeggen dat je informatie terug geeft over een hele groep deelnemers 

of mensen die hun gedrag aan het veranderen zijn. 

• Wees voorzichtig met het vergelijken van individuele prestaties 

met die van anderen. Competitief ingestelde personen kunnen 

zo worden uitgedaagd als anderen beter presteren, of als zij zelf 

onder het gemiddelde presteren, maar anderen kunnen daardoor 

ontmoedigd raken. 

• Presenteer de feedback in positieve termen. Maak de feedback kort, 

overzichtelijk en geloofwaardig.

Naast motieven is het kennen en wegnemen van weerstanden heel 

belangrijk om tot nieuw mobiliteitsgedrag te komen. Over hoe om 

te gaan met weerstanden, verwijzen wij naar Bijlage 3: “Motieven en 

weerstanden”.
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2.2 DE LANGE TERMIJN
Zuidoost-Brabant kiest ervoor om te investeren in de lange termijn en energie en 

tijd te stoppen in het realiseren van een beweging naar een multimodale leefstijl. 

Transitie vraagt om verandering en niet om meer van hetzelfde. We moeten 

daarom doorbreken, echt keuzes maken die misschien niet meteen op draagvlak 

kunnen rekenen. Het is belangrijk om een beweging te creëren die mensen door 

de vier stappen van de transitie heen helpt. Cruciaal hierbij is het realiseren van 

een mindshift waardoor mensen ander gedrag kunnen gaan vertonen. In deze 

uitwerking bespreken wij eerst het ‘vertrouwde loslaten’, dit is wat we samen op 

lange termijn willen bereiken. De vijf stappen beschreven bij ‘de weg naar een 

mindshift’ zijn hoe we deze transitie kunnen bespoedigen. Ten slotte besteden 

we aandacht aan het reisgedrag van Eline en Doris in ‘de mobiliteitstransitie in de 

praktijk’. Op basis van onze interviews schetsen wij hoe beide vrouwen nu reizen 

en geven we een doorkijkje naar de toekomst. 

2.2.1 HET VERTROUWDE LOS GAAN LATEN
De mobiliteitstransitie is pas net begonnen. We zien dat overheden 

zich meer en meer richten op gedragsverandering, de techniek wordt 

ingezet om mobiliteit anders te organiseren en dat in veel bedrijven 

de werk- en reiscultuur omslaat. Bij de reiziger dringt de noodzaak 

tot verandering mondjesmaat door, maar hij wacht nog grotendeels 

af. Hij kiest veelal nog voor de veilige bekende weg, die helaas nog 

maar al te vaak een autoweg is. Er wordt druk gewerkt aan het 

uitrollen van ‘nieuw’ aanbod: snelfietspaden, hubs, deelmobiliteit, 

MaaS-apps, en I-VRI’s om er een paar te noemen. Maatschappelijk 

klinkt er een roep om verandering (duurzaamheid, maatschappelijke 

betrokkenheid, bereikbaarheid, schaars wordende ruimte, gezonde 

omgeving). Op individueel niveau klinkt vooral een roep om – vaak 

tegen beter weten in - meer ruimte te creëren voor volharding in ‘oud 

gedrag’. Dit betekent meer asfalt, meer openbaar vervoer, efficiëntere 

processen om consumptiepatronen te kunnen handhaven en groene 

energie die de omvang van het energiegebruik niet aantast - zo ook 

de elektrische auto en op langere termijn de zelfrijdende auto. 

Maar een transitie vraagt verandering, niet meer van hetzelfde, 

zoals al eerder aangegeven. Verandering treedt niet op als 

wordt meegegaan in de vraag van een (vervoers)consument om 

bestaande gedragspatronen te continueren ondanks veranderende 

omstandigheden. Dit laatste zit diep en het doorbreken ervan 

betekent keuzes maken; échte keuzes, soms harde keuzes. Omdat 

ZO Slim Bereikbaar actief de samenwerking met andere partijen 

zoekt, kan zij deze keuzes niet alleen maken. Ook heeft zij de ambitie 

om koploper te worden op het gebied van innovatieve mobiliteit, 

innovatieve mobiliteit die gewaardeerd en gebruikt wordt door 

inwoners en bezoekers. Om dat te realiseren zal ZO Slim Bereikbaar 

keuzes moeten maken die niet altijd meteen op breed draagvlak 

kunnen rekenen; zonder wrijving immers geen glans en dat geldt 

ook voor de mobiliteitstransitie. De transitie doorloopt de volgende 

processen:

1. Urgentie 

2. Loslaten 

3. Niet weten 

4. De multimodale leefstijl

Deze stadia doorlopen we niet allemaal netjes achter elkaar en bij 

iedereen in hetzelfde tempo. Dat maakt zo’n transitie nóg lastiger. 

Er zijn early adopters en achterblijvers en van alles daar tussenin. 

Bij de pioniers heerst (soms overdreven) optimisme en drang naar 

vooruitgang, bij de achterblijvers overheerst weerstand, van verzet, 

tot scepticisme, tot onverschilligheid. De verschillende groepen 

hebben niet altijd evenveel begrip voor elkaars standpunten. 

Te stellig mensen proberen te overtuigen leidt tot polarisatie. 

Dan gaan mensen niet mee, maar bestaat het risico dat zij zich 

ingraven. Daarom is zowel stimuleren als soms ook een beetje 

afremmen van al te enthousiaste promotors noodzakelijk. Kleine 

groepen mensen beginnen, het groeit langzaam tot het moment 

dat een kritische massa wordt bereikt. Als het zogenaamde 

''Tipping Point' wordt bereikt, het kantelpunt, kan dat opeens in 

korte tijd de wereld veranderen. Volgens Jan Rotmans, hoogleraar 

Transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit, treedt het 

kantelpunt op als 20% van de mensen het nieuwe gedrag in haar hart 

gesloten heeft. Het adoptiemodel van Rogers kent onder meer echte 

vernieuwers (2,5% van het totaal), de pioniers (early adopters; 12,5%) en 

voorlopers (early majority, 34%). Het kantelpunt treedt op als 20% van 

het totaal (dat zijn dus de vernieuwers, de pioniers en een klein deel 

van de voorlopers, 4 van de 34%) zich het nieuwe gedrag heeft eigen 

gemaakt. Dan is het kantelpunt (‘point of no return’) bereikt en is een 

onomkeerbare doorbraak een feit.
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2.2.2 DE WEG NAAR EEN MIND SHIFT
Aan modal shift gaat een mind shift vooraf. Wie in zijn hoofd niet vrij is 

om te kiezen tussen alternatieven, blijft gevangen in zijn oude gedrag. 

Darwin leerde ons dat het niet de sterkste of slimste van een soort 

is die overleeft, maar degene die zich het beste kan aanpassen aan 

veranderende omstandigheden. De omstandigheden veranderen, 

maar mensen veranderen slechts langzaam mee. Vooral als het om 

mobiliteit gaat, hecht men aan ingesleten gewoonten, mede omdat 

de indeling van de dag daarmee samen hangt. Een mindshift is 

een verandering van mindset. En dat kost tijd. Via 5 stappen is een 

verandering van mindset te bespoedigen: 

1. Focus op de pluskant, maar overdrijf niet

2. Keep showing up

3. Continu verbeteren

4. Herkaderen 

5. Affirmatie = vasthouden van nieuw gedrag

2.2.3 DE MOBILITEITSTRANSITIE IN DE PRAKTIJK
Doris en Eline zijn twee volwassen vrouwen uit Zuidoost-Brabant. 

De levens van de beide vrouwen zijn erg verschillend, wonend in 

stad, platteland en met/zonder kinderen. Lees hieronder hun verhaal. 

Op deze manier past het nieuwe reisgedrag feilloos in hun leven.

EINDHOVEN

Eline is een vrouw van eind 20, woont alleen in het centrum van 

Eindhoven, sinds een half jaar. Daarvoor reisde ze op en neer tussen 

haar studentenkamer in en het landelijkere Vessem. Eline werkt als 

docente in Eindhoven.

Ze gaat op de fiets naar het werk, behalve als het regent of heel 

koud is. Dan kiest ze toch voor de auto voor de rit van 4 kilometer. 

Ze heeft haar eigen kleine autootje, omdat ze nu eenmaal vaak 

naar echte autolocaties moet. En ze is het ook wel gewend van 

voorheen, toen ze nog in Vessem woonde. Daar deed ze alles met de 

auto. Maar ook nu, met sportvereniging in Veldhoven en familie in 

Vessem, kan ze zeker in het donker niet altijd op de fiets of met het 

OV reizen. Waar duurzaamheid bijvoorbeeld geen invloed heeft op 

haar reisgedrag – ze vindt het de extra moeite niet waard – hebben 

andere mensen dat wel. Als ze bijvoorbeeld met vriendinnen of 

ploeggenoten ergens heen reist, zal ze eerder de trein of fiets pakken. 

Dat is toch wel gezelliger, en dan hoeft ze niet zelf na te denken over 

het plannen van de reis. En vaak hoort daar toch ook een drankje 

bij, en is de auto dus geen optie. Als ze toch alleen op de fiets gaat 

is het soms best lastig dat ze niet meer kan navigeren met haar 

telefoon, dat is maar een lastige regel. In de auto vertrouwt ze ook 

blind op Google Maps, die weet altijd de snelste route. Maar eigenlijk 

is ze helemaal niet zoveel bezig met verkeer. Het valt pas op als iets 

heel negatief is, iets positiefs is eigenlijk vanzelfsprekend. Maar we 

doen het in Nederland eigenlijk best wel goed, als je het bijvoorbeeld 

vergelijkt met België. 
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DEURNE

Doris is een getrouwde vrouw van in de 40. Ze heeft gezin met 

5 kinderen van 17 tot 21 jaar, woont en werkt al ruim 10 jaar in Deurne. 

Ze werkt parttime.

Ze gaat in principe op de fiets naar het werk, behalve als het regent. 

Dan kiest ze ervoor om het korte stuk met de auto af te leggen. 

De auto is vooral voor het bezoeken van vrienden en familie in 

landelijke gebieden, of om te winkelen in Helmond. Daar is het 

parkeren nu eenmaal makkelijk en stukken goedkoper dan in 

Eindhoven. Gaat ze toch naar Eindhoven, dan pakt ze de trein vanaf 

station Deurne. De kinderen reizen vanwege hun studie gratis en het 

scheelt een hoop parkeergeld. Wanneer mogelijk reist ze buiten de 

drukke tijden als ze bijvoorbeeld doordeweeks bij iemand op bezoek 

gaat op haar vrije dag. Ze fietst omdat ze daarmee lekker haar hoofd 

leeg kan maken, maar wel alleen puur functioneel. Anderen hebben 

dan ook vrijwel geen invloed op haar reisgedrag; de kinderen moeten 

toch echt eerst vragen of ze de auto mogen lenen, en pech is pech! 

Vooral asociaal rijgedrag en de constante werkzaamheden in de 

gemeente zorgen voor ergernis. Maar wil ze haar gedrag veranderen, 

dan zal het alternatief toch echt gewoon makkelijker moeten zijn dan 

hoe ze nu reist. Als anderen dat voordoen, kan dat zomaar eens reden 

zijn om het te proberen. Zo gaat het bijvoorbeeld ook met sociale 

media; als ze mensen erover hoort praten, dan wil ze toch zien waar 

het allemaal over gaat. En het moet dan constant goed zijn. Zo wijst 

ook een hardloopblessure uit; die was funest voor de motivatie. Waar 

ze voorheen elke dag in de vroege ochtend ging hardlopen, mist ze 

nu de drive volledig om er weer mee te beginnen.
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3. WE DOEN HET 
SAMEN

Waarom moeilijk doen als het samen kan? In Brabant, en ook 

daarbuiten, zijn al diverse partijen en organisaties actief aan de 

slag om mensen slimmere mobiliteitskeuzes te laten maken. 

Opnieuw het wiel uitvinden of langs elkaar heen werken waar 

we ook samen kunnen werken, vertraagt het proces onnodig. 

Tijdens de looptijd van dit project hebben we gezocht naar 

verbinding met diverse partijen en organisaties in Brabant 

die werken aan de mobiliteitstransitie.

Verbinden begint met betrekken. Binnen de doorlooptijd van 

het project hebben we geïnventariseerd wat de ideeën zijn over 

samenwerken en over het verleiden van mensen naar alternatieven 

voor de auto, of er draagvlak is en binnen welke contouren de 

samenwerking vorm kan krijgen. Niet alle stakeholders zijn hetzelfde. 

We zijn dus gestart met het bouwen van verschillende typen relaties 

waar deze er nog niet zijn en onderhouden en versterken deze waar 

ze al wel aanwezig zijn. Concreet houdt dit in dat enkele projecten, 

partijen en programma’s verenigd zijn in de klankbordgroep. 

De klankbordgroep is inhoudelijk betrokken geweest bij het 

vormgeven van deze strategie, heeft actief meegelezen en keuzes 

gemaakt. In aanvullende interviews is verbinding gezocht met 

aangrenzende projecten. In deze interviews hebben we geïnformeerd 

over de strategie, kennis opgehaald over deelprojecten en gezocht 

naar verbinding voor mogelijke opschaling.

DE KLANKBORDGROEP

Brabant Mobiliteitsnetwerk

BrabantStad

SmartwayZ.NL

De 4 subregio’s van Zuidoost-Brabant (de Kempen, BOVENS, Oost & Zuid)

Gemeentes Eindhoven en Helmond

DE INTERVIEWS 

Randweg A2

Programma Mirt A2 Deil – Vught

OV-vernieuwing 

Bundelroutes 

Brabant Mobiliteitsnetwerk

SmartwayZ.NL

Diverse communicatie experts van gemeentes
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3.1 NEUZEN DEZELFDE KANT OP
Een eenduidige conclusie weerklonk uit de klankbordgroep en 

interviews: het is wenselijk om samen op te trekken en de reiziger te 

benaderen in Brabant. Zelf per project, partij of programma het wiel 

uitvinden is nodeloos ingewikkeld, kost meer geld en zal waarschijnlijk 

minder effectief zijn. Het idee is er, de neuzen staan dezelfde kant op. 

Dat is een belangrijke start! 

De reizigers in en door Brabant stoppen niet bij de grenzen van 

een gemeente, regio of provincie. Wanneer wij effectief de reiziger 

willen benaderen en op grote schaal structurele gedragsverandering 

willen bewerkstelligen, is het verstandig om in het vervolg met een 

gebiedsgerichte aanpak en integraal aan de slag te gaan. Werken 

aan structurele gedragsverandering is op dit moment onderdeel van 

diverse programma’s:

• de reizigersaanpak binnen SmartwayZ.NL;

• de reizigersaanpak binnen Mirt A2 Deil – Vught;

• Brabantstad wil gezamenlijk inzetten op het thema 

reizigersbenadering en gedragsverandering;

• de Minder Hinder aanpak, waarin focus ligt op integraal en 

gebiedsoverschrijdend samenwerken en een nadrukkelijke aanpak 

voor structurele gedragsverandering wordt gevraagd;

• het Brabant Mobiliteitsnetwerk, specifiek met doelgroep 

werknemers (forens en zakelijke reizen).

Het traject om gezamenlijk met de genoemde partijen een plan te 

maken om de reiziger te benaderen is inmiddels ingezet. Dit gebeurt 

onder de begeleiding van SmartwayZ en BrabantStad. Begin 2020 

is er meer duidelijkheid hoe de partijen hierin samen optrekken. 

En dus ook op welke manier de reiziger (collectief) benaderd en 

betrokken kan worden, op welke manier en hoe taken verdeeld 

worden. Dit betekent ook gezamenlijke ambities formuleren en 

doelen stellen. Niet alle programma’s in Zuid-Nederland zijn op 

dit moment al op het punt dat de reiziger benaderd kan worden 

over het gebruik van nieuwe infrastructuur, alternatieven voor de 

auto of andere maatregelen. De aankomende jaren zullen nog 

veel uitvoeringsplannen volgen, zoals bijvoorbeeld programma 

A2Randweg. Bij dit programma is er de wens om uiteindelijk ook 

mee te kunnen doen in de collectieve benadering van de reiziger. 

Er moet dus ruimte zijn voor nieuwe projecten in Zuidoost-Brabant, 

en breder in Zuid-Nederland, om te participeren. Zo gaan we nu 

en in de toekomst gebiedsoverstijgend en integraal aan het werk. 

Zuidoost-Brabant zal in de komende maanden in beweging blijven 

en samen met de 21 gemeenten stappen zetten op het gebied van 

gedragsverandering bij inwoners en reizigers. Deze strategie voor 

Zuidoost-Brabant is een leidraad hoe er op de korte en lange termijn 

gewerkt kan worden aan gedragsverandering. Tevens zal het dienen 

als toets (proefgebied) voor de rest van de Zuid-Nederland.

3.2 GEBIEDSOVERSTIJGEND EN INTEGRAAL WERKEN: 
RISICO’S OP DE LOER.
We staan aan de vooravond van veel (infrastructurele) veranderingen 

in Brabant. Het aantal verplaatsingen zal de komende jaren verder 

stijgen en de druk op de leefbaarheid in steden zal verder toenemen. 

De noodzaak is er om snel stappen te maken, de druk is hoog, zeker 

ook bij de afzonderlijke projecten. Het ideaalbeeld om samen op te 

trekken in de reizigersbenadering kan door de toenemende druk om 

snel resultaten te (moeten en willen) boeken sneuvelen. We doen het 

‘even snel zelf’, per project of zelfs per deelproject. Dit is verleidelijk, 

omdat we dan zelf de regie voeren en de planning hanteren. Het is 

noodzakelijk om hierin het hoofd koel te houden en een beslissing te 

nemen die effectief is voor de lange termijn, ook al kost dit vooraf wat 

meer tijd, door onder andere afstemming. Dus geen pleisters plakken 

en doekjes voor het bloeden, maar gezamenlijke actie waar op de 

lange termijn van geprofiteerd kan worden.

3.3 SAMEN DOEN OP DIVERSE SCHAALNIVEAUS
Deze strategie voor Zuidoost-Brabant kan op zichzelf staan, 

maar is tevens zo ontworpen en geschreven om opschaalbaar te zijn 

voor een groter - Brabant-breed - gebied. In de diverse interviews en 

klankbordgroepen in de vergelijking gemaakt met koepelcampagnes 

zoals Goedopweg (Utrecht) en Zuid-Limburg Bereikbaar. In deze 

koepelsamenwerking zijn kennis, inzicht, data en expertise centraal 

geregeld en wordt er vanuit één herkenbaar label naar de reiziger 

gecommuniceerd. 

Wij denken dat een Brabant-brede paraplu, waar de diverse 

genoemde partijen in verenigd zijn, met een gezamenlijke 

hoofdboodschap en een herkenbare communicatieparaplu, 

passend zou zijn. Essentieel is dat er diverse ‘succesfactoren’ 

terugkomen die effectief zijn gebleken bij gedragsverandering. 

Daarover meer in het volgende hoofdstuk. Daarnaast moet de koepel 

passen en werkbaar zijn in stedelijk, interstedelijk en landelijk gebied. 

Zowel Eindhoven als kleine gemeenten moeten aan de slag kunnen. 

Ook is het essentieel dat lokale campagnes wel binnen deze paraplu 

een lokale afzender en inkleuring kunnen krijgen. Campagnes zijn 

enerzijds specifiek en sluiten aan bij de behoefte van de reiziger 

(meest effectief), maar anderzijds zijn de campagnes onderdeel 

van de paraplu (herkenbaarheid, eenduidigheid en efficiëntie).
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3.4 GEEN DRUKTE OM EEN LABEL
Reizigers hebben weinig tot geen interesse in diverse labels, 

boodschappen en programma’s van de overheid. Opvallend is dat 

in de diverse interviews met BMN, vernieuwing OV, bundelroutes 

en SmartwayZ.NL naar voren komt dat het geen harde eis is dat de 

reiziger benaderd wordt vanuit het, in overheidsland, bekende label. 

Dit geeft ruimte voor het ontwikkelen van iets nieuws, fris en beter 

passends bij de belevingswereld van de reiziger. Onze aanbeveling 

is om te sturen op een Brabants concept. Iets dat in beeld en taal 

aansluit bij de wensen van de reizigers. Bekijk de uitwerking van de 

koepelcampagne en campagnerichting in hoofdstuk 4 en bijlage 4. 

De gesproken overheidsinstellingen en programma’s geven aan 

zich niet druk te maken over de zichtbaarheid van het eigen label. 

Onze verwachting is dat dit anders ligt bij marktpartijen die inwoners, 

werknemers en andere weggebruikers willen benaderen met hun 

aanbod. Voor marktpartijen is zichtbaarheid en bekendheid met 

het label immers cruciaal, om meer gebruikers te genereren en 

het hoofd boven water te houden in een heftig concurrerende 

markt. Wij denken dat de koepelcampagne het best werkt 

wanneer iedere marktaanbieder opereert vanuit een herkenbaar 

label. Diverse initiatieven in de regio, die aangeboden worden 

door marktaanbieders, zijn zo overzichtelijk voor alle (potentiële) 

gebruikers.
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4. WE DOEN 
HET VANUIT ÉÉN 
LOKET, MET ÉÉN 
BOODSCHAP

Hieronder een voorbeeld van een communicatiestrategie die wij hebben uitgewerkt, die uitgaat van het opbouwen van een sterk 

label. Het label functioneert als paraplu om de veelheid aan aanbod en projecten in de regio, helder en duidelijk bij de verschillende 

doelgroepen over te brengen. 

U heeft de ambitie neergelegd om een verandering in het reisgedrag 

teweeg te brengen bij de inwoners van Zuidoost-Brabant. Inwoners 

veranderen hun gedrag niet omdat 'de overheid' dit wil of vindt dat 

gewenst reisgedrag beter voor jou of de bereikbaarheid in de regio 

is. Met labels als 'Slim Bereikbaar', 'Goedopweg of 'Slim en Schoon 

Onderweg' zal een doorsnee inwoner zich niet snel identificeren. 

'Dit gaat niet over mij', zal hij denken. 

Voor het bereiken en betrekken van de reizigers in Zuidoost-Brabant, 

hebben we een label uitgewerkt waarmee de inwoner zich kan 

identificeren en inhaakt op de keuzevrijheid en flexibele leefstijl van 

mensen. Het label moet voor elke doelgroep te begrijpen zijn en 

online veel potentie tot interactie hebben.

Ik reis in Brabant wordt de 

koepel voor alle acties, tips en 

adviezen over reizen, vervoer en 

mobiliteit in Brabant. Het 

webplatform www.ikreisinbrabant.nl vormt het kloppend hart van 

de campagne. Op deze website is plek voor alle acties, aanbieders en 

mobiliteitsprojecten die hun aanbod bij de inwoner van Brabant wil 

brengen. Of het nu gaat om een fietscampagne in Helmond, nieuwe 

deelauto’s in Veldhoven of het bevorderen van ketenverplaatsingen, 

alles kan een plekje krijgen. De doelgroepen voor deze specifieke 

campagnes kunnen slim getarget worden via online 

marketingcampagnes en zo geleid worden naar de landingspagina’s 

die de informatie bevat die voor deze doelgroepen van belang is.

Het logo is dynamisch. Hoewel rood en turquoise de hoofdkleuren 

van de huisstijl zijn, kan het logo ook nieuwe kleuren bevatten 

om accenten te leggen, zoals de accentkleur geel. Deze afgeleide 

varianten worden ingezet in bijvoorbeeld banners waar het ‘bovenop’ 

een foto of video ligt, of als er een sub-variant van het logo gemaakt 

moet worden, zoals Ik Reis op de fiets, Ik Reis van A naar B, naar C, Ik 

Reis met de deelauto.

 Vanuit de gedachte ‘maak het 

klein, hou het dichtbij jezelf en 

laat het zien’ hebben we een 

label gecreëerd dat eigenlijk precies vertelt waar het om gaat. Niets 

meer en niets minder, zonder dubbele boodschap of verborgen 

agenda. Het gaat over jezelf verplaatsen, jouw reis maken, op de 

manier die bij jou past. Jij bepaalt, jij bent aan zet.

http://www.ikreisinbrabant.nl
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4.1 VIER PIJLERS VAN EEN GOEDE 
GEDRAGSVERANDERINGSCAMPAGNE
Bij het vaststellen van de gedragsstrategie, is er naar vier pijlers 

gekeken waarmee een mobiliteitsprogramma een goede 

gedragsverandering kan bewerkstelligen. Hieruit zijn belangrijke 

lessons learned verkregen. De campagne is succesvol als al deze 

pijlers op de juiste manier in de campagne verwerkt zijn. Uiteindelijk 

werken we met de gedragsstrategie toe naar een mobiliteitstransitie 

die zich op verschillende niveaus bij de verschillende doelgroepen 

zal voltrekken. We lichten per pijler toe hoe de gedragscampagne 

in Zuidoost-Brabant deze pijlers succesvol verweeft.

