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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Dagelijks worden we vele malen onbewust beïnvloed. Dit klinkt wellicht wat griezelig voor 

degenen die graag zelf de controle houden, maar het is niet anders. Onbewust reageren op 

prikkels uit de omgeving is een noodzakelijk overlevingsmechanisme. Uit onderzoek blijkt dat we 

dagelijks met meer dan 2.150 reclameboodschappen worden geconfronteerd, waarvan we er 

gemiddeld maar een stuk of vier bewust onthouden tot het einde van de dag. Betekent dit dat er 

ongeveer 2.146 reclameboodschappen feitelijk weggegooid geld zijn? Zeker niet! Volgens 

reclamewetenschapper Robert Heath is de meest effectieve reclame juist de reclame waaraan we 

weinig aandacht hebben geschonken. Die laat onbewust zijn sporen na in ons brein en dus 

kunnen we er ons ook niet tegen wapenen.  

 

In het verkeer vervult onbewust en automatisch gedrag ook een belangrijke rol. We kunnen de 

complexe handelingen verrichten die verkeersdeelname van ons vraagt, dankzij het feit dat een 

groot deel daarvan automatisch en buiten ons directe bewustzijn plaatsvindt. Ook pikken we 

allerlei signalen op uit de omgeving zonder dat we er ons bewust van zijn. Deze signalen 

beïnvloeden ons gedrag. Het zou mooi zijn als we als hoeders van de verkeersveiligheid daar 

meer grip op zouden krijgen en – in ieders belang – verkeersgedrag in een gunstige richting 

kunnen beïnvloeden. 

1.2 Aanleiding en opzet van de studie 

Gedrag effectief beïnvloeden, betekent dus - naast het aanspreken van mensen en straffen en 

beloningen uitdelen - ook kennis hebben van en inspelen op onbewuste processen. In deze studie 

verdiepen wij ons in de onbewuste sturing van gedrag. 

 

Twee jaar geleden heeft XTNT zich ook al verdiept in onbewuste sturing van gedrag. In opdracht 

van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft XTNT toen een overzicht gemaakt van best 

practices van onbewuste invloeden op gedrag. Het doel hiervan was om (decentrale) overheden 

en maatschappelijke organisaties te inspireren en handvatten te bieden om onveilig gedrag in de 

lokale omgeving aan te pakken en daarmee het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Het 

resultaat van deze studie was het rapport ‘Onbewuste invloeden op gedrag’.  

 

In het rapport ‘Onbewuste invloeden op gedrag’ beschreven we toepassingen van onbewuste 

beïnvloeding binnen het werkgebied verkeer en vervoer. We weten echter dat het bewust inzetten 

van onbewuste beïnvloedingstrategieën vooral het domein is van andere branches. Met name de 

reclamewereld blinkt er in uit. Wellicht valt er heel wat te leren uit andere gebieden om vervolgens 

ons voordeel mee te doen binnen mobiliteit. Deze veronderstelling vormde de aanleiding van de 

studie waar dit rapport verslag van doet. 
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1.3 Leeswijzer 

Het huidige project is grofweg op te delen in 2 onderdelen: 

1. Verzamelen van voorbeelden van onbewuste beïnvloeding buiten het werkgebied verkeer en 

vervoer. 

2. Uitwerking van beïnvloedingsstrategieën voor 3 probleemcases.  

 

In hoofdstuk 2 komt het eerste onderdeel aan bod. In dit hoofdstuk worden voorbeelden van 

beïnvloedingsmechanismen beschreven waarmee het gedrag onbewust kan worden beïnvloed. 

Ook worden toepassingen uit de praktijk genoemd.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft een aantal probleemcases in Fryslân. Hierbij worden onder ander de 

locatie, het probleem en mogelijke beïnvloedingsstrategieën besproken.  
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2. Op zoek naar onbewuste beïnvloeding buiten 
verkeer en vervoer 

In de zoektocht naar onbewuste beïnvloeding buiten het werkgebied verkeer en vervoer zijn 

verschillende middelen ingezet. Zo is er onder andere een digitale nieuwsbrief verzonden waarin 

gevraagd is naar input, is er een oproep gedaan via de website van XTNT en LinkedIn en is er 

een online deskstudie uitgevoerd.  

 

Het resultaat van de inventarisatieronde is een lijst van ruim 70 voorbeelden van onbewuste 

beïnvloeding buiten het werkgebied verkeer en vervoer. Voor de complete oogst van de 

inventarisatie verwijzen wij naar het Excel document ‘Voorbeelden onbewuste beïnvloeding’. 

Hierbij is per voorbeeld aangegeven wat het doel van de maatregel of campagne is, wie de 

doelgroep is en welke psychologische beïnvloedingstechnieken zijn toegepast. Ook is 

aangegeven wat het (beoogde) effect was. 