Emotionele beïnvloeding en veranderen via associatie

De campagne richt zich op de meerwaarde van het gebruiken 

van vervoersalternatieven, een alternatieve invulling van de reis 

en de shift van bezit naar gebruik. Van fietsen word je fitter, door 

een deel van je reis met het OV te gaan bereik je gemakkelijker de 

binnenstad, door met de e-bike te gaan reis je vlot naar je werk en 

door thuis te werken sta je niet in de file. De campagne werkt met 

echte mensen, hun reis en hun eindbestemming. Door te werken 

met herkenbaar lokaal beeldmateriaal en testimonials, brengen 

we de campagne tot leven en spreekt het de doelgroep aan. 

We verrassen, door niet altijd iemand tijdens zijn reis te laten zien 

maar ook door juist de eindbestemming of het effect van slim reizen 

te laten zien. Zo associëren mensen slim reizen via nieuwe (deel-)

mobiliteitsmogelijkheden met de positieve uitkomsten, maar zeker 

ook met vrijheid, vreugde en een moderne lifestyle. 

Daarnaast zet de campagne in op keuzevrijheid. We activeren 

mensen om na te denken over hun keuzes in reizen zodat mensen 

het associëren met keuzes, vrijheid en mogelijkheden in plaats van 

‘de belerende vinger’. De keuze voor de auto is vaak een voor de 

hand liggende, maar niet altijd de meest schone, snelle, goedkope 

keuze. Door de aandacht te verplaatsen naar alternatieve invulling 

van hun reis, zoals deelmobiliteit of ketenverplaatsingen (en vooral de 

voordelen van deze andere keuzes), brengen we mensen in beweging 

om over hun gewoontegedrag na te denken. Door alternatieven 

aantrekkelijk te maken met probeeracties en leuke ervaringen, 

komt het gewenste gedrag steeds meer in beeld.

Sociale beïnvloeding

We lichten verschillende reismogelijkheden en doelgroepen uit 

door ‘echte mensen met echte oplossingen’ een gezicht te geven. 

Via verhalen en quotes laten we zien hoe slimme mobiliteitskeuzes 

leiden tot positieve ervaringen. Met ‘Ik Reis in Brabant’ spreken we 

zowel de individu als de Brabander aan. We raden aan om te werken 

met lokale voorbeelden, fotografie en film, zodat mensen zich 

herkennen in de campagne en het gevoel hebben dat veel mensen 

om hun heen ook al bewust omgaan met mobiliteit.

Faciliteren en gedrag versterken 

‘Ik reis in Brabant’ biedt een platform dat de interactie aangaat met 

de doelgroepen en ze laat zien welke mobiliteitsmogelijkheden er 

zijn voor doelgroepen uit specifieke herkomstgebieden. We prikkelen, 

informeren en laten ze ervaren hoe het ook anders kan. We 

attenderen inwoners op hun reisgedrag en geven ze handvatten om 

over hun gedrag na te denken. Dit doen we door een interactieve 

website, interactieve banners, polls, een promoteam, inwoners 

als ambassadeurs en prijsvragen. De campagne zet ‘boosting’ in. 

Door een reiswidget op de website te hebben waarin je je traject 

kan vergelijken, ontdek je dat de auto niet altijd het beste alternatief 

is en ontdek je welke alternatieven er zijn. Ook worden lokale acties 

zoals e-bike probeeracties, OV kortingsaanbod of deelautoplaatsen 

uitgelicht om ander reisgedrag te stimuleren. Op die manier kunnen 

mensen zelf actief goede keuzes maken. Door informatie te bieden en 

onzekerheden weg te nemen door nieuwe mobiliteitsmogelijkheden 

helder uit te leggen, is de kans groter dat een inwoner gewenst 

gedrag gaat en blijft vertonen.

De campagne maakt ook gebruik van gamification via de website. 

Met een ‘rad van mobiliteit’ dat je kan laten draaien, ontdek je welke 

manier van reizen er allemaal zijn: ‘Draai aan het rad en ontdek zelf 

hoe jij kunt reizen in Brabant’. Als het rad bijvoorbeeld uitkomt bij de 

optie OV, dan word je doorgelinkt naar een landingspagina waar de 

acties uit het OV uitgelicht zijn. Past het niet bij je? Draai gerust nog 

een keer. Zo creëren we bewustzijn rondom de vele mogelijkheden 

en zetten we mensen aan het denken. Waarom wil ik deze optie niet, 

waarom wel?

Intrinsiek motiveren

De campagne focust op intrinsieke motivatie en positieve redenen om 

nieuwe mobiliteitsmogelijkheden uit te proberen, zoals gezondheids-, 

financiële-, sociale- of duurzaamheidsargumenten. 

We bieden autonomie door mensen zelf na te laten denken 

over mobiliteit en keuzes te geven. We zeggen niet wat beter is, 

maar bieden voorbeelden van anderen en alternatieven. 

We bieden verbondenheid, door het label Brabant-breed te maken 

en interactie op te zoeken via online kanaal. Samen reizen we slim, 

duurzaam, etc. 

Inwoners krijgen competenties door voldoende informatie en 

faciliteiten aan te bieden om gedrag te veranderen. Ze kunnen zelf 

aan de slag en ontvangen handige tips en tricks via de website 

en social kanalen.
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4.2 AANSPREKEN DOELGROEPEN
Het label verrijken we met boodschappen aan verschillende 

doelgroepen in de regio Zuidoost-Brabant. De inwoner van 

Zuidoost-Brabant komt uit Helmond, Deurne, Eindhoven of 

Valkenswaard, maar ze hebben allemaal iets gemeen, ze zijn 

'Brabander'. Met het label Ik reis in Brabant trekken we het label 

breder dan alleen Zuidoost-Brabant. De reis zal zich doorgaans 

ook niet beperken tot de grenzen van de regio. Maar zal wel altijd 

starten in Brabant, daarmee sluit het label aan bij de strategie 

om in te zetten op de herkomstgebieden. Bovendien maakt dit 

het opschalen van de campagne naar andere delen van Brabant 

(waar de inwoner zich ook ‘Brabander’ voelt) ook mogelijk.

We kiezen ervoor om ‘Brabant’ toe te voegen aan het label, maar in 

de uitwerking een meer subtiele plek te geven. ‘Ik reis’ wordt leidend, 

daarna de invulling van de reis zelf en vervolgens de pay-off Ik reis in 

Brabant. De volgende invulling is dan mogelijk:

• Ik reis, op de fiets naar mijn werk

• Ik reis, met de bus naar de binnenstad

• Ik reis, en spaar elke dag een paar euro uit

• Ik reis, af en toe bewust niet

Ik reis …

‘Ik reis in Brabant’ biedt een paraplu voor alle projecten, initiatieven 

en leveranciers op het gebied van mobiliteit. Het is het label dat 

verbindt en makkelijk communiceert met alle doelgroepen. 

Het is aansprekend, laagdrempelig en gemakkelijk toe te passen. 

De huisstijl moet uiteenlopende boodschappen op lokaal, regionaal 

en provinciaal niveau makkelijk onder de paraplu laten vallen.

4.3 INWONERS OP WEG HELPEN
De rode draad door de hele campagne en voor alle doelgroepen 

zal zijn dat we de inwoners van Brabant op weg helpen om nieuwe 

manieren van reizen tussen A naar B, eventueel via hub C of hub 

D, te laten ontdekken en ervaren. Met de inzet van online en offline 

communicatiemiddelen die heel gericht op specifieke doelgroepen 

en herkomstgebieden worden ingezet, leiden we de inwoners naar 

het platform ikreisinbrabant.nl. Via het platform ‘Ik reis’ maken we 

ze wegwijs in de wereld van (nieuwe) mobiliteitsmogelijkheden. 

Handige content met tips per modaliteit 

en relevant nieuws bieden handvatten aan 

reizigers die nieuwe reismogelijkheden 

uitproberen. Door middel van testimonials 

en blogs ontdekken inwoners 

ervaringsverhalen van andere reizigers. 

Via probeeracties stimuleert het platform 

om nieuwe manieren van reizen zelf 

te ontdekken. Ook kunnen reizigers 

vragen stellen aan de supportdesk en 

via social media. Ook het inschakelen 

van Ik reis-ambassadeurs die specifieke 

doelgroepen aanspreken en informeren 

over het alternatieve reisaanbod, is hierbij 

een goede methode. Zo is er voldoende 

kennisdeling en mogelijkheden tot 

uitproberen van nieuwe vormen van reizen 

om gedragsverandering onder de inwoners 

te bewerkstelligen.
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5. LEIDRAAD 
VOOR 
UITVOERING

Een strategie heeft alleen waarde als er ook uitvoering aan wordt 

gegeven. Aan deze strategie hebben we daarom een leidraad 

voor uitvoering gekoppeld. Omdat er nog geen bestuurlijke 

besluitvorming heeft plaatsgevonden is dit bewust een leidraad 

en nog geen concrete uitvoeringsagenda. Tegelijkertijd met het 

opstellen van deze strategie werd er in Zuid-Nederland gewerkt 

aan het maken van een Uitvoeringsplan 2020-2023 voor de 

Verklaring Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 

(zie kader). Zowel deze gedragsstrategie als het Uitvoeringsplan 

Krachtenbundeling Smart Mobility 2020-2023 worden half maart 

ter besluitvorming voorgelegd. Na bestuurlijke behandeling 

dient te worden gekeken welke invloed beide trajecten op 

elkaar hebben en kan een gedetailleerde uitvoeringsagenda 

vorm krijgen.

In deze leidraad benoemen we vijf sporen om deze gedragsstrategie 

ten uitvoer te brengen en te zorgen dat mensen in de regio Zuidoost-

Brabant een multimodale leefstijl aannemen. Deze sporen zijn op 

hoofdlijnen uitgewerkt en per spoor is een indicatie gegeven voor 

de investering in tijd en/of middelen en doorlooptijd. Daarnaast 

zien we enkele randvoorwaarden om daadwerkelijk te kunnen 

starten, deze benoemen we eerst. Bij de randvoorwaarden en 

per spoor is een samenvattende tabel opgenomen met een 

indicatie van de investeringen (financieel / fte) en de doorlooptijd. 

Dit hoofdstuk sluiten we af met een totaal overzicht met de beoogde 

investeringen voor de komende 5 jaar.
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SAMENWERKEN AAN STRUCTURELE 
GEDRAGSVERANDERING IN ZUID-NEDERLAND
Tijdens het proces om te komen tot deze gedragsstrategie zijn 

Brabantstad en SmartwayZ.NL ook gestart met de uitwerking 

van de ‘Verklaring Krachtenbundeling Smart Mobility’ naar een 

concreet uitvoeringsplan voor de jaren 2020-2023. In de Verklaring 

onderschrijven de gemeenten Helmond, Eindhoven, Breda, 

Tilburg en Den Bosch, de Provincies Limburg en Noord-Brabant, 

Rijkswaterstaat, Brabantstad en SmartwayZ.NL de volgende ambitie: 

Reizigers en vervoerders kunnen zich als spil in een slim mobiliteits

systeem bewegen. Dat wordt bereikt door een match te maken 

 tussen hun vraag en het aanbod van slimme mobiliteitsdiensten. 

 Zuid Nederland groeit daarmee uit tot dé ‘Smart Mobility Region’ 

met een optimale bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Structurele gedragsverandering is één van de acht thema’s waarvoor 

in het Uitvoeringsplan concrete samenwerkingsafspraken gemaakt 

gaan worden. Cruciale te beantwoorden vragen in dit thema zijn:

• Wat betekent gecoördineerd samenwerken op het gebied van 

structurele gedragsverandering en hoe geven we dat vorm? 

Dat gaat bijvoorbeeld over het gezamenlijk oppakken van 

projecten, projecten ‘kopiëren’ en kennis en ervaring delen.

• Hoe communiceren we in Zuid-Nederland met de reiziger en is 

een gezamenlijke communicatiekoepel nuttig en nodig?

• Hoe verzamelen we reizigersdata en is een reizigerspanel waarin 

ook interactie met reizigers kan plaatsvinden nuttig en nodig?

De manier waarop in Zuid-Nederland samengewerkt gaat worden 

op het thema structurele gedragsverandering is mede bepalend 

voor hoe een uitvoeringsagenda voor deze gedragsstrategie 

Zuidoost-Brabant eruit moet zien. Daarnaast hebben de 

samenwerkingspartners aangegeven dat de inhoudelijke inzichten 

uit deze gedragsstrategie belangrijke input zijn voor de gezamenlijke 

visie op structurele gedragsverandering in Zuid-Nederland.
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Randvoorwaarden

Deze gedragsstrategie geeft veel waardevolle handvatten om met 

gedragsbeïnvloeding aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat 

reizigers in Zuidoost-Brabant meer flexibel gaan reizen en een 

multimodale leefstijl krijgen. Er is een aantal randvoorwaarden 

waaraan voldaan moet worden om daadwerkelijk stappen te kunnen 

zetten. Diverse randvoorwaarden raken direct aan het Uitvoeringsplan 

Krachtenbundeling Smart Mobility. Daarom dient de invulling 

van deze randvoorwaarden nader uitgewerkt te worden als beide 

documenten zijn vastgesteld. Dit geven we aan met een *. 

Aan deze strategie kan alleen uitvoering worden gegeven als:

 » één persoon aan het stuur zit. Dat betekent dat er voor regio 

 Zuidoost-Brabant één persoon moet zijn die de uitvoerings-

agenda opstelt, de uitvoering bewaakt en ervoor zorgt dat 

het gedachtengoed goed gelinkt wordt met andere lopende 

 trajecten. (inschatting 0,4 fte) 

 » inhoudelijke meedenkkracht voor projecten is georganiseerd. 

Denk hierbij aan een expertteam op gebied van gedrags-

verandering, data en communicatie, en ook aan een online 

plek waar handleidingen en voorbeeldprojecten gemakkelijk 

toegankelijk zijn. Het team helpt projecten gericht op structurele 

gedragsverandering. Het gaat in de opstartfase van projecten 

om het formuleren van de vraag, de randvoorwaarden en de 

te doorlopen stappen. In de uitvoeringsfase ligt de nadruk 

meer bij het zijn van een sparringspartner, het invullen 

van de monitoringsstrategie en de communicatiestrategie 

* (inschatting 0,5 fte gedrag, 0,5 fte communicatie en 0,3 fte data)

 » in nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers 

‘communicatie’ van deelnemende gemeenten de koers rondom 

het loket en de boodschap verder wordt uitgewerkt in een 

concrete communicatiestrategie, -koepel en uitvoeringsplan 

* (inschatting investering 40K) 

 » in nauwe samenwerking met beleidsmedewerkers ‘data’ van 

deelnemende gemeenten de koers rondom gezamenlijke 

gebiedsanalyse wordt vastgesteld, duidelijk wordt welke data bij 

samenwerkende partijen aanwezig is en of en zo ja hoe data wordt 

verzameld *. Hierbij kan aansluiting gezocht worden met het Big 

Data project van ZO Slim Bereikbaar. (inschatting investering 20K)

Randvoorwaardelijke investeringen

Omschrijving  Investering in € Investering in fte Termijn 

“persoon gedrag” bij het opstellen, bewaken en afstemmen 
uitvoeringsagenda 

0,4 Continue 

Expertteam Continue

Gedrag 0,5 17-23K

Communicatie 0,5 13-20K

Data 0,3 17-32K

Opzet concrete communicatie strategie en uitvoeringsplan €40.000 2020

Opzet koers voor gebiedsanalyse (i.s.m. andere gemeentes) €20.000 2020

Ontwerp en uitwerken van een communicatiekoepel, 
communicatietoolkit en gezamenlijk portal

€75.000 (vanaf 2021 jaarlijks 
€15.000 - 20% aankoopbedrag  
- reserveren voor onderhoud)

2020/ 2021 (Q1)

 » er budget is gereserveerd voor het ontwerp en uitwerken van een 

communicatiekoepel, communicatietoolkit en gezamenlijk portal. 

(inschatting investering 75K)

 » er aandacht is voor de langere termijn. Gedragsbeïnvloeding is iets 

van de lange adem. Investeren in gedragsbeïnvloeding is dus ook 

niet voor enkele jaren. Het vraagt langetermijncommitment op het 

onderwerp om daadwerkelijk vruchten te kunnen gaan plukken. 

Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de reservering in 

fte’s. Jaarlijks zal de uitvoeringsagenda geüpdatet moeten worden. 
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SPOOR 1: VERHOGEN KENNIS SAMENWERKENDE ORGANISATIES
Gedragsverandering in mobiliteit is een relatief nieuw vakgebied. De huidige 

beleidsmedewerkers verkeer en mobiliteit zijn niet opgeleid tot gedragsveranderaar 

en beleids medewerkers communicatie hebben over het algemeen geen specifieke 

achtergrond in gedragsveranderende communicatie. Als zij in hun projecten echter wel met 

gedragsverandering aan de slag moeten, is het belangrijk over basiskennis en -kunde te kunnen 

beschikken. Niet alleen om het project zelf te kunnen uitvoeren, maar ook om bijvoorbeeld de 

juiste budgetten te kunnen reserveren, tijdslijnen te kunnen stellen en ook een gespecialiseerd 

bureau te kunnen aansturen. 

Het verhogen van kennis en kunde bij beleidsmedewerkers en bestuurders van de 

samenwerkende organisaties is nodig om te zorgen dat de multimodale leefstijl daadwerkelijk 

gerealiseerd kan gaan worden. Drie doelen zijn cruciaal: 

1. Beleidsmedewerkers en bestuurders onderkennen het belang van het betrekken van kennis 

en kunde over gedragsverandering in de projecten. 

2. Beleidsmedewerkers weten hoe ze over deze kennis en kunde kunnen beschikken en in welk 

stadium van het project ze de kennis en kunde nodig hebben. 

3. Beleidsmedewerkers hebben basiskennis over gedrag, zodat ze in hun projecten de juiste 

vragen kunnen stellen en toegevoegde waarde zien. 

Om deze drie elementen te kunnen invullen, is opleiding, training en kennisdeling noodzakelijk. 

We geven hieronder per element een voorzet hiervoor. In de uitvoeringsagenda dient deze 

voorzet verder te worden uitgewerkt samen met het programmateam ZO Slim Bereikbaar en 

enkele vertegenwoordigers van de 21 gemeenten. 

1
 

BELANG ONDERKENNEN:

 » Tijdens de programmadagen van ZO Slim Bereikbaar komt de gewenste gedragsverandering naar een 

multimodale leefstijl altijd terug. In de vorm van een kennissessie over gedragsverandering, een voorbeeld 

uit een andere regio of als onderdeel van een concreet project. 

 » Eén keer per jaar een inspiratiemiddag “transitie naar een multimodale leefstijl” voor beleidsmedewerkers 

verkeer, communicatie en data uit de gehele regio. Met inspirerende sprekers en praktijkvoorbeelden het 

thema gedragsbeïnvloeding levend en verder op de kaart krijgen. 

 » Zodra in een herkomstgebied meer kennis is verzameld over de doelgroepen die in het gebied wonen en 

reizen, een werksessie organiseren met de beleidsmedewerkers en bestuurders in dit gebied en samen 

ontdekken op welke wijze ze kunnen sturen op het gedrag van deze doelgroepen. 

 » Verandering binnen een organisatie gaat pas écht goed als niet alleen een groepje ambassadeurs bezig 

is met het thema, maar er ook van bovenaf aandacht wordt besteed aan het nut en de noodzaak van 

de verandering. Hierbij zou je kunnen denken aan wethouders en gedeputeerden die een oproep doen 

aan het gehele team om de nieuwe werkwijze door te voeren binnen de organisatie. Tegelijkertijd moet 

deze persoon dit natuurlijk ook in zijn/haar werk laten zien. Goed voorbeeld doet goed volgen. Zorg er ook 

voor dat bijvoorbeeld één keer per jaar in bestuurlijk overleg met de 21 gemeenten de transitie naar een 

multimodale leefstijl centraal staat. Kennis, kunde en projecten passeren de revue en laten duidelijk zien 

waarom het noodzakelijk is om aandacht en tijd te geven aan gedragsverandering.
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HOE EN WANNEER OVER KENNIS EN KUNDE BESCHIKKEN:

 » Organiseer aansluitend aan reguliere overleggen (zoals Tover) kennissessies over het concreet 

toepassen van BIT en het human factors-model in lopende en binnenkort startende projecten. Met veel 

voorbeelden en aansprekende verhalen over hoe mensen denken en doen in hun vervoerwijzekeuze. 

Belangrijk is dat aanwezigen zelf aan het werk en denken worden gezet (self persuasion). Iets waarmee 

je zelf (mentaal) actief aan de slag bent geweest, beklijft beter. Passief informatie opnemen werkt een 

stuk minder goed.   

 » Ervoor zorgen dat in iedere gemeente één gedragsambassadeur is die intrinsieke motivatie en 

enthousiasme heeft over het onderwerp, gedrag inbedt in zijn/haar dagelijkse werk en het vuurtje kan 

doorgeven aan collega’s. Deze ambassadeur wordt regelmatig op de hoogte gehouden van vorderingen 

in de regio, en heeft direct contact met het expertteam.

 » Zorg voor regelmatige updates over gedragsbeïnvloeding (in projecten, nieuwe kennisbronnen, e.d.) en 

plaats dat op plekken waar beleidsmedewerkers online komen. Denk aan intranet in iedere gemeente. 

Benut hierbij middelen die ook in andere regio’s worden gemaakt. Betrek HRM en interne communicatie 

van de gemeenten om dit goed vorm te geven. Durf om te denken. Het ontwikkelen van empathie en het 

creëren van continue nieuwsgierigheid onder de betrokkenen is van groot belang.

3
 
BASISKENNIS OVER GEDRAG:

 » Geef in de grotere gemeenten een interne gedragscursus van één dag. Nodig hiervoor de afdelingen 

mobiliteit, communicatie en data uit. En geef dezelfde cursus ook voor samenwerkende gemeenten in 

de herkomstgebieden. 

 » Bied ieder jaar een basiscursus aan voor eenieder in de regio die echt met gedragsverandering aan de slag 

wil. En zorg dat deze cursus is afgestemd op het realiseren van de transitie naar de multimodale leefstijl in 

de regio Zuidoost Brabant.

Spoor 1: verhogen kennis samenwerkende organisaties

Omschrijving  Investering in € Investering in fte Termijn 

Persoon gedrag voedt ambassadeurs, 
organiseert sessies en verzorgt updates

0,1 Continue 

Organiseren diverse kennisdagen en trainingen €50.000 (per jaar) 2020 (jaarlijks)
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SPOOR 2: VAN GEBIEDSANALYSE NAAR GEBIEDSPLAN
In de regio definiëren we zes herkomstgebieden, en in deze gebieden zien we een verschil 

in landelijke, interstedelijke en stedelijke omgevingen. De beschikbare mobiliteitsoplossingen 

verschillen, net als de mate waarin inwoners flexibel reizen. Ook de bestemmingslocaties zijn 

niet gelijk: een bestemming net naast het station - zoals de TU/e-campus - kent hele andere 

mogelijkheden dan een bestemming aan de snelweg - zoals De Run in Veldhoven. 

Een gebiedsanalyse op basis van reizigersdata en beschikbare vervoersvormen is nodig 

om te komen tot een effectieve aanpak per gebied (gebiedsplan). Belangrijk bij het maken 

van het gebiedsplan is dat dit niet alleen gebeurt vanuit gedrags- en datakennis, maar dat 

het wordt verknoopt met kennis over de mobiliteitsdiensten (MaaS, deelauto’s, deelfietsen, 

openbaar vervoer), infrastructuur (bus, trein, auto, fiets) en samenwerkingsmogelijkheden 

met bijvoorbeeld werkgevers (Brabant Mobiliteitsnetwerk). 

De bereikbaarheidsafspraken die voor bedrijventerrein De Run/ASML zijn gemaakt in 2019 

zijn een mooi voorbeeld van deze gebiedsgerichte aanpak. De gebiedsanalyse en het maken 

van gebiedsgerichte plannen staat ook centraal in het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling 

Smart Mobility.

Schatting effectiviteit 

Belangrijk onderdeel in de analyse is inzicht in de doelgroep en de verwachte effectiviteit van maatregelen. 

Wij hanteren hiervoor de formule: 

Effectiviteit = massa x kansrijkheid

Dat wil zeggen dat het effect en de impact van maatregelen afgemeten kan worden aan de grootte 

van de doelgroep (massa) en de kans dat deze doelgroep ook tot ander gedrag aangezet kan worden. 

De massa is een kwantiteit (betreft het een grote, middelmatige of kleine doelgroep?). De kansrijkheid is 

een kwalitatieve inschatting op basis van beschikbare gegevens en inschattingen van betrokkenen (hoe 

groot is de kans dat de mensen uit deze doelgroep het nieuwe gedrag gaan vertonen?). Is de massa groot 

én de kansrijkheid hoog, dan dient er sowieso op te worden ingezet. Aan de andere kant dient de formule 

ook als verwachtingsmanagement: doelgroepen met een geringe omvang en een geringe kansrijkheid 

kunnen om maatschappelijke gronden toch interessant zijn. Alleen kunnen er dan (op korte termijn) 

geen grootse resultaten verwacht worden.
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Bij het opstellen van deze visie ontdekten we dat beschikbaarheid van data aan herkomstzijde 

een beperkende factor is bij de gebiedsanalyse. Data is of versnipperd aanwezig, of ontbreekt nog. 

Gecoördineerd data verzamelen in herkomstgebieden is daarom noodzakelijk. We zien dat er nog weinig 

bekend is over hoe reizigers zelf aankijken tegen het huidige mobiliteitsaanbod en wat ervoor nodig is om 

het totale aanbod van mobiliteit voor hen dusdanig interessant te maken dat ze er ook echt (af en toe) 

gebruik van gaan maken. Onderzoek onder inwoners is nodig om een goede gebiedsanalyse te maken 

en de transitie naar een multimodale leefstijl mogelijk te maken. 

Dit is niet alleen in Zuidoost-Brabant zo, op veel plekken mist de data over inwoners. Daarom loopt er 

bijvoorbeeld in West-Brabant in februari en maart 2020 een onderzoek met de onderzoeksvraag: Welke van 

de in de mobiliteitstransitie genoemde (combinaties van) mobiliteitsdiensten zijn kansrijk per gebiedstype 

en wat is ervoor nodig om deze mobiliteitsdiensten hier tot een succes te maken. We focussen hierbij 

primair op de behoeften van de reizigers (‘hoe zit het poppetje in elkaar’) en geven op basis daarvan aan 

waaraan de geschikte oplossingen dienen te voldoen. Hoe vertaalt zich dit naar de concreet benoemde 

deelgebieden in WestBrabant? 

Wij denken dat er slim gebruikt gemaakt kan worden van de opgedane ervaring in West-Brabant 

met dit type onderzoek, en een dergelijk onderzoek in Zuidoost herhaald kan worden (eventueel ook 

in combinatie met de reizigersbenadering van SmartwayZ.NL). 

Over reizen naar bestemmingslocaties, zeker werkgeversgebieden, is relatief veel data beschikbaar uit 

bijvoorbeeld enquêtes van het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN). Deze data wordt nu gebruikt voor 

advies aan individuele werkgevers, en niet zozeer om een gebiedsplan te maken. Op dit moment wordt in 

Zuidoost-Brabant een project voorbereid waarin alle reeds verzamelde reisdata (van BMN) en postcodedata 

van werknemers (opgehaald vanuit intentieverklaring collectief vervoer) in samenhang worden bekeken, 

zodat duidelijk wordt welke reisalternatieven onvoldoende worden gebruikt en welke reisalternatieven 

nog ontbreken. Dit moet leiden tot een actieplan met gedragsinterventies, kansen voor optimalisatie van 

huidige vervoerdiensten en kansen voor nieuwe mobiliteitsdiensten (hubs, collectief vervoer, et cetera).

Concreet vraagt dit spoor aanhaking bij de reeds bestaande initiatieven en goede borging van 

gedragskennis in deze initiatieven. Daarnaast vraagt het onderzoek in herkomstgebieden.

Spoor 2: van gebiedsanalyse naar gebiedsplan

Omschrijving  Investering in € Investering in fte Termijn 

Onderzoek naar herkomstgebieden
€50.000 (kosten 

verdeeld over 2 jaar)
2020/ 2021 (Q1)
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SPOOR 3: ONDERSTEUNEN MOBILITEITSTRANSITIE EN MINDSHIFT
Er is geen kant-en-klaar recept voor de mobiliteitstransitie. Wij schatten dat er een investering 

van 75K nodig is om voldoende kennis en kracht aan boord te halen om dit verder in te vullen. 

Deze investering is nodig voor het opzetten en uitvoeren van een strategisch plan. 

Per deelgebied (stedelijk, interstedelijk en landelijk) verschilt de weg naar een multimodale 

leefstijl. We beschrijven hier de belangrijkste aangrijpingspunten per type gebied:

Stedelijk

 » Probeer in stedelijk gebied (waar mogelijk is en waar hiervoor bestuurlijk draagvlak is) de bereikbaarheid 

per auto in te perken (milieuzones, parkeertarieven verhogen, vergunningparkeren in te voeren of uit te 

breiden, parkeerplaatsen te verminderen) 

 » Zorg bij voorkeur voor vrijliggende brede fiets- en voetpaden, goede stallingen, voetgangersgebieden 

rond winkels en schone bussen. Vraag reizigers met regelmaat naar hun bevindingen. Maak 

openbaarvervoersverbindingen inzichtelijk. Dat wil zeggen: transparantie, zowel analoog als digitaal. 

Maak onderscheid tussen doelgroepen (forenzen, studenten, winkelend publiek, bewoners en toeristen). 

Gebruik het BIT-model hier om communicatie en verbeteringen vorm te geven.

 » Deelautosystemen maken hier kans. Voorwaarden zijn: goede beschikbaarheid, transparante informatie en 

reserveringsmogelijkheden en redelijke prijs. Zet deelfietsen als de Swapfiets en de OV-fiets op of breid ze 

uit. Geef hier meer bekendheid aan. 

Probeer bij nieuw aan te leggen wijken een lage parkeernorm te hanteren.
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Interstedelijk

 » Richt hubs in rond de steden waar de auto in de stad hinder ondervindt. Kwaliteitseisen hub: sociale 

veiligheid, voldoende beschikbare parkeerplaatsen, aantrekkelijke parkeertarieven en frequent en 

hoogwaardig natransport (denk ook aan de terugweg naar de hub). Zorg voor goede marketing. 

Gebruik het Human Factorsmodel hierbij. 

 » Zorg voor afhaalcentra buiten de stad en bezorgdiensten. Witgoed en andere grotere aankopen maken 

het vaak noodzakelijk om met de auto tot dicht bij de winkel te komen. 

 » Maak gebruik van hindermomenten (wegwerkzaamheden) om in te zetten op een mobiliteitsshift in 

de omliggende herkomst- en bestemmingsgebieden.

Landelijk 

Hier is vaak weinig ‘sense of urgency’. 

 » Richt je daarom op de plekken waar de files staan. 

 » Bied in de kleine(re) gemeenten specifieke diensten en acties aan. Denk aan gericht de haal- en 

brengproblematiek rond scholen aanpakken door bewustwordingsacties. 

 » Fietsstimulering kan ook in landelijke gebieden. Gebruik hier vooral de motieven gezondheid en 

genieten van de omgeving.

Bij de transitie naar een multimodale leefstijl is een aantal zaken onontbeerlijk. Dit zijn in ieder geval:

• een lange adem;

• bestuurlijke durf om soms voor oplossingen te kiezen die op voorhand niet populair zijn bij reizigers;

• intensieve inzet van middelen en communicatie;

• samenhang creëren tussen allerhande losstaande activiteiten. Dit kan onder meer gebeuren door het 

gebruik van overkoepelende campagnes en slogans;

• een balans vinden in het ontmoedigen van (excessief) autogebruik en het stimuleren van alternatieven. 

Te snel het autogebruik ontmoedigen leidt tot veel weerstand, te langzaam zorgt voor een gebrek aan 

sense of urgency.

• Maak gebruik van trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Nu duurzaamheid weer een item van 

betekenis is, zijn hier mooie aanknopingspunten te vinden om mensen aan het denken te zetten 

over hun vervoersgedrag. Hierbij geldt echter dat te hard inzetten hierop en ‘te drammerig’ worden 

averechts werkt. Pas daar dus voor op.

• Benut discontinuïteiten in het vervoersgedrag. We zijn voor een belangrijk deel gewoontedieren en 

denken vaak niet eens na over hoe we ons gaan verplaatsen. Als de standaardwijze van vervoer echter 

niet meer of alleen met veel extra moeite te bewandelen is, dan worden we aangezet om wél weer 

opnieuw te gaan nadenken. Zo vormt hinder door wegwerkzaamheden een ideale kans om mensen 

kennis te laten maken met alternatieven. Ook verhuizingen van bedrijven bieden aanknopingspunten 

om gedrag te veranderen. Het realiseren van hoogwaardige fiets- of openbaar vervoersverbindingen 

op locaties waar veel file is, kan ook zo’n aanleiding zijn. In al deze gevallen is promotie/communicatie 

essentieel en kunnen probeeracties mensen over de laatste drempels heen helpen. 

• Zie voor de concretisering van kortetermijnmaatregelen die essentieel zijn voor de uiteindelijke 

transitie ook spoor 4 en 5.

Spoor 3: ondersteunen mobiliteitstransitie en mindshift

Omschrijving  Investering in € Investering in fte Termijn 

Over de benodigde transitiestappen en 
mindshift verder uitwerken in strategisch 
uitvoeringsplan en uitvoering

€75.000 (kosten 
verdeeld over 2 jaar)

2020/ 2021
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SPOOR 4: REALISEREN QUICK WINS  
BIJ BESTAAND OF GEWIJZIGD MOBILITEITSAANBOD
Van ‘wat de boer niet kent eet hij niet’, naar ‘Wat de boer leert kennen, blijkt vaak best goed 

te smaken’. Die nieuwe uitdrukking moet leidraad zijn om het huidige of nieuw te realiseren 

mobiliteitsaanbod aan de man te brengen. We weten dat reizigersgroepen vaak niet weten 

welke reisopties zij hebben, en zij ook niet weten hoe makkelijk een optie kan zijn. Laten 

ervaren is de sleutel om gedragsverandering in gang te zetten en te kunnen komen tot flexibel 

mobiliteitsgedrag. Voor het opdoen van ervaring kunnen relatief makkelijke en kopieerbare 

gedragsinstrumenten worden ingezet. Denk aan een e-bike probeeractie of een gratis OV-kaartje. 

Gezamenlijk oppakken van deze acties in de gehele regio geeft gemeenten de mogelijkheid 

gemakkelijk aan te haken en stimuleringsacties in te zetten. Deze quick wins werken het best 

als er onder één koepel gecommuniceerd kan worden, zodat acties niet hoeven te worden 

aangepast aan lokale huisstijl per gemeente. Het kan hierbij gaan om een Zuidoost koepel, 

en/of Sjees en Bravo. Zo’n koepel zorgt ook voor een ‘kapstok’ bij reizigers. Zij weten dan waar 

activiteiten, programma’s, maatregelen en ontwikkelingen thuishoren; zij kunnen het plaatsen. 

De volgende stappen dienen gezet te worden om daadwerkelijk ‘quick’ winst te kunnen realiseren:

1
 

DOELGROEPEN IDENTIFICEREN: 

Welke doelgroepen komen in aanmerking voor verandering van mobiliteitsgedrag? Hiertoe biedt het 

BIT-model een goed instrumentarium. Bepaal waar kansrijke doelgroepen zich bevinden en wat hun 

kenmerken zijn. Stel en beantwoord daarbij de volgende vragen:

A. Waar zijn knelpunten in mobiliteit en mag dus verwacht worden dat de sense of urgency hoog is? 

Bepaal deze locaties nauwkeurig en maak ze zichtbaar op een kaart.

B. Welke mensen reizen daar? Welke doelgroepen vallen daar te onderscheiden?

C. Wat zijn de kenmerken van deze doelgroepen en wat zijn hun drijfveren (motieven en weerstanden)? 

Betreft het een locatie met veel bedrijven, kies dan voor een bedrijvenbenadering (zie onder spoor 3), 

mogelijk in combinatie met hubs en MaaS.

D. Op welke wijze kunnen we hun gedrag veranderen zodat het aansluit bij hun belevingswereld 

(gebruik BIT en Human Factorsmodel)?

E. Hoe kan ik hen aanspreken op hun gedrag en mogelijkheden (gebruik de vier psychologische 

aangrijpingspunten (emoties, social proof, faciliteren en intrinsieke motivatie)

F. Welke partijen en organisaties heb ik nodig om succes te boeken? Zoek vooral partijen en 

organisaties die dicht bij de doelgroepen staan. Ga hiermee samenwerking aan.
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VASTSTELLEN ‘PRODUCTEN’ IN DE QUICK WINS: 

Bepaal aan de hand van de antwoorden op de vragen onder ‘doelgroepen identificeren’ welke ‘producten’ 

of maatregelen tot quick wins leiden. Wij denken aan:

A. E-bike probeeracties. Een inwoner of forens kan gedurende een bepaalde periode een e-bike gebruiken 

om uit te vinden of een e-bike een geschikt alternatief is om zijn/haar reizen te maken. Deze periode 

kan het beste drie weken of langer duren. Onderzoek toont aan dat gedragsverandering 18 dagen 

(2,5 week) tot 254 dagen (36 weken) duurt. Echter: het gaat hier om kennismaking met een nieuw 

vervoermiddel. Als het goed bevalt kan de persoon – mogelijk met korting – er zelf een aanschaffen. 

Er kan bij de kennismaking slim gebruik gemaakt worden van de bestaande ‘Sjees e-bike pool’ en de 

verkenning voor een e-bike pool via fietswinkels in Brabant die nu wordt uitgevoerd door Ons Brabant 

Fietst. Voorwaarden zijn: middelen makkelijk ter beschikking stellen, goede promotie organiseren en 

(uiteraard) het moet fietsbare afstanden betreffen.

B. Probeeraanbod voor het openbaar vervoer. Dit is alleen kansrijk op verbindingen waar het openbaar 

vervoer voldoende kwaliteit heeft. Als dat niet het geval is, verbeter dan eerst de kwaliteit. Het is 

belangrijk dat de kwaliteit van het openbaar vervoer bepaald wordt vanuit het gezichtspunt van de 

reiziger en niet vanuit de aanbieders of de meningen van medewerkers van overheden. De enige 

manier om dit te doen is door in contact te treden met (potentiële) gebruikers. Om hiervan een goed 

beeld te kunnen vormen is het Human Factormodel heel bruikbaar en kan het beste een oriëntatie 

plaatsvinden op de flexibele reiziger. Dit zijn reizigers die een auto bezitten, maar ook regelmatig van 

andere vervoerwijzen gebruik maken. Zij kunnen het beste oordelen over kwaliteiten van alternatieven. 

De frequente autogebruiker die nooit alternatieven gebruikt, kent hoogstwaarschijnlijk te veel 

vooroordelen jegens alternatieven en kan niet uit ervaring spreken. De autoloze reiziger kan ook een 

vertekend beeld oproepen, omdat deze aangewezen is op de alternatieven en die zin dus ook geen 

keuze heeft. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van voorbeelden vanuit www.ervaarhetov.nl. 

Verder is samenwerking met de vervoerder noodzakelijk en aansluiting bij Bravo handig. 

C. Probeeraanbod bij verbeterd openbaar vervoer: op een aantal locaties in de regio wordt het openbaar 

vervoer verbeterd. Denk aan opwaardering van de huidige buslijnen tussen Eindhoven en Valkenswaard 

en mogelijke verhoging van het aantal sprinters op de belangrijkste spoortrajecten. Ook hier is 

aansluiting bij Bravo handig. In ieder geval vormen BIT, Human Factors en de vier psychologische 

aangrijpingspunten hierbij een onmisbaar instrumentarium. Met het eerste (BIT) wordt inzicht 

verkregen in doelgroepen en hun drijfveren, met het tweede (Human Factors) worden de essentiële 

kenmerken van maatregelen ontgonnen en met de derde (de vier psychologische aangrijpingspunten) 

kan de communicatie en feedback naar deelnemers optimaal worden ingericht.

D. Probeeraanbod bij deelconcepten: Op diverse locaties in de Zuidoost-Brabant worden deelauto’s en 

deelfietsen toegevoegd. Zo krijgen inwoners, forenzen en bezoekers van de regio meer mogelijkheden 

om te reizen. Het beschikbaar stellen van nieuwe deelconcepten betekent echter nog niet dat deze 

nieuwe vervoermiddelen ook worden gebruikt. Dit vraagt gerichte communicatie met de juiste 

doelgroep en ook bijvoorbeeld een probeeraanbod. Wederom bieden de instrumenten BIT, Human 

Factors en de vier psychologische aangrijpingspunten het gereedschap om de deelconcepten goed 

weg te zetten. Zie ook onze aanbevelingen onder ‘spoor 3’ op het gebied van deelconcepten. In 

druk bevolkte gebieden met veel (potentiële) vraag en een hoge sense of urgency zijn ze kansrijk. 

In dunbevolkte gebieden waar de auto weinig hinder ondervindt, zijn ze dat veel minder of niet.  

E. Fietsstimulering gericht op specifieke doelgroepen. Lang niet iedereen die de mogelijkheid heeft 

om te fietsen, fietst ook. We zien daarom mogelijkheden voor ‘standaard’ fietsstimuleringsacties die 

ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld om fietsen richting een centrum of bedrijventerrein te promoten. 

Ook hier kan aangesloten worden bij acties van Sjees. 

http://www.ervaarhetov.nl
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ANALYSE: 

In overleg met gemeenten analyse, vaststellen van momenten en locaties waar producten kunnen 

worden ingezet. 

A. Momenten dienen slim gekozen te worden. Denk bijvoorbeeld aan fietsstimuleringsacties tussen maart 

en oktober. Benader daarnaast de mensen die in de regio komen wonen of mensen die in de regio 

aan het werk gaan of net klaar zijn met school (life changing moments). En grijp het momentum van 

wegwerkzaamheden aan om mensen kennis te laten maken met alternatieve vervoerswijzen. 

B. Locaties worden vastgesteld aan de hand van het huidige of toekomstige aanbod. Een probeeractie 

heeft immers alleen zin als het aanbod ook goed is geregeld. Er ontstaat daarom een matrix van 

quick win-producten en locaties in de regio Zuidoost-Brabant.  

4
 

UITWERKEN EN VORMGEVEN: 

Uitwerken en vormgeven probeeracties en stimuleringscampagnes in samenwerking met aanbieders 

(vervoerders, deelfietsaanbieders) en eventuele koepels (Sjees en Bravo).

5
 

UITROLLEN ACTIES EN CAMPAGNES

Spoor 4: realiseren quick wins bij bestaand of gewijzigd mobiliteitsaanbod

Omschrijving  Investering in € Investering in fte Termijn 

Projectleider: aansturing ontwikkeling 
quick win-producten, analyse en vaststellen 
momenten en locaties, aansturing 
ontwikkeling producten

0,4 fte voor eerste jaar

Daarna 0,2 fte
Continu

Communicatie- en promotiemiddelen  
per gemeente:

Ontwikkeling middelen per quick   
win-product (inzet vermeerderen over  
de jaren: nu uitgaande van 1 tot 3 quickwin 
product(en), ophogen op den  
duur gewenst). 

€20.000 PM Continu

Randvoorwaarde: iedere deelnemende gemeente heeft aanspreekpunt en iemand die lokaal kan 
ondersteunen met contacten
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SPOOR 5: BEGELEIDEN PROJECTEN OM TE KOMEN TOT GEDRAGSAANPAK
Hiernaast wordt voor drie projecten uitgewerkt welke stappen moeten worden gezet om te 

komen tot substantiële en duurzame gedragsverandering.

1
 

MAAS, PILOT IN EINDHOVEN

Omschrijving: de gemeente Eindhoven wil experimenteren met Mobility as a Service (MaaS). Zij wil voor 

haar eigen organisatie een MaaS pilot organiseren waarbij de focus ligt op duurzame en CO2-emissievrije 

mobiliteitsbewegingen. Daarnaast dient MaaS een rol te gaan spelen bij de bereikbaarheid van de regio, 

specifiek gaat aandacht uit naar de bereikbaarheid van De Run in Veldhoven (in samenwerking met ASML, 

regionale overheden, Rijk en Provincie).

Stapsgewijze gedragsstrategie: 

A. Start het experiment op het moment dat de app goed is getest en dat de noodzakelijke data zorgvuldig 

zijn ingevoerd. Als het systeem te veel kinderziektes vertoont, haken mensen af. 

B. Stel vast welke doelgroepen voor gebruik in aanmerking komen. Doe dit met behulp van het BIT-model.

C. Stel via BIT-model de kenmerken en motieven en weerstanden om de app te gaan gebruiken van de 

doelgroepen vast.  Doe dit met behulp van kwantitatief onderzoek (focusgroepen, (diepte)interviews). 

D. Na het verzamelen van informatie over doelgroepen, motieven en weerstanden met behulp van de formule 

Effectiviteit = massa x kansrijkheid: stel vast op welke doelgroepen de energie gericht gaat worden.

E. Bepaal zorgvuldig welke rol de eigen individuele auto in de MaaS app heeft. 

F. Introduceer de app door intensieve communicatie. Leg het gebruik uit en laat deelnemers het zelf of in 

groepjes uitproberen. Organiseer probeeracties. Maak hierbij gebruik van het Human Factorsmodel. 

G. Bied waar het kan garanties en werk vergevingsgezind. Bijvoorbeeld: als je de app echt gebruikt en je 

komt daardoor wat later op het werk is dat de eerste twee keer geen probleem.

H. Zorg voor een helpdesk. Mensen die het proberen en in hun reis met tegenslagen te maken krijgen of iets 

niet snappen, moeten ergens hulp kunnen krijgen.

I. Beloon mensen waar mogelijk. Dit hoeft niet per se materieel; het kan ook door waardering uit te spreken 

of successen te vieren (wie de honderdste of duizendste rit maakt, krijgt een attentie).

J. Geef feedback (laat zien wat het oplevert). 

K. Monitor het gebruik goed en vraag met regelmaat naar de ervaringen van gebruikers.

L. Sla leerervaringen op en gebruik deze bij de realisatie van andere MaaS-ontwikkelingen binnen 

en buiten de regio.
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2
 

P + R

Omschrijving: Het OV-knooppunt NS Deurne wordt verbeterd. Ook op de P+R Maarheeze komen meer 

voorzieningen. Omdat er op de A2 bijna dagelijks file staat vanaf aansluiting Budel tot aan Leenderheide 

is er sprake van een sense of urgency en kan een goede P+R-locatie bijdragen aan de verlaging van 

de verkeersdruk. 

Stapsgewijze gedragsstrategie: 

A. Bevraag de huidige gebruikers van de P+R via enquêtes naar hun herkomst, bestemming, ervaringen 

en wensen met betrekking tot de P+R.

B. Selecteer veelgenoemde herkomst- en bestemmingsgebieden. Benader bewoners in de 

herkomstgebieden huis-aan-huis, via sociale media en via openbare gebouwen en winkels.

C. Benader de bestemmingsgebieden (veelal bedrijventerreinen) via een bedrijvenaanpak.

D. Verbeter de voorzieningen conform voorgenomen plannen en de uitkomsten van de enquêtes onder 

gebruikers. Geef daarbij speciale aandacht aan het reduceren van onzekerheid. Uit onderzoek blijkt dit 

een cruciale factor te zijn voor het gebruik van een P+R. Het gaat hier met name om de zekerheid van 

een parkeerplaats en om de loopafstand van auto naar perron.

E. Vraag ook na het realiseren van de uitbreiding en voorzieningen naar de beleving van gebruikers. 

Pas dingen aan indien gewenst en mogelijk.

3
 

SNELFIETSROUTES

Omschrijving: Er worden de komende tijd 6 snelfietsroutes gerealiseerd (Helmond - Deurne; Eindhoven 

– Helmond; Gemert – Eindhoven; Eindhoven – Best; De Run – HTCE – Geldrop, Eindhoven – Son en Breugel). 

Uitgangspunt is dat een uitmuntende fietsverbinding kan concurreren met de auto op wegen met 

veel vertraging. 

Stapsgewijze gedragsstrategie: 

Opmerking vooraf: snelfietsroutes genereren op zichzelf weinig extra fietsbewegingen. Pas wanneer 

het gecombineerd wordt met fietsstimuleringsacties en uitgebreide marketing gaan zij hun waarde 

opleveren en vormen zij een belangrijke spil in het realiseren van modal shift.

A. Stel per locatie een werkgroep samen van 5 – 10 mensen, bestaande uit praktijkdeskundigen. Dit zijn 

vertegenwoordigers van gemeenten, bedrijvenlocaties, regio en/of provincie etc. Onder begeleiding 

van een facilitator (het liefst met gedragskundige achtergrond) gaan zij in een werksessie de volgende 

zaken benoemen: 

• Welke doelgroepen zijn er voor de snelfietsroute?

• Inschatting van de belangrijkste motieven en weerstanden per doelgroep

• Selectie van meest kansrijke doelgroepen (met behulp van formule Effectiviteit  = massa x kansrijkheid).

• Selectie kansrijke benaderingswijzen van de doelgroepen met behulp van het Human Factors Model.

• Bedenk op welke wijze gebruikers van de snelfietsroute feedback kunnen krijgen over de voordelen 

die zij hiermee behalen.

B. Gebruik de output van de werksessie voor het promoten van de snelfietsroute onder bewoners en 

werknemers van relevante aangelegen locaties. Dit betekent enerzijds het opzetten van stimuleringsacties 

met beloningen en een probeeraanbod en anderzijds gerichte en intensieve communicatie. 

C. Bevraag gebruikers van de snelfietsroutes naar hun beleving en naar knelpunten.

D. Stel een beoordelingskader op van de snelfietsroute. Hierin zijn onder meer opgenomen: verlichting en 

sociale veiligheid, aantal plekken met menging overig verkeer, kruisingen, drempels, herkenningspunten 

in de omgeving en breedte fietspad. Op basis van dit beoordelingskader kan worden vastgesteld waar de 

sterke en zwakke punten van de snelfietsroutes zich bevinden. Dit moet leiden tot verbeteringen. 

E. Communiceer aangebrachte verbeteringen naar de doelgroepen.

Hier zijn geen extra investeringen voor opgenomen omdat wij dit zouden scharen onder de reeds 

beschreven fte bij “persoon gedrag” en “expert team”.
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2020 2021 2022 2023 2024

Randvoorwaardelijke investeringen

Persoon gedrag 0,4* fte 0,4* fte 0,4* fte 0,4* fte 0,4* fte

Expertteam (gedrag) 0,5* fte 0,5* fte 0,5* fte 0,5* fte 0,5* fte

Expertteam (com) 0,5 fte 0,5 fte 0,5 fte 0,5 fte 0,5 fte

Expertteam (data) 0,3 fte 0,3 fte 0,3 fte 0,3 fte 0,3 fte

Communicatie-strategie en uitvoeringsplan €40.000

Koers voor gebiedsanalyse €20.000

Communicatiekoepel, communicatietoolkit en gezamenlijk portal €75.000

Spoor 1

Persoon gedrag* 0,1* fte 0,1* fte 0,1* fte 0,1* fte 0,1* fte

Organiseren diverse kennisdagen en trainingen €50.000 €50.000 €50.000 €50.000 €50.000

Spoor 2

Onderzoek naar herkomstgebieden €30.000 €20.000

Spoor 3

Strategisch uitvoeringsplan en uitvoering €35.000 €40.000

Spoor 4

Projectleider 0,4 fte 0,2 fte 0,2 fte 0,2 fte 0,2 fte

Per quick win €20.000 €20.000 €60.000 €60.000 €60.000

Totalen per jaar (fte) 2,2 fte 2,0 fte 2,0 fte 2,0 fte 2,0 fte

Totalen per jaar (€) €270.000 €130.000 €60.000 €60.000 €60.000

* Indien er besloten wordt om in te zetten op spoor 1 kunnen deze investeringen in fte’s bij elkaar opgeteld worden
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TOELICHTINGEN

DE STRATEGIE IN ZUIDOOST-BRABANT VOOR HET LANDELIJK GEBIED

• De komende 15 jaar zal het tempo waarin de bevolking afneemt in 

Brabant relatief langzaam verlopen. Op korte termijn zal zich dus 

nauwelijks een rem op de groei van de mobiliteit kunnen vormen. 

Ook in de (potentiële) krimpgebieden moet dus volop geïnvesteerd 

worden in mobiliteit en is het zinvol instrumenten als MaaS, hubs 

en fietsstimulering te blijven inzetten.

• De regio’s die te maken hebben met een krimpende bevolking, 

kennen nauwelijks congestie. Naar verwachting zullen ze daar ook 

in de toekomst niet of nauwelijks mee worden geconfronteerd. 

De ‘sense of urgency’ vanuit fileproblematiek is bij hen dicht bij huis 

dus niet aanwezig. Uiteraard kunnen bewoners van deze gebieden 

daar wel verderop op hun reis mee geconfronteerd worden. We zien 

namelijk dat ook mensen uit krimpende regio’s steeds vaker lange 

afstanden reizen voor werk, dit blijkt uit de A2 Randweg analyse. 

• In gebieden waar de vraag naar openbaar vervoer al laag is, zal het 

reguliere grootschalige openbaar vervoer verder onder druk komen 

te staan. Investeer daarom in vervoer op maat. Deze ontwikkeling is 

al ingezet in de provinciale toekomstvisie op OV; gedeelde mobiliteit 

is maatwerk. Dit dient uitgerold te worden. Helaas zijn er hier en daar 

ook weer veel vraagafhankelijke diensten omgezet in lijndiensten, 

mede als gevolg van de hoge exploitatiekosten van de regiotaxi. 

Toch hebben taxi-achtige systemen, kleine bussen op afroep, 

doelgroepenvervoer en deelauto’s hier de toekomst. Een voorbeeld 

hiervan is Bravoflex, dit is een flexibele vervoersservice op afroep 

die zonder vaste route rijdt van halte naar halte. Men kan dus zelf 

bepalen wanneer en tussen welke haltes men reist. Hoe eerder 

onrendabel regulier openbaar vervoer in deze gebieden vervangen 

wordt door kleinschalig vervoer op afroep, hoe beter.

• Er heeft een afname van het OV-gebruik op het platteland 

plaatsgevonden, die te maken

• heeft met een stijgend auto- en rijbewijsbezit en het daardoor 

toenemende autogebruik. Dit alles is terug te voeren op de gestegen 

welvaart en veranderende leefstijlen (naar meer individualisme en 

efficiëntere inrichting van dagindeling). Aangezien het heel lastig 

is deze patronen om te buigen en de welvaart nog steeds op peil 

is, blijft in krimp- en plattelandsgebieden de auto een centrale 

plaats innemen. Door het ontbreken van sense of urgency vanuit 

schaarse ruimte dicht bij huis, mag niet verwacht worden dat 

deelautosystemen hier grootschalig aanslaan. Veel kansrijker is het 

om in te zetten op fiets en P+R- en hub-voorzieningen dichter bij het 

stedelijk gebied, waar de congestieproblematiek wel zichtbaar is en 

het openbaar vervoer hoogfrequent rijdt.

• Veelgenoemde doelgroepen voor het openbaar vervoer op het 

platteland zijn ouderen en jongeren (scholieren). Onderzoek toont 

aan dat de oudere bewoners van het platteland echter weinig 

gebruik maken van het reguliere openbaar vervoer. Voor zover 

ouderen op het platteland gebruikmaken van het OV, betreft het 

juist de vraagafhankelijke vervoerssystemen. Ouderen en mensen die 

slecht ter been zijn, ervaren een groot aanbod

• aan vraagafhankelijke vervoerssystemen per saldo als een 

vooruitgang: de regiotaxi biedt meer vertrekmogelijkheden, men 

wordt dichter bij huis opgehaald en dichter bij de bestemming 

gebracht, er hoeft niet meer te worden overgestapt en de 

voertuigen bieden over het algemeen meer comfort. Een punt van 

ontevredenheid zijn de wachttijden als gevolg van de gehanteerde 

ophaalmarges bij vraagafhankelijke systemen. Verbeteren van 

de betrouwbaarheid en verkorten van wachttijden hebben hier 

prioriteit. Ook het wegwijs maken van ouderen met digitale 

systemen om openbaar vervoer te bestellen en om aanrijtijden te 

monitoren, verdient aandacht. Jongeren (scholieren) en andere 

reizigers prefereren regulier openbaar vervoer, vanwege de vaste 

dienstregeling. De kwaliteit van het reguliere openbaar vervoer 

laat voor jonge plattelandsbewoners in veel gevallen echter te 
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wensen over. Het is bovendien niet mogelijk om in deze gebieden 

regulier en vraagafhankelijk vervoer op grote schaal en met 

voldoende kwaliteit aan te bieden. Daarom dient zorgvuldig op 

zoek te worden gegaan naar reguliere buslijnen in landelijk gebied 

die nog wel rendabel zijn en dient er gewerkt te worden aan een 

grote flexibiliteit in het inzetten en wegnemen van grootschaliger 

verbindingen; kortom: er dient geïnvesteerd te worden in meer 

flexibele openbaar vervoersvormen die qua omvang tussen 

‘de 11 meter-bussen’ en individueel taxivervoer inzitten. Om een 

dergelijk systeem toegankelijk en begrijpelijk te houden is zeer 

goede informatievoorziening nodig.

• Binnen het landelijk gebied is sociale cohesie tevens een belangrijk 

aangrijpingspunt, evenals de kracht van kleinschalige (flexibele) 

initiatieven uit de samenleving. In de Brabantse kleine kernen 

vullen initiatieven zoals het informeel delen van voertuigen (even 

oma wegbrengen), specifieke voorzieningen zoals buurtbussen, 

boodschappenbussen en plusbussen een belangrijke rol. Hiervoor is 

vanuit de overheid niet altijd belangstelling. 

• De kracht van deze kleinschalige initiatieven is dat ze vaak exact 

weten wie de klant is en wat diens wensen zijn, hier heel flexibel 

op kunnen inspelen en ook een sterke sociale component hebben 

(niet alleen vervoerd worden maar ook een praatje maken). 

Een voorbeeld is de Plusbus Halsteren/Lepelstraat. Deze bus 

verzorgt jaarlijks ongeveer 7000 personen ritten en is van belang is 

voor mensen met een beginnende dementie of andere kwetsbare 

inwoners voor wie de deeltaxi te ingewikkeld/onbekend is. Het is voor 

hen bijvoorbeeld een grote drempel om de chauffeur niet te kennen.

• Het buitengebied van Brabant zou zonder buurtbussen 

(60 buurtbuslijnen, 90 bussen en zo’n 800.000 reizigers per jaar) 

een stuk slechter zijn aangesloten op het totale OV-netwerk.
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DE STRATEGIE IN ZUIDOOST-BRABANT VOOR HET STEDELIJK GEBIED 

De sense of urgency voor een mobiliteitsshift in stedelijk gebied is 

aanwezig en neemt alleen maar toe. Er is dan ook bij inwoners van 

stedelijke gebieden een modal shift zichtbaar in de richting van 

meer duurzame vervoerwijzen: het aandeel auto neemt af en de 

aandelen trein, fiets en lopen nemen toe. De shift geldt met name voor 

verplaatsingen over afstanden van 1 tot en met 7 kilometer. Met een 

(lokaal) beleid dat is gericht op het ontmoedigen van het autogebruik 

en het stimuleren van trein, deelauto, lopen en fietsen is dus al volop 

begonnen en dit dient geïntensiveerd te worden. 

• Het openbaar vervoer is vooral sterk in de centrale stedelijke 

gebieden en minder in de gebieden aan de rand van de steden. 

In de komende decennia zal de mobiliteit vermoedelijk juist groeien 

van, naar en binnen de randen van de stedelijke gebieden. Daar dient 

zodoende dan ook sterk de focus op te liggen. 

• Het openbaar vervoer in de toekomst dient een verdergaande 

toespitsing te laten zien op specifieke reismotieven (woon-werk en 

onderwijs), plaatsen (vooral gericht op de steden) en

• tijdstippen (vooral in de spits). In zekere zin is dit een voortzetting 

van de ontwikkeling in het verleden: het openbaar vervoer is sterk 

in specifieke segmenten, maar verliest daarbuiten terrein. Dat 

betekent dat ook hier het systeem meer flexibiliteit moet krijgen. 

Een nadeel van flexibiliteit is dat de voorspelbaarheid en mogelijk 

ook het ‘spoorboekloze’ reizen minder wordt. Dat is op te vangen met 

hoogwaardige, real-time apps en dito informatieborden op haltes, 

en stelt daar dus hoge eisen aan.

• De ontwikkeling van het aantal loopverplaatsingen per inwoner 

per jaar lijkt sterk op die van het fietsen. Het lopen per inwoner is 

toegenomen in de grootstedelijke gebieden en licht afgenomen 

in de kleinere steden. Lopen verdient aandacht in stedelijk gebied. 

Beleid is nog te weinig gericht op het stimuleren en faciliteren van 

lopen als vervoerswijze.

• Met een beleid gericht op het ontmoedigen van het autogebruik en 

het stimuleren van trein en fiets willen de steden het gebruik van 

meer duurzame en actieve vervoerwijzen versterken. Dat betekent 

dan ook wel dat er keuzes gemaakt dienen te worden in deze 

richting. De toenames van het fiets- en loopverkeer stellen eisen aan 

fiets- en wandelpaden in de stad. Fietsfiles zijn geen uitzondering 

meer. Deze worden veroorzaakt door te smalle fietspaden en 

te lange roodtijden bij verkeerslichten. De fietspaden moeten 

dus breder en daar waar de ruimte schaars is, zal dit mogelijk 

ten koste gaan van de ruimte voor het autoverkeer. Het aantal 

voetgangersgebieden dient in centraal-stedelijk gebied te worden 

uitgebreid. Dit betekent ook iets voor ondernemers. Bezorgdiensten 

en afhaalpunten kunnen hier en daar oplossingen bieden als winkels 

niet meer bereikbaar zijn met de auto. Ook verplaatsingen van 

winkeltypen die afhankelijk zijn van bezoekers per auto naar de rand 

van de stad is een ontwikkeling die al volop is ingezet (winkel- en 

woon-malls).

• Het mengen van voetgangers en fietsers in winkel- en 

verblijfsgebieden kent voor- en nadelen. Het komt de bereikbaarheid 

van bestemmingen in deze gebieden ten goede, maar kan leiden tot 

veel irritatie en ook tot subjectieve en objectieve verkeersonveiligheid. 

Eenduidige richtlijnen voor deze mengvorm bestaan nog niet. Het 

blijft voorlopig op dit gebied dus vooral learning by doing.

• Van de elektrische fiets mag worden verwacht dat die in 

binnenstedelijke mobiliteit ook een grotere rol gaat spelen. 

Daar dient de infrastructuur dan ook op te worden ingericht en er 

dienen duidelijke regels te worden geformuleerd voor het gedrag 

van mensen op elektrische fietsen.

©Wim Hollemans
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DE STRATEGIE IN ZUIDOOST-BRABANT VOOR INTERSTEDELIJKE GEBIEDEN  

• Bestuurlijke samenwerking op het gebied 

van Mobiliteit, Ruimte en Economie is een 

randvoorwaarde.

• Er dient te worden ingezet op aantrekkelijke en 

goed verbonden multimodale knooppunten, 

waar verstedelijking en grote publiekstrekkende 

voorzieningen worden geconcentreerd.

• De provincie gaat periodiek een scan uitvoeren 

van het mobiliteitsnetwerk in Brabant, om meer 

inzicht te krijgen in economische netwerken, 

het functioneren van arbeidsmarkten, 

veranderende verplaatsingspatronen en de 

bevolkingssamenstelling in stad en streek, 

als basis voor een goed verstedelijkings- en 

mobiliteitsbeleid. Zie er op toe dat de zo verkregen 

informatie ook echt in beleid wordt omgezet.

• Om de druk op het wegennet waar mogelijk 

te verlichten is een intensief fiets(snelwegen)

netwerk nodig en dienen mobiliteitshubs, 

deelautosystemen, (digitaal) carpoolen, 

thuiswerken en het bundelen van autoroutes 

verder ontwikkeld te worden.

• De bus, bijvoorbeeld nieuwe systemen als 

Bravoflex, kan ook in de stad meer flexibiliteit 

bieden. De busverbindingen richting het station 

en centrum in Eindhoven zullen de komende 

jaren een steeds grotere rol gaan krijgen. 

Bijvoorbeeld om vanuit P+R’s en hubs het vervoer 

te faciliteren de stad in, zodat de (binnen)stad een 

stuk autoluwer kan worden. Dit ligt in lijn met de 

met de ontwikkeling van milieuzones.
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TOELICHTING EN VOORBEELDEN BIJ PROCESSTAPPEN.

1. Urgentie. Een belangrijk onderdeel is het ervaren en het bewust 

maken van ‘urgentie’. De inwoner en bezoeker van Zuidoost-

Brabant komt pas echt in beweging als deze pijn voelt. Zo werkt 

dat. Er moet een zichtbare en voelbare noodzaak zijn of voldoende 

aanwijzing dat men de pijn over enige tijd zal gaan voelen. 

Aangrijpingspunten zijn hier: laat zien waar het oude systeem 

knelt, schets de toekomst in voorstelbare beelden, los niet alle 

problemen van het oude systeem op!

2. Loslaten. Als mensen voldoende urgentie ervaren, komt het proces 

van ‘loslaten van het oude en vertrouwde’ op gang. Het lukt niet 

meer of het kan eigenlijk niet meer door de beugel om altijd met 

de auto van A naar B te gaan. Dat betekent afscheid nemen van 

ingesleten patronen en dat is niet makkelijk.

Aangrijpingspunten zijn hier: niet te grote stappen willen zetten 

(dat verhoogt de weerstand), laten ervaren dat alternatieven 

voordelen hebben, bevestiging van goede keuzes (waardering 

uitspreken), laten zien dat velen het ook doen!

3. Niet-weten. Er treedt een fase op in de transitie dat de oude 

situatie aan het verdwijnen is en de nieuwe situatie nog niet geheel 

vertrouwd of vervolmaakt is. Het voelt voor de reiziger als dwalen 

door niemandsland. Nieuwe routines ontbreken en de oude zijn 

lastig, niet meer mogelijk of merkbaar ongewenst. Mensen raken 

soms de kluts kwijt, zijn onzeker en soms zelfs een beetje in paniek.

Aangrijpingspunten zijn hier: bied externe navigatie, ondersteun 

mensen optimaal, wees vergevingsgezind (fouten maken mag), 

benadruk vooral het hoe te handelen als het allemaal even 

tegen zit!

4. Een multimodale leefstijl. Na het ‘niet weten’ komt de fase van de 

hoop en positieve energie. Mensen gaan de voordelen erkennen 

en meedenken over verbeteringen. Het oude raakt uit beeld. 

Er ontstaan nieuwe routines en men ervaart trots. 

Aangrijpingspunten zijn hier: doorzetten, blijven vernieuwen, 

blijven waarderen en aantonen social proof (velen doen het al), 

feedback geven, oude gedrag niet meer faciliteren! 
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TOELICHTING EN VOORBEELDEN VAN DE 5 STAPPEN.

1. Focus op de pluskant, maar overdrijf niet. Breng de voordelen 

voor de inwoners en bezoekers van Zuidoost-Brabant in beeld en 

de breng de alternatieven onder de aandacht van reizigers. Doe dit 

vanuit de belevingswereld van de reiziger (dus niet de voordelen 

die medewerkers van de overheden of vervoersmaatschappijen 

zien). Ons brein functioneert beter vanuit goede gevoelens, zoals 

plezier, tevredenheid, voldoening en zorgt daarmee voor positieve 

neveneffecten zoals meer zelfvertrouwen (‘het lukt me’), een prettig 

zelfbeeld (‘ik ben slim bezig’) en meer drive (‘dit is eigenlijk best 

té gek’). 

2. Keep showing up. Belangstelling is er niet onmiddellijk. 

De mindset van de inwoners en bezoekers in Zuidoost-Brabant 

veranderen duurt wel even. Nieuwe ontwikkelingen beginnen vaak 

kleinschalig. Als het zogenaamde ‘Tipping Point' wordt bereikt, het 

kantelpunt, kan dat opeens in korte tijd de mobiliteit in Zuidoost-

Brabant veranderen. Dat betekent dus dat nieuwe initiatieven de 

tijd moeten krijgen, ook al gaat het in het begin niet hard.

Zo stellen steeds meer bedrijven en instellingen hun personeel 

Amber-auto’s ter beschikking voor dienstreizen. Men raakt 

gewend aan het principe van de deelauto en men is minder 

genoodzaakt ook voor de woon-werkreis de auto te pakken.

3. Continu verbeteren. Grootse doelen stellen is fantastisch, maar wat 

belangrijker is, is om kleine stapjes in toenemende mate te zetten 

en zo mensen mee te nemen in een proces dat steeds beter wordt. 

‘Get them in line, stay in line and keep showing up.’ Het is dus zaak 

om door te pakken. Door projectmatig werken ontstaat vaak een 

situatie waarin er gedurende een afgebakende periode veel energie 

wordt gezet op een gedragsverandering, die echter daarna snel 

verslapt of geheel verdampt. Vaak zijn mooie resultaten hierdoor 

maar van korte duur. Duurzame gedragsverandering vraagt 

blijvend investeren.

Een voorbeeld is de verkeersveiligheidscampagne “Wij gaan weer 

naar school“ bij aanvang van een nieuw schooljaar. Helaas vallen 

er na de zomervakantie aanzienlijk meer verkeerslachtoffers onder 

scholieren. Onwennigheid van kinderen, die soms voor het eerst 

samen met hun ouders de weg van school naar huis nemen, 

vraagt om extra alertheid bij de overige weggebruikers. Ook voor 

de automobilisten is het na een periode van relatieve rust op 

de weg weer wennen met zoveel kinderen die aan het verkeer 

deelnemen. Het is dus ieder jaar van levensbelang automobilisten 

te blijven wijzen op de extra stroom van kinderen in het verkeer na 

de vakantie. De campagnetijden zijn altijd eind augustus en begin 

september, doorloop varieert van 2 tot 3 weken.

Het inmiddels gestopte programma B-riders is een goed 

voorbeeld van het stimuleren van ander gedrag vanuit een 

gezondheidsperspectief. B-Riders stond voor Brabanders die 

de auto lieten staan en de fiets pakten naar hun werk. Voor een 

frisse start van de dag en een opgeruimd en fit gevoel. Dat het 

programma gestopt is, wil niet zeggen dat fietsen niet meer 

gestimuleerd en aangeraden wordt.

4. Herkaderen. Stel mobiliteit in Zuidoost-Brabant eens in een ander 

daglicht. Vaak wordt bereikbaarheid (lees: files) aangegrepen 

om mensen te overtuigen ander gedrag te proberen. De 

bereikbaarheid speelt echter bij weinig mensen tot de verbeelding 

en wordt voor veel mensen niet echt een heel groot probleem. Men 

klaagt wel over files als men er naar gevraagd wordt en niemand 

gaat voor zijn lol een kwartier op zoek naar een parkeerplaats, 

maar de feitelijke ‘pijn’ die men daardoor voelt is toch nog wel 

te verdragen. Dagelijkse files worden vaak in het reispatroon 

ingecalculeerd en incidentele files zijn bijzonder irritant, maar 

zijn per definitie incidenteel en daarom ook wel te verdragen. 

Maatschappelijke ontwikkelingen bieden hiervoor de handvaten, 

denk aan duurzaamheid (het milieu staat onder druk), innovaties 

(er kan steeds meer, steeds individueler en technischer; dat spreekt 

sommigen aan) en gezondheid (we willen gezond leven en fit zijn).
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5. Affirmatie. Dit wil zeggen dat bekrachtiging en bestendigen van 

nieuw gedrag de uiteindelijke stap is naar een nieuwe mindset. 

Een voorwaarde is meten, meten en nog eens meten. Stel zowel 

kwalitatief (interviews; hoe denken mensen er over, wat komen ze 

zoal tegen op hun weg naar nieuwe gewoonten?) als kwantitatief 

(hoeveel mensen doen het al en wat zijn hun kenmerken?) vast 

hoe ontwikkelingen lopen. Laat deze resultaten zien, koppel ze 

terug aan de doelgroep. Laat ook zien hoeveel mensen al gebruik 

maken van de mogelijkheden en wat hun positieve en mindere 

ervaringen zijn (social proof). Start daarover discussies, bijvoorbeeld 

online, zodat er energie vrijkomt in de vorm van chats of zelfs 

communities. Meng je als organiserende partij in de discussie waar 

erom gevraagd wordt en geef waar mogelijk reacties. Laat zien 

dat je wat met de input van de doelgroep doet. Benadruk vooral 

positieve trends (er zijn steeds meer mensen die er voor kiezen 

met bijvoorbeeld een grafiekje). Creëer dus online platforms 

gekoppeld aan maatregelen en activiteiten. Verslap intussen niet 

met ondersteuning bieden aan ‘beginnende veranderaars’ en 

voorzie het nieuwe gedrag regelmatig van kleine nieuwe impulsen. 

Focus ook op hardnekkige weerstanden (dat betekent – en dat 

is best lastig en zit vaak niet in onze manier van werken – dat we 

ook moeten focussen op afhakers, ‘zuurpruimen’ wat betreft de 

vernieuwing en op mensen die aangegeven hebben niet echt 

geïnteresseerd te zijn (zie bijlage 3: Motieven en Weerstanden). 

Diverse fietsstimuleringsprogramma’s hebben hiervoor het 

goede voorbeeld geven (in de Beter Benutten-tijd was dit 

onder meer het geval bij Zuid-Limburg in Beweging). Daar 

werden niet alleen de deelnemers bevraagd naar motieven en 

weerstanden, maar ook de afhakers en mensen die interesse 

hadden getoond, maar nooit waren gaan deelnemen. Op deze 

manier werd waardevolle informatie verkregen over weerstanden 

en verbeterpunten. Filedier, een mobiliteitscampagne uit de regio 

Rotterdam, liet goed zien hoe geïnteresseerden en deelnemers 

aan deelprogramma’s samen te brengen zijn op platforms en 

communities. Het ‘filedier’ (een gnoe die model stond voor de 

kuddedierachtige filerijder) werd gekoesterd en trok veel fans.
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TOEKOMSTVERHAAL VAN ELINE UIT EINDHOVEN.
Eline fietst naar haar werk. Vroeger ging ze nog wel eens met de auto 

naar het werk. De laatste tijd blijft ze steeds vaker kiezen voor de fiets, 

zelfs met slecht weer. Eline: “Ik heb via mijn werkgever een week een 

gratis e-bike mogen uitproberen. Ik vond het zo jammer dat ik hem 

weer moest inleveren. Toen heb ik er, met een voordelige financiële 

regeling van mijn werkgever, zelf een gekocht. Ik kan mijn werktijden 

redelijk flexibel indelen, dus als ik zie dat er een buitje aankomt dan 

wacht ik het gewoon even af”. 

Eline heeft altijd haar eigen kleine autootje gehad, omdat ze nu 

eenmaal vaak naar echte autolocaties moet. En ze is het ook wel 

gewend van voorheen, toen ze nog in Vessem woonde. Daar deed ze 

alles met de auto. Maar ook nu, met sportvereniging in Veldhoven en 

familie in Vessem, is het erg makkelijk om over een auto te kunnen 

beschikken. Ze heeft geen zin om in het donker altijd op de fiets of 

met het OV reizen. Bij haar verhuizing van Vessem naar Eindhoven 

heeft ze haar eigen auto weggedaan. Gelukkig zijn er veel deelauto’s 

in haar woonomgeving. Het is makkelijk om zo’n auto te reserveren 

via de app en dan te gebruiken. Het scheelt veel in de kosten omdat 

ze nu niet hoeft te betalen voor een auto die maar enkele keren per 

werk gebruikt wordt.

Duurzaamheid heef weinig invloed op haar reisgedrag, maar ze laat 

zich wel vaak leiden door haar sociale omgeving. Als ze bijvoorbeeld 

met vriendinnen of ploeggenoten ergens heen reist, zal ze eerder de 

trein of fiets pakken. Dat is toch wel gezelliger, en dan hoeft ze niet 

zelf na te denken over het plannen van de reis. En vaak hoort daar 

toch ook een drankje bij, en is de auto dus geen optie. Als ze toch 

alleen op de fiets gaat is het soms best lastig dat ze niet meer kan 

navigeren met haar telefoon, dat 

is maar een lastige regel. In de 

auto vertrouwt ze ook blind op 

Google Maps, die weet altijd de 

snelste route. Gelukkig navigeren 

al lang geen reden meer om de 

auto boven de fiets te verkiezen. 

Het is namelijk nu mogelijk 

om ook handsfree alle nodige 

navigatie instructies te krijgen 

door digitaal geprojecteerde 

aanwijzingen.

TOEKOMSTVERHALEN
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TOEKOMSTVERHAAL VAN DORIS UIT DEURNE.
Doris is een getrouwde vrouw van in de 40. Ze heeft een gezin met 

5 kinderen van 17 tot 21 jaar, woont en werkt al ruim 10 jaar in Deurne. 

Ze werkt parttime.

Ze gaat bijna altijd op de fiets naar het werk. Doris vond fietsen 

altijd al fijn, gewoon lekker het hoofd leeg maken. De afgelopen tijd 

pakt ze nog vaker de fiets, zeker sinds ze deelneemt aan het lokale 

fietsstimuleringsprogramma. Door te fietsen spaart ze punten, 

die kan ze op allerlei manieren inwisselen. Dat geeft een extra drive! 

Ze gaf al eerder aan, dat als anderen het voordoen dit zomaar eens 

een reden kan zijn om iets te proberen. Toen ze van diverse kennissen, 

vrienden en op sociale media hoorde van dit programma ging ze 

overstag en meldde zich aan.

De auto is vooral voor het bezoeken van vrienden en familie in 

landelijke gebieden, of om te winkelen in Helmond. Doris maakt dan 

vaak gebruik van een mobiliteitshub aan de rand van de stad. De auto 

parkeren is daar eenvoudig; er is altijd plek, ze hoeft niet te zoeken en 

de kosten zijn lager. Vanaf de hub gaat om de paar minuten een bus 

naar de stad. Het is dus veel makkelijker dan de stad in rijden met 

de auto. 

Indien Doris naar Eindhoven reist vanaf Deurne, neemt ze meestal 

de trein. Deze gaan veel frequenter dan vroeger en is dus ook een 

betere optie. Zeker wanneer ze met de kinderen op pad gaat, die 

reizen vanwege hun studie namelijk gratis. Wanneer mogelijk reist ze 

buiten de drukke tijden als ze bijvoorbeeld doordeweeks bij iemand 

op bezoek gaat op haar vrije dag. Anderen hebben dan ook vrijwel 

geen invloed op haar reisgedrag; de kinderen moeten toch echt eerst 

vragen of ze de auto mogen lenen, en pech is pech! Vooral asociaal 

rijgedrag en de constante werkzaamheden in de gemeente zorgen 

voor ergernis. Tja, niet voor alles is een oplossing.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: VERDIEPING HERKOMST- EN BESTEMMINGSLOCATIE

VERDIEPING HERKOMSTLOCATIE: GEMEENTE OIRSCHOT

Analyse van een herkomstlocatie

We verdiepen één herkomstlocatie als voorbeeld van wat met een 

dergelijke analyse aan inzicht vergaard kan worden: de gemeente 

Oirschot. Dit is een keuze van de klankbordgroep, die voortkomt uit 

de wens om ook juist aandacht te hebben voor een niet-stedelijke 

gemeente binnen de regio Zuidoost-Brabant.

De analyse van de herkomstlocatie is een uitdagende opgave, 

vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare informatie. 

Onderstaande analyse is dan ook gebaseerd op een combinatie van 

beperkt beschikbare kwantitatieve data, kwalitatieve aanvulling en 

een aantal aannames.

Inleiding: de gemeente Oirschot

Oirschot is een gemeente in de Brabantse Kempen met ruim 

18.000 inwoners. Die inwoners veredeling zich over de kernen 

Oirschot, Spoordonk en Westel-, Oostel- en Middelbeers. Gelegen 

tussen Tilburg en Eindhoven, biedt Oirschot met het landelijke 

karakter een aantrekkelijke woonlocatie voor zij die werken in (de 

omgeving) van deze steden. De gemeente bevat vooral huishoudens 

met een bovengemiddeld inkomen en hoogopgeleide inwoners. 

Deze huishoudens beschikken naar verwachting grotendeels over 2 of 

meer auto’s, gezien het autogeoriënteerde karakter van de gemeente.

Waar reizen de Oirschotse inwoners vooral naartoe?

De volgende werklocaties zijn bekend, van werknemers uit de 

gemeente Oirschot:

Aantal werknemers per gebied, komende uit Oirschot

Oirschot 2700

Regio Midden-Brabant 1500

Regio 's-Hertogenbosch 900

Regio Eindhoven 2700

Kempen 600

Overig 1000

Totaal 9400

Bron: CBS.

Vervoersmogelijkheden 

Oirschot bevindt zich aan de A58 tussen Eindhoven en Tilburg 

en heeft met afrit 8 een directe aansluiting op die corridor. Op de 

A58 staan regelmatig files die leiden tot economische schade en 

sluipverkeer door de kernen, waaronder Oirschot. Mede daarom 

wordt de A58 verbreed van 2 naar 3 rijstroken per rijrichting. Deze 

verbreding is eind 2023 gereed.

De centra van Oirschot en Eindhoven bevinden zich op circa 

15 kilometer fietsafstand van elkaar. Over het algemeen is deze 

afstand te ver om te kunnen concurreren met de autoreistijd en zal 

slechts een enkele fanatieke fietser dit regulier doen. Van Oirschot 

naar Tilburg bedraagt de afstand circa 20 kilometer en geldt in nog 

sterkere mate hetzelfde.

Het station en centrum van Best bevinden zich op circa 7 kilometer 

afstand. Er gaat met lijnen 141 en 142 een vrij directe verbinding in 

ruim 10 minuten naar station Best. Daar is een overstapmogelijkheid 

op treinen naar ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.

Hoe reizen ze en waarom?

Er zijn geen cijfers over de modaliteit en motivatie van verplaatsingen 

vanuit Oirschot. Op basis van de vervoersmogelijkheden en het 

kwalitatieve verkeersbeeld kunnen we veronderstellen dat de auto de 

dominante vervoerwijze is. De reistijd van het openbaar vervoer kan 

slechts op enkele filegevoelige langeafstandsverbindingen concurreren 

met die van de auto (bijvoorbeeld van en naar Utrecht in de spitsen), 

waarbij de noodzaak tot overstappen een extra barrière vormt.
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Er bevinden zich geen grote steden binnen een afstand waarop 

fietsen de bovenhand kan hebben aan autogebruik. Echter kan het 

fietsen wel een alternatief zijn voor mensen die daartoe een intrinsieke 

motivatie hebben. De verwachting is daarom dat een enkeling wel 

de fiets zal kiezen voor verplaatsingen richting Eindhoven en Tilburg. 

Op verplaatsingen van kortere afstand is de fiets een goede optie, maar 

ondervindt autoverkeer niet of nauwelijks hinder en is het daarmee erg 

aantrekkelijk. Van het deel inwoners wat tevens in Oirschot werkt, is de 

verwachting dat deze voornamelijk voor de fiets kiezen.

Toekomstige ontwikkelingen

De doorstroming op de A58 zal de eerstvolgende periode hinder 

ondervinden van de aankomende verbredingswerkzaamheden. 

De exacte mate van hinder is op dit moment nog niet te bepalen. 

Na de verbreding zal de doorstroming voor het verkeer verbeterd zijn 

en verdwijnt daarmee mogelijke sense of urgency bij de inwoners van 

Oirschot om hun gedrag te veranderen.

De gemeente Oirschot heeft de ambitie om de aansluiting op 

station Best te verbeteren en dat station in te zetten als hub. Dit kan, 

ook tijdens werkzaamheden aan de A58 met extra verkeershinder, 

een goed alternatief bieden voor verplaatsingen met een 

binnenstedelijke bestemming in Eindhoven of ’s-Hertogenbosch 

(of eventueel verder op die openbaar vervoerscorridors).

Daarnaast heeft de gemeente de wens om de fietsverbinding langs 

het Wilhelminakanaal te verbeteren. Deze fietsverbinding kan vanuit 

Oirschot een directe fietsverbinding bieden, zowel richting Tilburg 

als Eindhoven (met een aftakking via de route Eindhovensedijk-

Oirschotsedijk). Deze verbinding ligt er grotendeels al, maar kan met 

optimalisaties nog comfortabeler en directer worden.

Het BIT model: Oirschot

Oirschot is een gemeente in de Kempen met een landelijk karakter. 

Als we hierop de aanpak van BIT UK toepassen, beantwoorden we 

de onderstaande vragen. Bij het opzetten van een daadwerkelijke 

gerichte gedragsaanpak voor de stad dienen deze vragen in detail 

beatwoord te worden, hieronder schetsen we het principe.

1. Understand (begrijpen)

Begrip van de context waarin een verandering moet plaatsvinden

1.a. Waarom willen we hier gedrag veranderen?

Het antwoord:  

• omdat de verbindingen rond Oirschot onder druk staan.

• omdat de inwoners van Oirschot nu heel sterk op de auto zijn 

aangewezen.

• omdat de inwoners van Oirschot op weg naar hun bestemmingen 

in stedelijk gebied vast lopen en zelf ook bijdragen aan de congestie 

aldaar.

• omdat we ook de inwoners van Oirschot willen meenemen in de 

mobiliteitstransitie.

1.b. Wat is de achterliggende noodzaak of beweegreden? 

Het antwoord:   

• congestie

• reductie automobiliteit

• bereikbaarheid, leefbaarheid 

• mobiliteitstransitie

• Inzicht in het huidige gedrag van de doelroepen.

1.c. Wiens gedrag willen we veranderen?

Het antwoord: 

• forenzen die vanuit Oirschot meer keren per week naar stedelijke 

agglomeraties reizen.

• de inwoners van Oirschot die interesse hebben in gezondheid en 

bewegen.

• de inwoners van Oirschot die niet of niet altijd over een auto 

kunnen beschikken. 

• de inwoners van Oirschot die bereid zijn mee te gaan in de transitie.

1.d. Wat beweegt hen letterlijk en figuurlijk?

Het antwoord: (letterlijk)

• de meeste forenzen kiezen voor de auto (via de A58).

• sportievelingen fietsen naar dagelijkse bestemmingen.

• voor verplaatsingen binnen de stad worden zowel auto als fiets 

gebruikt.

• er zijn twee buslijnen met een verbinding naar station Best.

• vermoedelijk hebben veel gezinnen een tweede auto  

(gegevens niet gevonden).

• automobilisten 

richting Eindhoven en 

’s-Hertogenbosch kunnen 

gebruik maken van de 

P+R in Best.
Figuurlijk
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• de beschikbaarheid van weinig alternatieven drijft inwoners de auto in.

• eerst met de bus en dan met de trein vraagt veel tijd en 

overstappen.

• nog niet iedereen ziet de mogelijkheid en/of de noodzaak om naar 

P+R Best te rijden om verder te gaan met de trein.

• fietsen voor woon-werk leidt al snel tot (te) grote afstanden.

• de mogelijkheid van de elektrische fiets is nog niet voldoende 

doorgedrongen.

• vermoedelijk denken veel mensen dat hun mobiliteitspatronen 

alleen in te vullen zijn met twee auto’s in het gezin.

• het besef dat er in de toekomst een mobiliteitstransitie nodig is om 

Nederland (en Brabant) in beweging te houden is waarschijnlijk 

net als in de rest van Nederland ook in Oirschot nog maar 

mondjesmaat doorgedrongen.

1.e. Waar worden zij blij en verdrietig van?

Het antwoord: Onderzoek toont aan dat de inwoners van Oirschot 

zich het meest verbonden voelen met de stad. Maar 29 procent voelt 

meer verbinding met De Kempen. Inwoners van Oirschot vinden 

samenwerking met andere gemeenten belangrijk. Zij stellen prijs op 

kostenreductie, betere dienstenverlening en meer kennis en capaciteit 

om in te spelen op moeilijke vraagstukken. Ze willen graag dat de 

gemeente zelfstandig blijft, hetgeen als groot voordeel dat de eigen 

identiteit van Oirschot beter gewaarborgd is. Dat aspect - het dorpse 

karakter - wordt aangehaald als het belangrijkste aandachtspunt in 

het debat over de toekomst. Deze kenmerken kunnen benut worden 

in mobiliteitscampagnes. Voor een meer gedetailleerd inzicht in 

de wensen, behoeften, motieven en weerstanden van specifieke 

doelgroepen in de gemeente is nader onderzoek nodig.

1.f. Wat houdt hen tegen ander gedrag te vertonen?

Het antwoord: Daar zou onderzoek naar gedaan moeten worden, 

maar als aftrap kunnen de volgende redenen wel als vast 

genoemd worden:

• te lage frequentie van het OV en te veel overstappen met OV.

• gemak.

• te weinig kennis van alternatieven.

• we hebben toch een auto, dus waarom zouden we hem dan niet 

gebruiken?

• je woont hier landelijk, dan heb je gewoon een auto nodig.

1.g. Bepalen van het gewenste gedrag (gewenst vanuit de 

organisatie/overheden)

Het antwoord: meer inwoners maken gebruik van het openbaar 

vervoer.

• meer inwoners gebruiken de (elektrische) fiets voor diverse 

verplaatsingen waaronder het woon-werkverkeer.

• het bevorderen van carpoolen en deelautogebruik.

• het introduceren van MaaS (inwoners weten hoe zij met behulp 

van een app makkelijk kunnen kiezen tussen verschillende 

vervoerwijzen).

1.h. Welk ander gedrag past bij hen en wat hebben ze daar voor 

nodig?   

Het antwoord: Dat kunnen we hier niet geven. Hiervoor zou 

onderzoek gedaan moeten worden onder de bevolking van Oirschot: 

elke alternatieven willen ze overwegen, onder welke condities?

1.i. Hoe maken we hen er in geïnteresseerd?     

Het antwoord: Communicatie, campagnes, verbeteren aanbod, 

probeeracties, korting, makkelijk maken, laten zien wie de 

alternatieven al gebruiken en het gesprek erover op gangbrengen.

2. Interventions (maatregelen)

Selectie van kansrijke gedragsinterventies

 2.a. Wat is kansrijk gegeven de uitkomsten onder punt 1?

Het antwoord: Dit hangt dus sterk af van de antwoorden op de vorige 

vragen, die wij hier nog maar heel gedeeltelijk kunnen beantwoorden. 

In ieder geval lijken kansrijk:

• verbeteren van openbaar vervoerverbindingen

• onderzoeken of de deelauto ter vervanging van tweede auto kansrijk is

• uitvoerige communicatie over fietsen en e-bike. Hiervoor kan het 

moment van de opening van de fietsbrug die de stad aansluit op 

de Groene Corridor benut worden

• bevorderen carpoolen.

2.b. Welke middelen heb ik tot mijn beschikking?

Het antwoord: Dat is tweeledig. Als het gaat om hoeveel geld en 

menskracht hiervoor beschikbaar is, kunnen wij daar nu niets over 

zeggen. Als het gaat om welke middelen (tools) kunnen worden 

ingezet, is het antwoord: campagnes, verhogen frequentie ov, meer 

bussen, fietsstimulering, deelauto voorzieningen, et cetera.
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2.c. Welke partijen en personen kan ik daarvoor inzetten?

Het antwoord: De gemeente, de provincie, regionale mobiliteitsorganen, 

vervoersmaatschappijen en mobiliteitsaanbieders, MaaS-aanbieders, 

lokale middenstand, fietshandelaren en fietsenmakers en verder 

iedereen die wil aansluiten bij concrete activiteiten

3. Results (effecten)

Dit proces kan pas aanvangen als er concrete projecten en 

verbeteringen plaats vinden. Van groot belang is om gedegen 

metingen te verrichten (kwalitatief en kwantitatief) over onder meer: 

hoeveel mensen gaan het proberen? Wat is de groei van het gebruik 

door de tijd? Zijn de deelnemers/inwoners enthousiast? Waarover wel 

en waarover niet? Waarop is de maatregel te verbeteren?

VERDIEPING BESTEMMINGSLOCATIE:  
HIGH TECH CAMPUS

Analyse van een bestemmingslocatie

We verdiepen ook één bestemmingslocatie: de High Tech Campus 

Eindhoven. Daar is een aantal redenen voor:

• Er zit een grote doelgroep die naar verwachting relatief vatbaar is 

voor gedragsveranderingsmaatregelen (hoogopgeleid, bewust van 

maatschappelijke ontwikkelingen)

• Er ligt een aantal (auto)mobiliteitsknelpunten in de directe 

omgeving van het gebied

• Er is veel informatie over beschikbaar, die als basis voor de 

verdiepende analyse gebruikt kan worden. Deze informatie komt 

uit een mobiliteitsenquête die in 2019 is uitgevoerd.

Het analyseren van mobiliteitsgedrag richting grote werklocaties 

gebeurt al langere tijd. Zo biedt het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) 

al geruime tijd een werknemersenquête mobiliteit en bijbehorend 

advies op bedrijfsniveau. Ook nemen bedrijven en bedrijventerreinen 

vaak zelf het initiatief om dergelijk onderzoek uit te voeren, zo ook de 

High Tech Campus. 

Locatieomschrijving

De High Tech Campus is gelegen aan de zuidkant van Eindhoven, 

nabij de A2/A69. Het terrein biedt onderdak aan een groot aantal 

technologische bedrijven. In totaal werken er circa 12.000 werknemers, 

voornamelijk hoogopgeleiden. Er heerst een internationale cultuur op 

de High Tech Campus, mede vanwege het grote aantal expats wat er 

werkzaam is. De ligging aan de snelwegcorridor maakt de High Tech 

Campus een vrij autogeoriënteerde locatie. Daarnaast zijn er goede 

fietsverbindingen vanuit omliggende gebieden en loopt vanuit het 

centrum van Eindhoven een relatief directe buslijn naar de campus.

Waar wonen de werknemers?

Van de circa 12.000 werknemers zijn in totaal 2.024 Nederlandse 

viercijferige postcodes bekend. Daarnaast zijn er ca. 50 Duitse 

of Belgische postcodes bekend. In totaal is dus ca. 17% van de 

postcodes bekend. Op basis van deze cijfers baseren we de volgende 

berekeningen. De volgende tabel bevat de frequentie van elke 

herkomstpostcode (niveau PC4) in de enquête, en de frequentie 

wanneer deze opgehoogd is voor het totale aantal medewerkers 

(dus 100% in plaats van 17%), voor alle postcodes die minimaal 10 keer 

voorkomen in de enquête.

Belangrijke kanttekening hierbij is dat de ophoging een aanname 

is van de representativiteit van de enquête, en weergeeft hoeveel 

medewerkers er naar schatting in een PC4-gebied wonen. Op basis 

hiervan kunnen we een inschatting doen van de massa die in 

verschillende gemeenten zit.

Tabel 1 | Herkomstgemeenten werknemers High Tech Campus in ZO-Brabant
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Belangrijkste bevindingen:

• Bijna een derde van de medewerkers (ca. 3.400) woont in 

Eindhoven. De grootste overige concentraties bevinden zich in 

Veldhoven (ca. 600), Geldrop-Mierlo en Waalre (beide ca. 400). 

Ook in ’s-Hertogenbosch (ca. 360) wonen veel werknemers.

• Als aandeel van het totale inwonersaantal van de gemeente is 

Waalre het best vertegenwoordigd. 2,3% van de inwoners werkt 

op de High Tech Campus. Ook in de andere ‘gele’, rijkere en hoger 

opgeleide gemeenten, Son en Breugel en Nuenen, woont een 

goede vertegenwoordiging.

• De resterende 20% van de medewerkers woont in kleinere 

concentraties buiten de regio ZO-Brabant.

Vervoersmogelijkheden

Per auto is de High Tech Campus vanuit alle windrichtingen zeer goed 

bereikbaar. Alleen vanuit het centrum van Eindhoven is de capaciteit 

op wegen richting de campus beperkt. In 2015 is de inrit vanaf de 

N2 naar de campus verbreed van 1 naar 2 rijstroken, waarmee een 

dagelijks fileprobleem opgelost is en de autobereikbaarheid vanaf het 

hoofdwegennet nog beter is dan voorheen. De High Tech Campus biedt 

ruime parkeermogelijkheden voor medewerkers en bezoekers en bezit 

een parkeerinformatiesysteem om hen naar vrije plekken te leiden.

Middels de Slow Lane zijn er goede fietsverbindingen naar 

Eindhoven, Son, Best en Veldhoven. Ook naar Aalst en Waalre zijn 

de verbindingen direct, bijvoorbeeld via de Oude Spoorbaan, maar 

richting Geldrop ontbreekt een directe verbinding. Daar zijn wel 

ambities voor een snelfietsroute tussen Eersel en Geldrop via De Run 

en de High Tech Campus.

Het openbaar vervoer kan vanuit de meeste richtingen niet 

concurreren met de fiets en auto. Vanaf station Eindhoven biedt 

de HOV-lijn 407 een relatief directe verbinding, welke echter wel 

vertragingsgevoelig is in de spitsen. Ook buslijn 20 halteert bij de 

High Tech Campus, maar kan op verplaatsingen vanuit Veldhoven 

niet concurreren met de auto- of fietsreistijd.

Hoe reizen de werknemers?

Voor de gebieden waar bovengemiddeld veel werknemers wonen, 

geven de volgende afbeeldingen de vervoerwijzekeuze en de 

geschatte massa van de verplaatsingsstroom weer. Deze afbeeldingen 

zijn opgesteld op basis van een verdiepende analyse van de data van 

de mobiliteitsenquête.

Afbeelding 1 | verplaatsingsstromen en vervoermiddelkeuze vanuit 
concentraties binnen ZO-BrabantTabel 2 | Herkomstgemeenten werknemers High Tech Campus, 

concentraties buiten ZO-Brabant.
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Belangrijkste bevindingen:

• Uit de direct omliggende gebieden (Waalre en het zuidelijke deel 

van Eindhoven) reist vrijwel iedereen per fiets.

• Uit gebieden als Best, Geldrop-Mierlo, Veldhoven en het noordelijke 

deel van Eindhoven, reizen relatief veel werknemers per auto naar 

de High Tech Campus.

Dit wordt ondersteund door de kwalitatieve input uit een interview 

met een medewerker van de High Tech Campus die in Veldhoven 

woont. Deze medewerker gaat een enkele keer op de fiets, maar 

ervaart weinig ‘sense of urgency’ om dit vaker te doen; files vallen mee 

en de High Tech Campus is goed bereikbaar per auto. De intentie 

die er wel is om te fietsen, is dat dit een mogelijkheid is om het 

hoofd leeg te maken na een stressvolle dag. Het milieu speelt hier, 

ondanks bewustzijn van het belang, geen rol in. De medewerker ziet 

vooral de overheid als verantwoordelijke voor uitstootvermindering, 

bijvoorbeeld in te maken beleidskeuzes.

Afbeelding 2 | verplaatsingsstromen en vervoermiddelkeuze vanuit 
concentraties buiten ZO-Brabant

Belangrijkste bevindingen:

• Werknemers komende uit Amsterdam en Utrecht reizen 

substantieel vaker per openbaar vervoer dan werknemers die 

andere bovenregionale woon-werkverplaatsingen maken. Ook 

vanuit Venlo reist een zichtbaar deel per openbaar vervoer.

• Op de andere regionale verbindingen rijst vrijwel iedereen per auto.

Dit geeft weer dat de last mile van station Eindhoven naar de High 

Tech Campus dermate impactvol op de reis is, dat deze alleen 

opweegt tegen vertraging van de auto wanneer de afstand daar 

groot genoeg voor is. De treinverbinding tussen Amsterdam/

Utrecht en Eindhoven is dermate goed ten opzichte van de drukke 

autoverbinding, dat dit het tijdsverlies op de last mile compenseert. 

Venlo is in deze een grensgebied, maar voor verplaatsingen vanuit 

Breda, Tilburg, Den Bosch en Weert kan de treinverbinding dit 

tijdverlies op de last mile niet compenseren.

Kwalitatieve beleving: interview met een medewerker uit Veldhoven

Profiel van de geïnterviewde: man van in de 40, van origine Belg, 

sinds circa 10 jaar in Veldhoven woonachtig en bij werkzaam op de 

High Tech Campus.

Hij koos er deels voor om bij Philips te werken omdat hij de dagelijkse 

files in België beu was. Als internationaal gericht persoon switcht 

hij makkelijk tussen woon- en werklocatie en is hij minder gevoelig 

voor wat er in de gemeente speelt. Hij reist normaliter met de auto 

naar het werk, maar kiest een enkele keer voor de fiets (zeg; 20% van 

de tijd) als het weer goed is en andere afspraken dat toelaten. Het 

openbaar vervoer is eigenlijk geen optie; alleen een enkele keer als de 
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auto in de garage stond en het slecht weer was heeft hij dit gedaan. 

Hij gebruikt dagelijks de ANWB Onderweg app om te kijken of er file 

staat en past zijn route daar indien nodig op aan. Hij houdt van rust 

en verdraagzaamheid en ergert zich dan ook aan gebrek daaraan in 

het verkeer. In een ideale situatie werkt hij dan ook nog meer thuis; 

twee of misschien wel drie dagen. Helaas beperkt zijn werkgever hem 

daar nu in. En dan zijn verplaatsingen al gauw spitsgericht, en zo ook 

binnen Veldhoven. In de spitsen wil iedereen tegelijk dezelfde kant 

op. Gelukkig zijn er in Nederland nu eenmaal goede verbindingen 

en gaat het daarmee vaak goed. Maar waarom moeten alle winkels 

bijvoorbeeld ook in de spits open zijn? Dat levert toch allemaal 

onnodige verplaatsingen op? De overheid mag zich daar volgens hem 

best mee bemoeien, het zijn nu eenmaal zaken die iedereen aangaan.

Toekomstige ontwikkelingen

De bereikbaarheidsproblematiek voor verplaatsingen naar de High 

Tech Campus is relatief beperkt. De corridors A67 en randweg 

N2/A2 komen echter onder toenemende druk te staan vanwege 

de economische groei in de regio Eindhoven. Uit onderzoek van 

SmartwayZ blijkt dan ook dat relatief veel gebruikers van deze 

corridors zich zorgen maken over de bereikbaarheid van de regio in 

de komende tien jaar1.

De High Tech Campus wordt beheerd door een privaat 

sitemanagement. Dit heeft zeggenschap over de maatregelen en 

ontwikkelingen op het campusterrein (met uitzondering van het 

openbaar wegennetwerk).

1  https://a2randweg.smartwayz.nl/enquete-resultaten

HTC aan de hand van BIT

High Tech Campus Eindhoven 

noemt zichzelf de slimste 

km² in Europa met meer dan 

200 bedrijven en instituten 

en zo’n 12.000 onderzoekers, 

ontwikkelaars en ondernemers 

die werken aan toekomstige 

technologieën en producten. De Campus helpt innovatie te versnellen 

dankzij toegang tot high tech faciliteiten en een internationaal netwerk. 

Campusbedrijven, zoals Philips, NXP, TomTom, Shimano, Signify, IBM 

en Intel, bepalen strategisch welke kennis, kunde en R&D faciliteiten zij 

delen om sneller, beter en klantgerichter te kunnen innoveren in met 

name de toepassingsgebieden Health, Energy en Smart Environments. 

Gelegen in het hart van Brainport zijn de Campusbedrijven 

verantwoordelijk voor bijna 40% van alle patentaanvragen in 

Nederland. Om het mobiliteitsgedrag van werknemers op de Campus 

te veranderen zijn diverse initiatieven te starten. Om te illustreren hoe 

de BIT UK aanpak werkt vanuit een bestemmingslocatie kiezen we 

hieronder voor de hypothetische situatie dat we vanuit de bedrijven 

carpoolen willen stimuleren.

1. Understand (begrijpen)

Begrip van de context waarin een verandering moet plaatsvinden

1.a. Waarom willen we hier gedrag veranderen?

Het antwoord: 

• de corridors A67 en randweg N2/A2 komen onder toenemende 

druk te staan vanwege de economische groei in de regio 

Eindhoven. 

• omdat de grote hoeveelheid auto’s die dagelijks naar de Campus 

rijden een belasting zijn voor het milieu. 

• omdat de grote hoeveelheid auto’s die dagelijks naar de Campus 

rijden slecht zijn voor de bereikbaarheid van de regio Eindhoven.

• omdat de meeste auto’s die dagelijks naar de Campus rijden slechts 

één inzittende hebben, hetgeen weinig efficiënt is.

• omdat de grote hoeveelheid auto’s die dagelijks naar de Campus 

rijden niet past binnen de mobiliteitstransitie die wij in Nederland 

voor ogen hebben.

• omdat ook de Campus uitbreidt en er dus meer mobiliteit komt. 

Zo komen er ook gezinnen wonen op de High Tech Campus. 

De campusorganisatie wil er binnen een paar jaar families van 

expats huisvesten. Het gaat dan om gezinnen van internationale 

kenniswerkers die bij aankomst in Nederland nog geen woonruimte 

hebben gevonden.

https://a2randweg.smartwayz.nl/enquete-resultaten
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1.b. Wat is de achterliggende noodzaak of beweegreden? 

Het antwoord:   

• congestie

• reductie automobiliteit

• bereikbaarheid, leefbaarheid 

• mobiliteitstransitie

• Inzicht in het huidige gedrag van de doelroepen.

1.c. Wiens gedrag willen we veranderen?

Het antwoord: 

• werknemers op de High Tech Campus vanuit locaties die op relatief 

korte afstand van elkaar wonen

• werkgevers op de High Tech Campus vanuit locaties waar andere 

werkgevers of werknemers op relatief korte afstand van elkaar 

wonen.

1.d. Wat beweegt hen letterlijk en figuurlijk?

Het antwoord:  (letterlijk)

• de werknemers uit deze 

doelgroep kiezen voor 

individueel autogebruik

• de auto biedt gemak, status, 

privacy, et cetera.

• fietsen is vanaf veel locaties te ver 

of men wil niet bezweet aankomen.

• niet iedereen ziet de mogelijkheid en/of de noodzaak om anders 

te reizen dan individueel met de auto.

• het besef dat er in de toekomst een mobiliteitstransitie nodig is om 

Nederland (en Brabant) in beweging te houden is waarschijnlijk 

net als in de rest van Nederland ook in hier nog maar mondjesmaat 

doorgedrongen.

1.e. Waar worden zij blij en verdrietig van?

Het antwoord: Dit dient onderzoek uit te wijzen. Maak daarbij 

gebruik van een werknemersenquête mobiliteit die het Brabant 

Mobiliteitsnetwerk (BMN) al geruime tijd afneemt. Verondersteld 

mag worden dat de meeste werknemers en werkgevers blij worden 

van een goede bereikbaarheid. Aangezien er veelal technisch 

geschoolde werknemers komen, maf ook worden aangenomen dat 

er mogelijkheden liggen om gelijkgestemden qua werk en interesse 

te laten carpoolen zodat zij onderweg verhalen over het werk en 

techniek kunnen uitwisselen, hetgeen de reis samen veraangenaamd. 

Slimme technische toepassingen om ritdelers aan elkaar te koppelen 

(apps) zouden hun interesse kunnen wekken.

1.f. Wat houdt hen tegen ander gedrag te vertonen?

Het antwoord: De meest genoemde bezwaren van carpoolen zijn:

• te weinig flexibiliteit qua vertrektijden/ afhankelijkheid.

• gebrek aan privacy.

• er staat te weinig tegenover carpoolen.

• angst voor lange stiltes in de auto.

• geen gelijke begin- en eindtijden op het werk.

• langere reistijd door omrijden of wachten.

1.g. Bepalen van het gewenste gedrag (gewenst vanuit de 

organisatie/overheden)

Het antwoord: werknemers en werkgevers die kunnen carpoolen 

gaan dat ook doen. 

1.h. Welk ander gedrag past bij hen?   

Het antwoord: in principe gaat het in dit voorbeeld alleen over 

carpoolen. Dan is de vraag dus niet ‘welk ander gedrag past bij 

hen’ maar ‘welke werknemers en werkgevers kunnen we hiervoor 

interesseren?’ Het antwoord daarop kan pas gegeven worden na 

een bedrijvenbenadering waar carpoolen wordt geïntroduceerd, 

uitgevoerd en aanbevolen. Een voorwaarde is in ieder geval dat 

de potentiële carpoolers niet te ver uit elkaar wonen, min of meer 

gelijke werktijden hebben en carpoolen zien zitten.

1.i. Hoe maken we hen er in geïnteresseerd?

Het antwoord: Carpoolen heeft op zichzelf weinig voordelen, behalve 

gezelligheid en soms het helpen van anderen die niet (altijd) over een 

auto kunnen beschikken. Daarom moeten er aan het carpoolen extra 

voordelen worden verbonden. Dit kunnen beter parkeerplaatsen zijn, 

financiële beloning of waardering binnen het bedrijf. Uiteraard speelt 

communicatie bij het introduceren van carpoolplannen een grote rol.
Figuurlijk
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2. Interventions (maatregelen)

Selectie van kansrijke gedragsinterventies

2.a. Wat is kansrijk gegeven de uitkomsten onder 1.?

Het antwoord: Dit hangt dus af van de antwoorden op de vorige 

vragen, waarvan wij bij velen slechts een globale inschatting kunnen 

maken zonder nader onderzoek. In ieder geval lijken kansrijk:

• Bedrijven benaderen die interesse hebben in carpoolen en 

daarmee afspraken maken.

• Onderzoek doen onder werknemers en werkgevers over interesse 

en mogelijkheden. 

• Start vervolgens met het versterken van motieven (beloning, 

privileges, waardering) en het wegnemen van weerstanden 

(bijvoorbeeld onderlinge afhankelijkheid verminderen door meer 

flexibiliteit in te bouwen).

• Zet moderne technische middelen in om ritdelen te bevorderen.

2.b. Welke middelen heb ik tot mijn beschikking?

Het antwoord: Dat is tweeledig. Als het gaat om hoeveel geld en 

menskracht hiervoor beschikbaar is, kunnen wij daar nu niets over 

zeggen. Als het gaat om welke middelen (tools) kunnen worden 

ingezet, is het antwoord gegeven onder 2.a.  

2.c. Welke partijen en personen kan ik daarvoor inzetten?

Het antwoord: Bedrijven, de gemeente, de provincie, partijen 

als Flitsmeister die toepassingen hebben om digitaal ritdelen te 

stimuleren. 

3. Results (effecten)

Dit proces kan pas aanvangen als er concrete activiteiten ten aanzien 

van carpoolen plaatsvinden. Van groot belang is om gedegen 

metingen te verrichten (kwalitatief en kwantitatief) over onder meer: 

hoeveel mensen gaan het proberen? Wat is de groei van het gebruik 

door de tijd? Zijn de deelnemers enthousiast? Waarover wel en 

waarover niet? Waarop is de maatregel te verbeteren?
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BIJLAGE 2: ANALYSE DRIE CAMPAGNES

Om transities te realiseren is kennis over mensen en hoe zij 

zich gedragen onmisbaar. De ervaring leert ons dat effectieve 

gedragsverandering vanuit vier ‘windrichtingen’ verloopt. 

1. Emotionele beïnvloeding en veranderen via associatie: 

2. Sociale beïnvloeding

3. Faciliteren en gedrag versterken 

4. Intrinsiek motiveren 

We analyseren drie gedragscampagnes vanuit deze vier richtingen. 

In de drie campagnes, Maastricht in beweging, Filedier en Ervaar 

het OV, spelen de vier elementen een rol. De accenten en invulling 

verschilt echter sterk. ZuidLimburg in beweging zet sterk in op het 

koppelen van vreugde, plezier en gezondheid én een beloning aan 

het alternatieve gedrag van autorijden, Filedier probeert de filerijder 

bewust te maken van zijn irrationele gedrag en Ervaar het OV leent 

het positieve imago van uitgaan en evenementen en combineert 

dat met financiële kortingen.

Helaas is de monitoring bij geen van de campagnes zo uitgevoerd 

dat de impact van afzonderlijke onderdelen op het totale resultaat 

kan worden vastgesteld. Ook zijn de resultaten van evaluatiestudies 

vooral weergegeven in termen van wat er goed ging en is er vrijwel 

niets te vinden over de mindere ervaringen. Dat maakt het lastig 

om onderbouwd uitspraken te doen over welke elementen nu juist 

bijdragen aan gedragsverandering en welke minder of zelf averechts 

werken. 

Toch kunnen we op basis van de geanalyseerde campagnes in 

combinatie met algemene psychologische en marketingkennis wel 

een paar uitspraken doen over de gebruikte tools en technieken:

Emoties en associaties

Boodschappen die consumenten in het hart raken, krijgen een plek 

in het hoofd. Een emotionele boodschap wordt beter gezien, gelezen, 

geloofd én onthouden. Er is groeiend bewijs is voor de benadering dat 

communicatie vanuit (louter) het rationele bewustzijn niet volledig 

aankomt. In die lijn zou sterk de nadruk leggen op ‘slimme mobiliteit’ 

en ‘slimme keuzes’ wel eens niet de meest effectieve kunnen zijn. 

Emoties is een van de belangrijkste factoren waarom content wordt 

herinnerd, naar vrienden wordt doorgestuurd of een reactie uitlokt. 

‘Smakelijke verhalen’ die appelleren aan een bepaalde emotie, gaan 

vaak niet over producteigenschappen maar over een bepaalde 

behoefte. Zo verkopen automerken eigenlijk geen auto’s, maar 

vrijheid of status, verkopen shampoomerken geen shampoo, maar 

zelfvertrouwen en biermerken vriendschap in plaats van bier.

Laat 'echte' verhalen zien met 'echte' mensen. En verras. 

Uit onderzoek blijkt dat verrassing, opwinding, verbazing en ontzag 

de meest voorkomende emoties in populaire virale content zijn. 

Het oproepen van negatieve emoties lijkt het minder goed te 

doen, vandaar dat de Filedier campagne vanuit dit oogpunt twijfels 

oproept. Mensen ‘shamen’ (‘je bent een gnoe omdat je altijd in de 

file staat’) is een techniek die makkelijk tot ongewenste uitkomsten 

leidt. Mensen associëren zich daar niet graag mee en kunnen zich er 

tegen gaan afzetten.

De emotie die je activeert moet wel bij het mobiliteitsproduct passen. 

Wanneer het een reclametrucje wordt, is het niet meer geloofwaardig. 

Het OV in het woon/werkverkeer koppelen aan bijvoorbeeld adoratie, 

amusement, bewondering of ontzag zal door automobilisten niet 

snel tot (h)erkenning leiden. Om er achter te komen welke emotie bij 

je mobiliteitsproduct past en op welke manier je dit kunt activeren, 

is het belangrijk dit te testen voordat je een nieuwe campagne of 

content uiting de wereld instuurt. Laat mensen uit de doelgroep ruwe 

versies zien van de promotieboodschap en stel de vraag: “wat voel 

je?” Doe deze test verscheiden keren want de emotionele beleving 

kan afhankelijk zijn van andere factoren (houding ten aanzien van het 

mobiliteitsproduct, de emotionele gesteldheid, et cetera).

Social Proof

Alle drie de campagnes erkennen het grote belang van sociale 

bewijskracht. Als het in een campagne ontbreekt aan sociale 

bewijskracht (velen doen het al of vinden het tof), dan is de 

Klik op het logo per campagne  
om de individuele analyses te bekijken.
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campagne gedoemd te mislukken. Het is altijd al belangrijk geweest, 

maar door de opkomst van social media is toegankelijkheid, belang en 

effectiviteit van social proof nog aanzienlijk vergroot. Dankzij social 

media staan onderwerpen, maatregelen en campagnes altijd ‘aan’ en 

is feedback van reizigers (voor- en tegenstanders) altijd aanwezig. ‘If 

you can't beat them join them’, daarom richten alle campagnes zich 

ook op sociale media. Dat men hier ontvankelijk voor is zien we ook 

terug in de interviews.

De aanwezigheid en het zichtbaar maken van social proof maakt 

een maatregel of instelling betrouwbaarder, omdat de (positieve) 

reacties vanuit deelnemers/reizgers/burgers komen en niet vanuit 

de campagnevoerder  zelf. Het is het bewijs dat andere mensen een 

keuze hebben gemaakt voor een dienst of deel hebben genomen aan 

een programma en daarmee anderen aanmoedigen om hetzelfde 

te doen. Het vertrouwen neemt toe en men voelt zich meer op hun 

gemak als ze weten dat andere mensen al langer meedoen en 

positieve ervaringen hebben.

Faciliteren en gedrag versterken

Beloning, nudging en gamification zijn krachtige stimulansen om 

mee te gaan doen en kunnen ook werkzaam zijn bij het continueren 

van deelname aan een programma. De verschillende technieken 

trekken verschillende doelgroepen aan. Beloning werkt in op ons 

intrinsieke beloningssysteem in de hersenen; je kunt iets verdienen 

en dat is prettig. Ook spreekt het ons spaar-instinkt aan; sparen 

is fun en stimuleert ons om het te blijven doen tot iets bereikt is. 

Door een spaaractie slim in zetten kunnen we ook gebruikmaken 

van verliesaversie. Mensen raken niet graag iets kwijt, dus als je een 

startsaldo geeft (dat gebeurde ook in Zuid-Limburg in beweging), dan 

gaan mensen verder, omdat ze anders het startsaldo verliezen. 

Gamification spreekt mensen aan die van spelletjes houden en 

die competitief ingesteld zijn. Het is verstandig gebruik te maken 

van badges, levels of goals in de game, omdat dit deelnemers 

aanspoort om mee te blijven doen, andere scherp te houden en het 

beloningssysteem in de hersenen activeert op het moment dat een 

nieuwe stap bereikt is. 

Nudging (duwtje in de goede richting) werkt vaak subtiel en 

kortstondig. Wanneer de nudge in kwestie wordt weggehaald, 

keert het oude ‘slechte’ gedrag vaak weer terug. Het is daarom 

verstandig het te combineren met ‘boosting’. Deze techniek is 

bedoeld voor hetzelfde soort gedrag als nudging, namelijk gedrag 

dat in het voordeel van de deelnemer uitpakt. Het doel van boosting 

om mensen bewust te maken van het probleem, door ze kennis 

en tools aan te bieden. Op die manier kunnen ze zelf actief goede 

keuzes maken. Dit wordt ook gedaan door een nieuwe vaardigheid 

aan te leren, of door een bestaande te verbeteren. Wanneer dan de 

interventie (korting geven, beloning, sparen) wordt weggehaald, blijft 

het gedrag (veelal) bestaan. Ervaar het Ov deed dit door (oudere) 

mensen op weg te helpen in het OV, zodat zij dit later zelf kunnen. 

Zuid-Limburg in beweging deed dit door ook na beëindiging van het 

beloningsprogramma mensen met elkaar in contact te laten blijven 

komen en de gamification in stand te houden. 

Als je met je campagne iemands vaardigheden kunt verbeteren, 

kennis kunt bijbrengen of onzekerheid kunt wegnemen, heb je dus 

meer kans dat men van de dienst of vervoerwijze gebruik wil maken 

én dat men bepaald gedrag (blijvend) gaat vertonen. De combinatie 

van nudging en boosting is veelbelovend. Ze kunnen elkaar namelijk 

goed aanvullen. Er is echter geen one size fits all. Het is continu 

zoeken naar de beste oplossing voor je doelgedrag.

Intrinsiek motiveren

Als je intrinsiek gemotiveerd bent, doe je iets omdat je het graag wilt, 

niet omdat je van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen. Intrinsiek 

gemotiveerde mensen voelen hun beloning in vormen van oprechte 

persoonlijke erkenning, persoonlijke ontwikkeling, het ontvangen 

van positieve feedback, idealisme (goede doelen), gezondheid, 

persoonlijke prestaties of imago. 

Het bleek in de campagnes dat je mensen gemotiveerd houdt, als ze 

weinig onverwachte tegenslagen tegenkomen (of in ieder geval snel 

geholpen worden als die zich toch voordoen), mensen inzicht krijgen 

in de resultaten van hun gedrag (feedback), er waardering wordt 

uitgesproken voor hun inspanningen en voor extra inspanningen 

ook extra beloond werden (zo kende Zuid-Limburg in beweging 

‘bikkelpunten’ (extra beloning) voor fietsers op regenachtige dagen). 

Belangrijke pijlers om intrinsieke motivatie te bevorderen, zijn: 

autonomie, verbondenheid en competentie.
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• Autonomie staat voor zelf controle hebben over je gedrag en 

keuzes. Niet te veel gepush en belerende boodschappen of 

controle van bovenaf. Het kunnen maken van je eigen keuzes is een 

belangrijke factor binnen de motivatie. Natuurlijk zijn hier grenzen 

aan, want de campagnes beogen wel gedragsverandering en die 

kost per definitie altijd enige moeite. Autonomie wil dan o ok niet 

zeggen dat je alles per se alleen doet en altijd doet wat je hart je 

ingeeft, maar wel dat je er in enige mate zelf over kan beslissen. 

Te strenge coaches of afspraken binnen een programma werken 

dan ook averechts.

• Verbondenheid wil zeggen dat als mensen zich eenmaal bij het 

programma hebben aangesloten en begonnen zijn zij er ook echt 

deel van moeten uitmaken. Maak zichtbaar dat ze er bij horen en 

beloon/waardeer ze er voor. Betrek ze bij nieuwe (vervolg)stappen. 

Vraag naar hun mening en laat zien dat je daar wat mee doet.

• Competentie wil zeggen dat men voldoende gereedschap en 

skills moet hebben om deel te kunnen nemen of nieuw gedrag te 

kunnen vertonen. Dat betekent onder meer goed werkende apps, 

vraagbaken, training en begeleiding, weten hoe te handelen bij 

tegenslag, vergevingsgezindheid en zicht hebben op vorderingen.

ZUID-LIMBURG IN BEWEGING  
(MAASTRICHT BEREIKBAAR)
Algemeen

In 2016 startte het beloningsprogramma ‘Zuid-Limburg in Beweging’. 

Initiator was Maastricht Bereikbaar en het programma viel onder 

Beter Benutten. Het was een stimuleringsprogramma voor fiets, OV, 

thuiswerken, spitsmijden, andere routes rijden en voor het gebruik 

van P+R. Hoewel er diverse modaliteiten werden aangeboden, lag er 

een accent op het stimuleren van fietsgebruik. Op 31 december 2017 

is het programma gestopt.

In juli 2017 deden 2.500 mensen mee aan het programma. 

De deelnemers aan Zuid-Limburg in Beweging lieten ruim 

30.000 keer de auto staan. Zo werden er tot op dat moment 

136.000 fietsritten gemaakt binnen het programma! De fiets was 

het meest gekozen alternatief voor de auto.

Doelgroepen: Medewerkers van partners van Maastricht Bereikbaar, 

studenten en automobilisten die tijdens de spits de Noorderbrug of 

Kennedybrug in Maastricht passeren.

Tool

In het programma werd gebruik gemaakt van de app TimesUpp, 

een ‘reisassistent’ op de mobiel die ritten en ritgegevens bijhoudt. 

Deze app, die oorspronkelijk voor autoritten is ontworpen, werd in 

het kader van Beter Benutten multimodaal gemaakt onder de naam 

‘In Beweging’. Met de tool werd het mogelijk om feedback te geven 

over reisgedrag, gegevens te vergelijken, beloning te koppelen aan 

alternatief gedrag voor het autorijden en gamification toepassingen 

te introduceren. De app is gekoppeld aan een website.
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Fietsstimulering

We focussen hier op fietsstimulering. Hierbij waren automobilisten in 

het woon-werkverkeer een belangrijke doelgroep. Uitgangspunt was 

dat voor de korte afstand fietsen (en e-biken) voor velen een goed 

alternatief vormen voor de auto. Voor hen die wat verder van het werk 

wonen was de aanname dat de fiets een welkome schakel kon zijn in 

het voor- en natransport van trein of P+R.

Emoties en associaties

In het programma werden de volgende emoties en positieve 

associaties gekoppeld aan fietsgebruik:

• genieten van het buiten zijn, gezondheid, vreugde van het 

ontlopen van de file en dat het een positief imago oplevert  

(ik fiets en ben daarom goed bezig, daar wil ik voor uitkomen).

• Door middel van afbeeldingen op posters, berichten op websites, 

push up berichten en andere uitingen werden de associaties 

versterkt: fietsen is leuk, stoer, gezond etc.

Social proof

Het programma dreef voor een belangrijk deel op een 

bedrijvenbenadering. Er werden bedrijven benaderd en binnen deze 

bedrijven werd ingezet op een verantwoordelijkheids- en ‘wij’-gevoel. 

Om het sociale aspect van deelname aan het beloningsprogramma 

Zuid-Limburg in beweging te accentueren, werd het mogelijk 

gemaakt om samen deel te nemen. Onder de naam ‘Samen in 

beweging’ werd een challenge van 50 dagen geïntroduceerd waarin 

deelnemers een team konden vormen met collega’s en vrienden. Ook 

konden onbekenden elkaar vinden en een team vormen. De teams 

streden binnen een competitie om de eerste plaats (qua aantallen 

gereden kilometers). Er werd regelmatig teruggekoppeld hoeveel 

mensen al aan het programma deelnemen en hoeveel kilometers er 

in totaal werden gefietst. Deelname aan de teamchallenges leidde er 

ook toe dat de beloning (zie onder nudging) werd verhoogd.

Voor groepen die meededen aan de teamchallenge maar door 

omvang of beperkte woon-werk afstand nooit konden winnen 

van andere groepen, werd per groep ook aan goal setting gedaan. 

Zij stelden zich als een groep een doel en als dat bereikt was, werd 

dit beloond en gevierd. Ook werden er teamcaptains ingesteld 

die de deelnemers van een team aanspoorden hun doelen halen. 

Zij functioneerden ook als ambassadeur van het nieuwe gedrag.

Faciliteren en gedrag versterken

De belangrijkste stimuleringscomponenten van het programma 

waren: een probeeraanbod (het werd extra makkelijk gemaakt het 

eens te proberen), beloning (door te fietsen werden punten gespaard 

en die kon men inwisselen tegen cadeaus), gamification (men kreeg 

informatie over de afstand die men al gefietst had in termen van: 

“u bent nu het IJsselmeer rond gefietst”), vergelijking en competitie 

(zie onder social proof) en feedback (zie ook onder intrinsieke motivatie).

Intrinsiek motiveren

In het programma werden lokkertjes gebruikt om mensen de stap 

te laten zetten om te gaan fietsen. De belangrijkste was sparen voor 

een beloning (geld of cadeaus). Samen met het wegnemen van 

weerstanden (vooral ingezet via een bedrijvenbenadering) werd 

aangestuurd op intrinsiek motiveerde deelnemers. Belangrijkste 

insteek was overlast door files (als gevolg van werkzaamheden 

verbreding A2) en gezondheid. Het geven van feedback (‘wat levert 

het me op?’) en social proof (‘anderen doen het ook, je kunt er mee 

voor de dag komen’) en gamification (team challenges) hebben tot 

structurele gedragsverandering geleid. 

Evaluatie van de gedragsbeïnvloedingsstrategie

Het proces van gedragsverandering werd gestructureerd in het 

10 stappenplan. Dat bevat:

1. Doelgroep bepalen (startpunt)

2. Doelgroep bereiken (emoties en communicatie)

3. Probeeraanbod (nudging)

4. Doorpakken op maat (alle vier de windrichtingen)

5. Begeleiden structurele gedragsverandering  

(met name nudging en motivatie)

6. Moment kiezen (timing, sluit aan bij motivatie)

7. Samenwerken (organisatie en social proof)

8. Ambassadeurs inzetten (nudging en social proof)

9. Continue ondersteuning (organisatie en nudging)

10. Monitoring en evaluatie (leren).

Verder:

• De fietscampagne Zuid-Limburg in beweging was de opvolger 

van ‘Burn fat no fuel’. Deelnemers werden zoveel mogelijk 

overgenomen in de nieuwe campagne. 

• Het fietsprogramma voor studenten als onderdeel van ZL In 

Beweging is mislukt. Studenten wilden niet fietsen. De verklaring 

werd gezocht in het feit dat monetair belonen niet mocht in het 

studentenprogramma en dat de cadeaus uit de webshop niet 

boeiend genoeg waren voor hen.
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FILEDIER (VERKEERSONDERNEMING)
Algemeen

Vanaf april 2013 is in Rotterdam en omgeving de campagne ‘Filedier’ 

van start gegaan. De uitingsvorm is een onnozel voor zich uit kijkend 

kuddedier dat de onbedwingbare behoefte heeft om twee keer 

per dag in de file te staan. Het Filedier is zo gewend om op vaste 

tijdstippen in de auto te stappen en op vaste plekken en tijdstippen in 

de file te staan, dat hij er niet meer bij nadenkt of het ook anders kan.

De Filedier-campagne heeft als pay-off: ‘Wees geen filedier, doe 

het op jouw manier’. De Verkeersonderneming bekritiseert zo het 

ongewenste gedrag (filerijden). Het Filedier laat met humor en een 

beetje sarcasme (emotie) zien hoe raar het is om in de auto te stappen 

terwijl je uit ervaring weet dat je vast komt te staan. In de tweede fase 

van de campagne neemt het Filedier de alternatieven onder de loep. 

Als de filerijder eenmaal bewust is van zijn eigen, vaak onbewuste 

gedrag, is er ruimte om de alternatieven te bekijken, te beoordelen 

en uit te proberen. Ook die alternatieven brengt het Filedier met 

eenzelfde humoristische en ietwat sarcastische boodschap. Inmiddels 

is de campagne beëindigd. 

Doelgroep: de filerijder rond Rotterdam. 

Tool 

Uitingsvormen van de campagne zijn borden langs de weg en op 

andere vervoer gerelateerde locaties (billboard, abri, megamasten), 

social media, website en een online magazine. Aan de campagne zijn 

allerlei acties verbonden als probeerpasses en kortingen.

Gedragsverandering

Hieronder worden de belangrijkste aangrijpingspunten beschreven 

die in het programma zijn ingezet in termen van het kompas.

Emoties en associaties

Wat betreft de emotionele snaar is deze campagne een bijzondere. 

Veel overheidscampagnes zijn gericht op positief framen van het 

gewenste gedrag. Filedier bewandelt een andere weg, namelijk 

het ongewenst gedrag bekritiseren. Het Filedier laat, zoals gezegd, 

met humor en sarcasme het irrationele zien van telkens weer in de 

file aanschuiven. Het is volgens de makers niet de bedoeling dat 

filerijders belachelijk worden gemaakt met de campagne, maar wel 

om hen even door elkaar te schudden. Geen rationele argumenten 

en alternatieven, maar zelfreflectie oproepen. Het filedier (en dus de 

filerijder) is een kuddedier (denkt niet na) en – zonder het zo hard te 

beweren – dom en eenzijdig. 

Social proof

Ook op dit punt is de campagne uitzonderlijk. Automobilisten 

worden er op gewezen dat ze met zeer veel in de file staan. In het 

kader van social proof is dit niet zo sterk. Er bij willen horen is een 

sterk argument om gedrag te vertonen en hier zo dat dus betekenen 

‘in de file blijven.’ Echter, volgens de makers wil de campagne de 

sociale norm verschuiven. De norm is nu dat we het normaal vinden 

dat we in de auto stappen wanneer wij dat willen. De campagne moet 

mensen een zetje in de richting van een nieuwe sociale norm geven: 

andere vormen van mobiliteit en thuiswerken geven net als de auto 

ook vrijheid.

De campagne zelf kende een brede community, waarin veel 

waardering voor de campagne-uitingen was.

Faciliteren en gedrag versterken

Filedier is een echte campagne. Het primaire doel van Filedier is 

mensen er op wijzen/ zich laten realiseren dat ze elke dag als een 

gewoontedier in de file gaan staan. Dat gebeurt door ze met hun 

huidige gedrag te confronteren; niet met nudging. De campagne 

is gekoppeld aan diverse maatregelen activiteiten in en rond 

Rotterdam die alternatief gedrag makkelijk en aantrekkelijk maken. 

Deze maatregelen maken wel gebruik van nudging, zoals korting, 

probeeraanbiedingen en beloning.

Intrinsiek motiveren

Autorijden is gewoontegedrag. Veel mensen stappen al jarenlang op 

hetzelfde tijdstip in de auto om naar het werk of naar huis te gaan. 

De motiverende lijn in Filedier is: doorbreken gewoontegedrag door 
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confrontatie – bewustwording – nadenken over alternatieven – ander 

gedrag. Opvallend is dat in de uitingsvormen het filedier een filedier 

blijft, ook als hij gehoor heeft gegeven aan de oproep om ander 

gedrag te vertonen. Op posters zit het filedier dan in de bus of op de 

fiets. Hoewel de impact van deze posters niet moet worden overschat, 

motiveert dit niet: je verandert en je wordt nog steeds als filedier 

neergezet.

Sterktes en zwaktes Filedier:

ERVAAR HET OV  
(REGIO FLEVOLAND, GELDERLAND, OVERIJSSEL)

Algemeen

Provincie Flevoland, Gelderland en Overijssel, Arriva, Breng, OV Regio 

IJsselmond en Keolis (Syntus) hebben hun krachten gebundeld 

om het openbaar vervoer onder de aandacht te brengen van 

alle inwoners van de drie provincies. Hiervoor is onder andere de 

website Ervaar het OV ontwikkeld. Via deze site worden interessante 

kortingsacties gepresenteerd. En er worden leuke evenementen 

en attracties onder de aandacht gebracht. Ervaar loopt al lange tijd. 

De actuele online versie is actief sinds 2013 en nog operationeel.

Doelgroepen: In principe iedere inwoner van genoemde provincies. 

Speciale aandacht voor kinderen en senioren.

Tool: 

website met kortingsacties. 

Gedragsverandering

Hieronder worden de belangrijkste aangrijpingspunten beschreven 

die in het programma zijn ingezet in termen van het kompas.

Emoties en associaties

Ervaar het OV is niet aan de woon-werkreis gekoppeld, maar richt 

zich op recreatief reizen. Hiermee wordt een negatieve associatie 

van overvolle spitstreinen vermeden. OV wordt gekoppeld aan uitjes 

naar bijv. pretparken, evenementen, wandeltochten met vriendinnen, 

winkelen, een avondje uit. Daarmee wordt het positieve imago van 
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deze zaken ‘geleend’ voor het ov. Er ontstaat zo een associatie met 

OV van plezier en gezelligheid. Er wordt ingespeeld op de associatie 

OV en avontuur (bijv. actie ‘Ontdek Kampen met de bus’). Ook het 

‘slim bezig zijn als je voor het ov kiest wordt in de campagne ingezet. 

Social Proof

Het OV wordt gekoppeld aan reizen met veel mensen: familie/het 

gezin, vrienden of met je (klein)kinderen. Er worden filmpjes op de 

website vertoond waarbij gebruikers uit verschillende doelgroepen) 

worden geïnterviewd (https://vimeo.com/337499100). Senioren 

vertellen bijvoorbeeld over hoe zij met het OV reizen en hoe prettig 

dat is. Op deze manier wordt aangegeven dat veel mensen het al 

doen; nieuwe reizigers staan er dus niet alleen in. Er wordt vermeld 

hoeveel mensen zich al hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief 

(“39.000 mensen gingen uw voor”).

Faciliteren en gedrag versterken

Er worden tickets aangeboden via een app zodat je de tickets op 

de telefoon kan laten zien en niet hoeft te printen (zo wordt het 

gemakkelijk gemaakt). Er worden ook arrangementen aangeboden 

(busrit + museum + iets lekkers bijvoorbeeld). Zo wordt opnieuw de 

gemak factor aangesproken en wordt men verleid de bus te koppelen 

aan andere leuke dingen. Senioren ontvangen tips op website voor 

reizen met het OV (hoe werkt in en uitchecken, welke bus moet je 

nemen, etc.). Dit is bedoeld om drempels weg te nemen. Er is een 

productchecker waarmee je door het beantwoorden van een paar 

vragen kan bepalen welk abonnement het best bij jou past. Ouderen 

leren tijdens een “Proefreis’ van een OV-ambassadeur hoe ze met 

het OV moeten reizen.

Intrinsiek motiveren

Gebruik van het OV wordt als slim gepositioneerd. Reizigers wordt 

uitgelegd waarom reizen met het OV handiger is dan met de auto. 

Op deze wijze wordt geprobeerd mensen te overtuigen om het 

gewenste gedrag te gaan vertonen. Het gaat bij Ervaar het OV om de 

bestemming, niet in eerste instantie om de reis. De bestemming is 

leuk en daarvoor is men intrinsiek gemotiveerd; uitgangspunt is dat 

het OV een mooie manier is om de bestemming te bereiken. Positieve 

verhalen uit de doelgroep vertellen in filmpjes op de website dat het 

echt top is ttps://vimeo.com/337499100). Gebruikers vertellen over de 

voordelen van reizen met het OV t.o.v. reizen met de auto. Er wordt 

Ingespeeld op zelfbeeld (self-efficacy) van ouderen met de actie 

Proefreizen. Er wordt ook ingespeeld op houding (attitude): mensen 

worden uitgedaagd om zichzelf te overtuigen (door het te proberen) 

dat het prettig is om met de bus te reizen (n plaats van dat de website 

belerend mensen hiervan probeert te overtuigen).
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BIJLAGE 3: MOTIEVEN EN WEERSTANDEN VAN DE DOELGROEP

Gedragsbeïnvloeding is een cyclisch proces, waarbij de motieven en 

weerstanden van de doelgroep(en) een belangrijke rolspelen. Na het 

onder de aandacht brengen en aanjagen van nieuwe mogelijkheden 

dient bij iedere concretiseringsslag opnieuw ook de gedragsinbreng 

nader gespecificeerd te worden. Hoofdstuk 8 van het hoofddocument 

biedt daarvoor de juiste kapstok.

In dit verdiepingsdocument zoomen we in op de motieven die de 

doelgroepen kunnen hebben om het gewenste gedrag te gaan 

vertonen en naar de weerstanden die zij ervaren om het gewenste 

gedrag niet te vertonen. We bieden een basis om motieven te 

versterken en weerstanden weg te nemen bij een aantal maatregelen 

die in het recente verleden zijn en in de nabije toekomst worden 

ingezet om inwoners en bezoekers van Zuidoost-Brabant te verleiden 

minder vaak te kiezen voor individueel autogebruik. We bieden dus 

een basis, nadere uitwerking blijft nodig op projectniveau bij de dan 

aanwezige specifieke doelgroepen.

Extrinsieke motivatie, intrinsieke motivatie en weerstand

In het verleden is binnen mobiliteitsmanagement veel gebruik 

gemaakt van lokkertjes (presentjes en beloningen) om automobilisten 

in beweging krijgen. Tegelijk proberen campagnes mensen attent 

te maken op de noodzaak om te veranderen en de voordelen 

daarvan. Voorlichting en educatie trachten zo aandacht op het 

onderwerp te vestigen en attitudes te versterken of te beïnvloeden. 

Tegelijkertijd gebeuren er in het leven van onze doelgroepen allerlei 

dingen waar overheden of instellingen weinig of geen invloed op 

kunnen uitoefenen. Denk aan groepsdruk of karaktereigenschappen. 

Duurzame gedragsverandering komt vrijwel alleen tot stand als de 

verandering aansluit bij intrinsieke motieven (iets wat de deelnemer 

in kwestie echt voor zichzelf als belangrijk, prettig of gemakkelijk 

ervaart. 

Pogingen gedrag en attitude te veranderen roepen meestal 

ook negatieve gevoelens op (weerstanden, barrières, drempels). 

Mensen willen niet zo graag veranderen. Weerstanden kennen 

en kunnen wegenemen vormt daarom een belangrijke schakel 

op weg naar structureel gewenst gedrag. Als weerstanden niet 

serieus genomen worden en er niets mee gedaan wordt, kunnen 

ze uitgroeien tot ernstige drempels voor succes. Het tegenspreken 

van weerstanden heeft meestal weinig zin, of zorgt voor nog meer 

weerstand. Voorzieningen verbeteren, positieve ervaringen laten 

opdoen en - waar het kan - mogelijkheden verruimen, zijn efficiënte 

manieren om - met weerstanden om te gaan. Keuzevrijheid 

(autonomie) is een belangrijk wapen in de strijd tegen weerstanden. 

Verderop in dit document gaan we nog even in op verschillende typen 

weerstand en hoe deze te bestrijden zijn.

Hieronder worden allereerst voor diverse maatregelen om individueel 

autogebruik op drukke tijden te reduceren de meest pregnante 

motieven en weerstanden op een rijtje gezet. Succesvol gedrag 

veranderen betekent allereerst deze motieven versterken en deze 

weerstanden te reduceren.

Motieven en weerstanden bij diverse maatregelen

1. Thuiswerken stimuleren

Bij het stimuleren van thuiswerken is de werkgever altijd betrokken. 

Het heeft daarom ook alleen maar zin hier op in te zetten als:

• het type werk het toestaat om een deel van het personeel 

(wisselend) af en toe thuis te laten werken;

• het management er voor open staat;

• de bedrijfscultuur vatbaar is voor (het introduceren van) 

thuiswerken.

Vervolgens biedt de volgende tabel hier een overzicht van de 

belangrijkste motieven en weerstanden:

Motieven Weerstanden

Minder tijdstress Niet genoeg zelfdiscipline

Geen reistijd Leidinggevende net akkoord

Geconcentreerder werken Strijdig met gewoontegedrag

Meer vrijheid bij indelen werktijd Zie collega’s niet

Makkelijk combineren met privétaken Werk leent zich er onvoldoende voor

Versterken Wegnemen
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2. Ander tijdstip reizen (spitsmijden)

Het kan een aantrekkelijk alternatief zijn om de eerste uren thuis 

te werken en na de spits op pad te gaan. Zo wordt in ieder geval de 

ochtendspits vermeden. ’s Middags is het eventueel ook mogelijk om 

werknemers eerder of later te laten vertrekken van het werk en nog 

even thuis te laten doorwerken, maar in ieder geval niet in de spits de 

weg op te gaan.

Motieven Weerstanden

Beloning aan koppelen Mislopen vergaderingen

Minder reistijd (geen files) Past niet in bedrijfscultuur

Meer vrije tijd Dag wordt te verknipt

Flexibelere balans privé - werk In strijd met gewoonte

Niet op tijd thuis voor eten/kinderen

Versterken Wegnemen

3. Fiets of e-bike stimuleren

Op de korte afstand kan de fiets in potentie de gehele autoreis 

vervangen. Voor hen die wat verder van het werk wonen kan de fiets 

een welkome schakel zijn in het voor- en natransport van trein of P+R. 

Overschat de waarde van het argument ‘met de e-bike kun je grotere 

afstanden overbruggen’ niet. Zolang de e-bike voor veel mensen nog 

onbekend terrein is, gaat het vooral om mensen te informeren en er 

kennis mee te laten maken. 

Motieven Weerstanden

Genieten en buiten zijn Slecht weer

Geen files Bezweet op werk

Gezondheid Slechte fietspaden

Imago (sportieveling) Hoge aanschafkosten (e-bike)

Hoofd leegmaken Te ver omrijden
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4. Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is niet voor iedereen een goed alternatief 

voor de auto. Of dat wel zo is hangt af van de kwaliteit van het OV 

op de specifieke verbinding, maar ook van de mentaliteit van de 

reiziger (sommige mensen vinden het OV gewoon geen optie; voor 

sommige anderen moeilijk te begrijpen, maar wel een feit). De 

gedragsverandering van auto naar openbaar vervoer is een grote 

stap, omdat het openbaar vervoer een groot aantal sterk afwijkende 

deelgedragingen noodzakelijk maakt, zoals het regelen van voor- 

en natransport en het plannen van de heen en terugreis. Daarnaast 

kunnen de barrières en motieven voor openbaar vervoer ook sterk 

verschillen voor de deelmodaliteiten bus, tram, metro en trein. 

Deze modaliteiten verschillen erg qua kwaliteit en beleving door 

verschillende doelgroepen. Bij de meeste automobilisten is de bus 

het minst populair, gevolgd door de tram. Wat voor een trein geldt, 

hoeft niet voor een bus te gelden en omgekeerd (bijvoorbeeld werken 

onderweg, dat kan vaak goed in de trein, maar niet of nauwelijks in 

de bus).

Motieven Weerstanden

Files ontlopen Langere reistijd

Businesscard van het werk Combinatiereizen gecompliceerd

Kunnen werken tijdens reis Slecht imago

Reistijd deels als werktijd krijgen Gebrek aan comfort

Rustmoment (laat je rijden) Kilometervergoeding kwijt

Versterken Wegnemen
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5. Op afstand parkeren (P+R en Hubs)

Op afstand parkeren is met name interessant voor de langere 

afstanden. Het gaat erom dat de automobilist een

slimme parkeerkeuze maakt, waardoor hij/zij het laatste deel van de 

reis met de fiets of met het OV aflegt, en de prioritaire corridors in 

de stad niet met de auto gebruikt. Op afstand parkeren is een goed 

alternatief met name voor automobilisten die niet op voorhand 

verzekerd zijn van een goede parkeerplaats op de bestemming.

Motieven Weerstanden

Files ontlopen op laatste stuk Langere reistijd

Parkeerproblemen ontlopen Is auto wel veilig?

Voorzieningen op P+R of Hub Onzekerheid halen overstap

Versterken Wegnemen

6. MaaS

Mobility as a Service definiëren wij hier als een mobiliteitsconcept, 

waarbij de consument gebruik maakt van verschillende 

transportmiddelen via één abonnement. Hij of zij hoeft zich daarbij 

niet meer druk te maken over de benodigde reserveringen en 

betalingen. En eventuele tussentijdse aanpassingen (bij ov-uitval of 

files) worden automatisch geregeld. Je zou het kunnen zien als een 

digitaal reisbureau voor mobiliteit. Het is dan aan de reiziger om het 

meest optimale alternatief ook daadwerkelijk te kiezen. 

Motieven Weerstanden

Altijd de meest optimale reis Onbekendheid

Ontzorgd Starheid in reisgedrag

Variatie in reisgedrag Te complex

Reistijdwinst of kostenvoordeel Gebrek aan vertrouwen

Soms rustmoment (laat je rijden) Kilometervergoeding auto kwijt

Versterken Wegnemen

7. Andere route/bundelroutes

Automobilisten over een andere route sturen kan onderdeel zijn 

van mobiliteitsbeleid. De reden op dit te doen kan zijn dat er op 

de hoofdroute werkzaamheden zijn, het op de ene route te druk is 

terwijl er een alternatieve route is, of omdat sommige routes geheel 

ontzien worden en het verkeer dus meer gebundeld wordt. Voor 

de automobilist zelf zijn er maar weinig redenen om van zijn vaste 

route af te wijken. Alleen het ontlopen van files is er een en dat moet 

dan ook wel geloofwaardig worden gemaakt. In alle andere gevallen 

zal het wantrouwen groot zijn, omdat automobilisten niet snel 

individueel voordeel willen inleveren voor collectief belang. Realiseer 

je dus dat als er geen reistijdwinst te beloven is, deze maatregel het 

hoofdzakelijk moet hebben van het reduceren van  weerstand.

Motieven Weerstanden

Drukte/files ontlopen Tegen de gewoonte in

Reistijdwinst Toch in de file komen

Niet in mijn voordeel

Ik bepaal zelf welk route ik kies

Versterken Wegnemen
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NADERE BLIK OP WEERSTANDEN

Volgens sommige toonaangevende psychologen is het kennen 

en wegnemen van weerstand nog belangrijker dan motiveren. 

Daarom zoomen wij hieronder dieper in op wat voor typen 

weerstanden er zijn en hoe ze zijn te reduceren.

Bij het veranderen van gedrag treedt altijd weerstand op. Er zijn 

drie verschillende typen weerstand te onderscheiden: Reactance, 

scepticisme en inertia. Vrij vertaald: verzet, terughoudendheid en 

onverschilligheid. Hieronder worden de drie soorten één voor één 

en noem ik enkele manieren om de betreffende weerstand te 

verminderen of weg te nemen.

Reactance 

Deze vorm van weerstand richt zich tegen de beïnvloedingspoging 

of veranderingspoging zelf, en komt dus vaak voor wanneer mensen 

doorhebben dat ze worden beïnvloed. Deze weerstand komt voort 

uit een gevoel van vrijheidsberoving. “Wie ben jij om te bepalen dat 

ik met het ov moet?” of “Je wilt gewoon dat ik mijn auto laat staan, 

nou mooi niet!”

Doen in dat geval (onder meer): 

 » Erkennen van weerstand: “Ik begrijp dat het vervelend is maar…”. 

Dit zorgt voor een gevoel van begrip en wekt empathie op. 

 » Redefine the relationship: Overheden hebben snel te maken 

krijgen met weerstand. Wanneer andere partijen die meer als 

vriend worden gezien (misschien ANWB of BOVAG) de boodschap 

brengen of openlijk ondersteunen zal de weerstand afnemen. 

De rol van degene die de boodschap brengt is dus van belang voor 

het slagen van de beïnvloedingspoging. 

 » Yes-flow: “Vind je hele lange files vervelend? Zou je onnodig 

tijdverlies willen voorkomen? Begrijp je dat de tunnel onderhoud 

nodig heeft? Ben je daarom bereid de reis eens anders te 

proberen? De kans dat mensen de laatste vraag nu met ‘ja’ 

beantwoorden is groter dan wanneer je deze vraag los zou stellen. 

Door eerst wat makkelijke vragen te stellen, waarvan je zeker weet 

dat mensen die met ja zullen beantwoorden, breng je je doelgroep 

in een zogenaamde ‘yes-flow’, en gaan ze eerder mee met jouw 

verzoek. 

 » Altercasting: “Je bent een verstandige mobilist!”. Door hier iemand 

mee aan te spreken zet je iemand in een modus/rol om over iets te 

willen nadenken. Mensen zullen zich ook naar deze (positieve) rol 

gaan gedragen. 

 » Foot-in-the-door-technique: Begin met een klein verzoek, waar 

mensen snel in mee zullen gaan (bijvoorbeeld: probeer de fiets 

eens op een mooie zonnige dag). Wanneer je later een groter 

verzoek doet (“Wil je gedurende de werkzaamheden zoveel 

mogelijk fietsen?”) zullen mensen hier eerder mee akkoord gaan. 

Mensen zijn namelijk graag consistent met hun eerdere gedrag 

en omdat ze al eerder A hebben gezegd, zullen ze nu ook sneller 

B zeggen. 

 » Stealing thunder: Is er een probleem of gebrek? Kom hier 

meteen mee voor de dag. Hiermee ben je eerlijk waardoor je 

geloofwaardigheid stijgt. Ook win je sympathie en gezag, waardoor 

mensen toch snel mee zullen gaan met je verzoek. 

 » Geef mensen een keuze. Dit geeft mensen een gevoel van vrijheid 

en autonomie en maakt ze meer betrokken. Hébben mensen 

eigenlijk geen keuze? Probeer ze dan binnen de kaders toch een 

kleine keuze te geven.

Skepticisme 

Deze vorm van weerstand richt zich tegen de inhoud van een voorstel/

plan. Men trekt de waarheid van wat verteld wordt over overlaste n 

noodzaak tot verandering in twijfel. Het gaat hier dus echt om de 

cognitieve component. Vaak is het tegen-argumenteren gevaarlijk, 

omdat mensen dan de neiging hebben om in reactance te ‘schieten’. 

Alleen wanneer je écht sterke (onweerlegbare) argumenten hebt is 

tegen-argumenteren een mogelijkheid. 

Doen in dat geval (onder meer): 

 » Garanties bieden met betrekking tot gebruik van het alternatief. 

Zijn mensen bijvoorbeeld sceptisch over de reistijd met het 

OV? Geef ze dan de garantie: “Meer dan zoveel minuten langer 

onderweg? Geld terug! (of rest van de week gratis)”. 

 » Ervaring opdoen: wanneer mensen ervaren dat iets werkt of 

juist met de auto gaan tot enorme vertraging leidt, zullen hun 

sceptische argumenten vanzelf verdwijnen. 
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 » Verzoeken formuleren over langer termijn: mensen gaan eerder 

mee in een verzoek voor volgend jaar dan voor volgende week, 

dit komt omdat we slecht zijn in het realistisch nadenken over 

plannen op termijn (planning fallacy).  Bj de Heinenoord is dit 

nog te gebruiken.

 » Door-in-the-face: Wanneer mensen sceptische weerstand hebben 

is het verstandig om met een groot verzoek te beginnen, waarna je 

je échte, kleinere verzoek pas doet. Niet veel mensen gaan akkoord 

met de vraag of ze vrijwillig iedere week willen gaan thuiswerken. 

Wanneer je daarna vraagt of ze misschien dan wel een keer willen 

thuiswerken als de tunnel dicht gaat en er geen doorkomen aan 

is, zullen ze daar eerder mee akkoord gaan. Met het eerste verzoek 

heb je de verwachtingen heel hoog gelegd, waardoor het tweede 

verzoek als een meevaller komt. 

Inertia 

Dit is weerstand tegen verandering. Mensen zijn gewoontedieren 

en blijven het liefst bij de status quo. Door het probleem te negeren 

denkt men het ook niet tegen te komen (‘wegkijken’ van de 

problemen of ‘kop in het zand steken’). Ook komt inertia vaak vorm 

in de vorm van luiheid, waarin er wel sprake is van motivatie, maar 

het gedrag toch niet wordt vertoond. Het gedrag heeft gewoon 

geen prioriteit. 

Doen in dat geval (onder meer): 

 » Disrupt-then-reframe: Door een onverwachtse boodschap raken 

mensen even in de war. Hierdoor staan ze de seconden daarna 

extra open voor beïnvloeding. Wanneer je bijvoorbeeld vertelt dat 

een abonnement slechts 100 cent per week kost (in plaats van 

4 euro per maand, wat de meest logische manier is om kosten te 

framen), raken mensen even in de war. Een sterk argument om dat 

ene abonnement af te sluiten komt dan overtuigender over. 

 » Implementatie intenties: wanneer er wel sprake is van motivatie, 

maar mensen simpelweg moeilijk aan te zetten zijn tot gedrag helpt 

het om een heel concreet plan te maken over het doelgedrag. Willen 

mensen bijvoorbeeld wel op de fiets naar het werk maar is hebben 

ze een sterke gewoonte om met de auto te gaan? Laat ze zo concreet 

mogelijk een plan opzetten in de vorm: Als…… dan…….. Bijvoorbeeld: 

Als ik morgen om 8 uur de deur uit ga, dan haal ik mijn fiets uit de 

tuin en fiets ik naar mijn werk. Door het plan zo concreet mogelijk 

te maken wordt de drempel naar het daadwerkelijke gedrag lager. 

Mensen hoeven namelijk niet meer na te denken hóe ze iets gaan 

doen. Ze hoeven het enkel nog uit te voeren. 

 » Zelf-overtuiging: geen enkel argument is zo overtuigend als een 

argument dat komt vanuit jezelf. Door mensen actief te laten 

nadenken over redenen om gedrag wel/niet te vertonen overtuigen 

ze zichzelf. Laat mensen bijvoorbeeld 3 redenen opschrijven 

waarom het slim is om tijdens de werkzaamheden anders te reizen. 

(3 redenen is hier beter dan 10. Waarom? 10 redenen zijn nogal 

moeilijk om te bedenken. Wanneer mensen heel lang en diep 

moeten nadenken voordat ze 10 redenen hebben bedacht zullen ze 

dit onbewust interpreteren dat er dus niet zoveel redenen zijn).

 » Mere-exposure: Wij mensen houden van vertrouwdheid. Daarom 

vinden we dingen die we vaker zien leuker. 

 » Sociale bewijskracht: de mens is een echt groepsdier. We willen 

graag bij de groep horen, en laten ons dan ook in veel gevallen 

leiden door wat anderen doen. Met name in situaties waar we niet 

vertrouwd zijn is het gedrag van anderen vaak een grote invloed 

op ons eigen gedrag. 

 » Verhoog het gevoel van competentie (self-efficacy). Wanneer 

mensen het gevoel hebben dat ze iets kunnen, is de drempel lager 

om dit gedrag ook te vertonen. 

 » Default optie. Door het gewenste gedrag standaard te maken en 

dus het ongewenste gedrag alleen mogelijk te maken als men actie 

onderneemt, neemt de kans op ongewenst gedrag dor luiheid sterk 

af. Fictief voorbeeld: ‘U reist dan en dan met het ov of de fiets. Als u 

toch met de auto wilt gaan over  de A16, vul dan dit formulier in’ 

(andere praktisch uitvoerbare uitwerking van maken).

WEERSTANDEN HERKENNEN
Reactance is te herkennen aan felle weerstand, tegendraads gedrag 

en emotie. Als deze zaken optreden is er sprake van reactance.

Scepticisme is te herkennen aan ongeloof, verbale tegenargumenten 

(niet heel heftig, wel ontkennend), wegwuiven van argumenten, 

de houding ‘eerst zien, dan geloven.’

Inertia is te herkennen door gebrek aan interesse, een houding 

van ‘nee dank u, ik moet weer verder’, geen behoefte aan 

verdere informatie, ‘gaat u maar naar de buren, die willen 

het misschien wel.’
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BIJLAGE 4: UITWERKING ÉÉN CAMPAGNE RICHTING 

Voor de uitwerking van een specifieke campagnerichting is 

gekozen voor Oirschot. Dit dorp op ca. 15 km fietsafstand en 20 km 

reisafstand met auto van Eindhoven biedt beperkte alternatieve 

reismogelijkheden. Om inwoners toch te prikkelen om hun 

reisgedrag aan te passen, moet rekening gehouden worden met hun 

mogelijkheden. Er is geen gebiedsanalyse beschikbaar, dus zijn er 

aannames gedaan over de keuzes in vervoerswijzen voor de inwoners 

van Oirschot. We hebben een aantal boodschappen uitgewerkt 

voor deze specifieke doelgroep, aangepast op de alternatieve 

reismogelijkheden die op hen van toepassing zijn:

Het reizen per fiets

Er ligt een mooie ‘Groene Corridor’ van Oirschot naar Eindhoven. Voor 

forenzen die vanuit Oirschot naar Eindhoven reizen voor het werk, 

biedt dit extra mogelijkheden. Een rechtstreekse fietsroute, die zeker 

met gebruik van een e-bike, zorgt voor een ontspannen en snelle reis 

naar het werk. Zeker met de komst van de vernieuwde voetgangers- 

en fietsbrug over het Wilhelminakanaal wordt deze reis nog 

rechtstreekser. Het is dan zeker een uitgelezen kans om het gebruik 

van de fiets onder de inwoners van Oirschot te stimuleren. Bijvoorbeeld 

met een probeeractie met e-bikes. Door de inwoners het gebruik van 

de e-bike voor een week te laten proberen, kunnen zij ervaren hoe dit 

alternatieve vervoer in hun dagelijks leven in te passen is. Ze zullen dan 

eerder geneigd zijn over te gaan tot aanschaf. Lokale fietsenwinkels in 

Oirschot worden betrokken bij deze actie, zodat zij ook een passend 

vervolgaanbod kunnen doen bij aanschaf. De promotie van deze 

e-bike probeeractie is bijvoorbeeld te koppelen aan de opening van de 

fietsbrug, waardoor een ‘momentum’ wordt gecreëerd.

Het thuiswerken en later naar werk reizen

Het pakken van de fiets is niet voor alle forenzen in Oirschot een optie. Maar elke dag in de file naar het werk, 

wordt ook steeds vervelender, zeker als de reistijd, vooral richting Eindhoven, oploopt. Als het binnen de 

mogelijkheden van de forens ligt om de ochtendspits te vermijden, dan is thuiswerken en na de ochtendspits 

in de auto stappen een goede manier om de reistijd te beperken en toch efficiënt met werktijd om te gaan. 

Door dit te stimuleren, wordt de drukte op de weg gespreid en daar profiteren alle weggebruikers van. 

Testimonials van inwoners uit Oirschot kunnen via social media verspreid worden om zo anderen op het idee 

te brengen dit ook te overwegen.

Carpoolen

Een andere manier om het aantal auto’s op de weg te verminderen is door het carpoolen te stimuleren. Als 

meer mensen dat gaan doen, kan de doorstroming verbeteren. Daarnaast levert carpoolen vaak directe 

winst op voor de portemonnee van de forens. Door samen met iemand te reizen en dit om beurten te 

doen, scheelt dit de helft van de kosten van het gebruik van de auto en eventuele parkeerplaats. Carpoolen 

kan met een collega en zo’n afspraak is vaak snel gemaakt. En juist in een dorp als Oirschot, waar mensen 

elkaar kennen via de buurt, school van de kinderen of de tennisvereniging, is een carpool-afspraak 

gemakkelijk gemaakt. Er zijn tegenwoordig ook leuke apps die carpoolen stimuleren en hier ook nog een 

beloningsprogramma aan koppelen. Deze apps tonen de gebruikers in een bepaald herkomstgebied en 

zo is er snel een match te vinden. Deze apps kunnen via de website worden aangeboden en getoond aan 

de doelgroepen voor wie dit mogelijk interessant is. Door ervaringen van gebruikers te delen en via social 

media aan inwoners van Oirschot te tonen, kan het carpoolen meer in beeld komen als alternatieve manier 

van reizen. 



MIDDELENMIX
We zetten de volgende middelenmix in om inwoners van Oirschot te bereiken en aan te zetten tot 

bewustwording met als doel duurzame gedragsverandering. Het is belangrijk om een stevige mix van 

middelen neer te zetten om eerst een zaadje te planten bij de doelgroepen, dit te blijven voeden om het 

vervolgens te oogsten met een eerste probeeractie of ervaring.

Platform ikreisinbrabant.nl

De website is de basis van de campagne. Een website met persoonlijke verhalen, animaties, 

doelgroepgerichte landingspagina’s en het volledige actieaanbod. De verschillende doelgroepen worden 

via de online banners naar specifiek aanbod binnen de website geleid. Een bezoeker moet hiermee altijd 

het gevoel krijgen ‘dit gaat over mij, hier zit iets voor mij bij’.

Online advertising

We zetten volop in op online advertising. 98% van de bevolking heeft namelijk internet. Via Google Display, 

Google Search, Gmail Advertising, Facebook en Instagram advertising bereiken we de doelgroep in 

Oirschot. De doelgroep in Oirschot krijgt alleen die banners te zien die op hen van toepassing zijn en die 

leiden naar het aanbod op de website dat voor hen beschikbaar is. Ook targeten we bijvoorbeeld specifiek 

mensen die op werktijden in Eindhoven zijn via Hyperlocal advertising. 

Social media

Per doelgroep kiezen we doelgericht 

voor specifieke social media kanalen. 

Op deze manier bereiken we de 

juiste doelgroepen met het juiste 

social mediakanaal: Facebook 

(35+), Twitter (werkgevers, politiek 

bestuurlijke stakeholders), Instagram 

(12+) en LinkedIn (werkgevers, 

werknemers en stakeholders).
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Offline zichtbaarheid/PR-acties

Om de aandacht van inwoners van herkomstgebieden te trekken 

voor acties of diensten die nog nieuw voor ze zijn, is het altijd zinvol 

om ze fysiek op te zoeken. Het organiseren van een kick-off van 

een mobiliteitsdienst, de aanwezigheid van een promotieteam en 

het genereren van persaandacht trekt een publiek. Het biedt ook 

de mogelijkheid om in gesprek te gaan en de indrukken van de 

doelgroep te toetsen. 

Door ook hierin weer het herkenbare ‘turquoise/witte’ kader te 

gebruiken kun je uiteenlopende onderwerpen communiceren, van 

nieuwe probeeracties tot wegwerkzaamheden, van een opening van 

een buslijn tot het aanleggen van een fietspad.

Toolkit voor gemeenten en overige stakeholders

De campagne heeft de meeste impact als deze wordt gedragen 

door de hele regio en als alle stakeholders zelf de campagne ook 

kunnen uitdragen. Het ontzorgen van lokale overheden bij het lokaal 

uitrollen van een overkoepelende campagne, helpt om draagvlak 

te krijgen voor de campagne. Hiervoor ontwikkelen we toolkits 

met digitale materialen (tekst en beeld) die gemeenten via hun 

eigen gemeentelijke communicatiekanalen kunnen verspreiden. 

En dan natuurlijk met de boodschappen die van toepassing zijn 

op de doelgroepen binnen die gemeenten en het aanbod dat er 

voorhanden is. In deze toolkits wordt dus ook onderscheid gemaakt 

in herkomstgebieden. Ook andere stakeholders, zoals provincie, 

regionale mobiliteitsprojecten, leveranciers van mobiliteitsdiensten, 

werkgevers e.d. kunnen gebruik maken van een handzame toolkit om 

hun achterban te informeren. 

Kostenindicatie uitvoering campagne

Een omvangrijke communicatiecampagne om het gedrag van 

reizigers in een bepaalde regio te veranderen vraagt om een 

serieuze investering. Om inzicht te geven in de kosten die hiermee 

gemoeid zijn, maken we onderscheid tussen de kosten voor 

het overkoepelende platform en de kosten voor de uitrol van de 

campagne in een specifiek (herkomst-)gebied. Elke keer als je 

opschaalt met een nieuw (herkomst-)gebied, maak je kosten voor 

het aanpassen van het overkoepelende platform, maar worden de 

kosten voor de uitrol van de campagne relatief weer minder. Voor een 

kostenindicatie verwijzen wij naar de tabel in deze bijlage.

Auteursrecht

Op het concept en ontwerp ‘Ik reis in Brabant’ is auteursrecht van 

toepassing. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening en/

of model met betrekking tot werken die door Keijzer in de uitvoering 

van de opdracht/order ten behoeve van de opdrachtgever worden 

vervaardigd komen toe aan Keijzer. Wanneer de opdrachtgever dit 

concept en ontwerp wil toepassen binnen een opdracht die niet 

aan Keijzer gegund wordt, dan gaan Keijzer en de opdrachtgever 

in gesprek om over het gebruik van het voorgestelde concept en 

ontwerp nadere afspraken te maken.
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KOSTENINDICATIE UITVOERING CAMPAGNE GEDURENDE 24 MAANDEN

Onderdeel Senior Medior Junior Kosten Inkoop Totaal Extra kosten uitbreiding  
extra regio (naast Oirschot) Kosten extra regio

Uurtarief € 125 € 100 € 85 

Platform Ik Reis

Strategie 
Ontwikkeling huisstijl en basismiddelen, plan van aanpak en planning

40 40 € 9.000 € 9.000 25% € 2.250

Website
Ontwikkeling website als platform voor alle acties en nieuws

50 € 5.000 € 20.000 € 25.000 20% € 5.000

Projectmanagement (2,5 uur per week à 100 weken)
Overleggen en afstemming, contact met betrokken organisaties en samenwerking met initiatieven,  
terugkoppeling en rapportages

100 150 € 27.500 € 27.500 25% € 6.875

Advies XTNT gedragsverandering
Adviseren rondom strategie en middelen, doelgroepenbenadering,  
sociale beïnvloeding

€ 10.000 € 10.000 25% € 2.500

Onvoorzien € 4.000 € 4.000 25% € 1.000

Totaal  € 45.500 € 30.000 € 75.500 € 17.625 

Regionale campagne startregio Oirschot

Onderhoud platform (4 uur per week á 100 weken)
Nieuwe acties en aanmeldingsfunctie, webcare, doorontwikkeling platform, advies content opdrachtgever,  
updaten beeld/animaties

400 € 34.000 € 34.000 25% € 8.500

Beeld
Film, fotografie en animaties

50 20 € 6.700 € 3.000 € 9.700 50% € 4.850

Offline campagne
PR-momenten en free publicity (4x), promoteam (4x)

100 30 € 12.550 € 2.000 € 14.550 50% € 7.275

Online advertising (10 uur per maand á 24 maanden) + strategie
Ontwikkeling, instellen en monitoren campagnes, maandelijks updaten

40 240 € 24.400 € 20.000 € 44.400 75% € 33.300

Toolkit voor organisaties (4 varianten)/drukwerk 25 20 € 4.200 € 1.500 € 5.700 50% € 2.850

Totaal € 47.850 € 26.500 € 74.350 € 48.275 

Totaal platform + regionale inzet € 149.850 € 65.900 
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