 

In paragraaf 2.1 en 2.2 presenteren wij een aantal prominente mechanismen uit het bestand in 

woord en beeld. We maken hierbij onderscheid tussen ‘technieken om het gedrag direct onbewust  

te beïnvloeden’ (2.1) en ‘technieken om onbewust attitudes te beïnvloeden’ (2.2). Deze indeling is 

echter enigszins arbitrair. Er bestaat geen objectief wetenschappelijke indeling van dergelijke 

mechanismen; de indelingen sluiten elkaar niet volledig uit. Daarnaast geldt dat attitude en gedrag 

elkaar ook onderling beïnvloeden. Dit betekent dat het soms lastig is om vast te stellen of nu eerst 

de attitude of het gedrag wordt aangesproken.  

2.1 Technieken om het gedrag direct onbewust te beïnvloeden  

De vormgeving of de omgeving van producten of diensten kan zo worden gekozen dat zij min of 

meer rechtstreeks het gedrag van mensen beïnvloeden terwijl ze vooraf eigenlijk iets anders van 

plan waren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de geur van vers gebakken croissants op een station 

die mensen aanzetten om iets lekkers te halen zonder dat ze hier er op uit waren. Het gaat hier 

om prikkels inbouwen waar mensen op reageren zonder dat dit tot overwogen keuzes leidt, maar 

die mensen wel aanzet tot ander gedrag. Hieronder beschrijven we een aantal manieren om met 

onbewuste prikkels het gedrag min of meer rechtstreeks te beïnvloeden. 

 

Inspelen op verliesaversie 

Verliezen wegen mentaal zwaarder dan winsten. Met andere woorden: mensen vinden het erger 

om iets te verliezen dan dat ze het fijn vinden om iets te winnen. Dit staat binnen de psychologie 

bekend als verliesaversie.  

 

De angst om een miskoop te doen is een voorbeeld van het principe ‘verliesaversie’. Mensen zijn 

bang om geld te verliezen waardoor ze terughoudend zijn om bepaalde (vaak grote) aankopen te 

doen. Organisaties en aanbieders proberen deze weerstand weg te nemen door mensen 

garanties te geven. Zo heeft opticien Eyewish de Staat-u-goed garantie en de Goed-zicht garantie 

waarbij mensen binnen 2 maanden hun bril mogen ruilen als ze de bril niet mooi vinden staan of 

niet kunnen wennen aan de glazen.  
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Ook het bedrijf Arke maakt gebruik van een omruil garantie. Arke hoopt hiermee Nederlanders te 

stimuleren om al vroeg een vakantie te boeken. Mensen kunnen een vakantie boeken en kunnen 

later nog de bestemming wijzigen. Op deze manier hoeven ze niet bang te zijn een verkeerde 

keuze gemaakt te hebben die niet meer te herstellen is.  

 

Een laatste voorbeeld van verliesaversie in de praktijk dat we hier presenteren betreft 

zegelspaarboekjes. 

 

Een korte quiz: welke van de onderstaande varianten het beste werkt en steeds vaker wordt 

toegepast. 

1). Men ontvangt een leeg boekje met plaats voor 10 zegels. 

2). Men ontvangt een zegelboekje met plaats voor 12 zegels waarvan er reeds twee zijn gevuld. 

 

 

Afbeelding 1: Mensen kiezen er eerder voor om te gaan sparen als ze een aantal zegels cadeau krijgen.  

 

Uit onderzoek is gebleken dat mensen vaker kiezen om te gaan sparen als er reeds een aantal 

zegels in het boekje zijn gevuld. Je zult in beide gevallen 10 zegels moeten sparen om korting te 

krijgen. Toch wordt er vaker gekozen voor voorbeeld 2, omdat de klant daar al iets heeft gekregen 

en ‘niet meedoen’ daardoor als een vorm van verlies ervaart.  

 

Meer verliesaversie? Zie:  

 http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.5.1.193 

 http://www.maikellatour.nl/klanten-zijn-bang-om-iets-te-verliezen-verliesaversie/ 

 

Gamification en playification  

Gamification kan worden omschreven als het toevoegen van spelelementen (speldynamiek) aan 

alledaagse dingen. Bij gamification zijn spelregels aanwezig: er wordt ingespeeld op het feit dat 

veel mensen een spel spelen leuk vinden om zo van anderen of van zichzelf te kunnen winnen.  

 

Playification is in feite hetzelfde als gamification, maar verschilt doordat bij playification de regels 

niet vastliggen. De regels ontstaan gaandeweg het spelen.  

 

Voor beide beïnvloedingstechnieken geldt dat het uitgangspunt is dat het leuk wordt gemaakt om 

bepaald gedrag te vertonen. In de praktijk vinden we verschillende manieren waarop de 

technieken worden ingezet. Zo worden er blikvangers langs de weg geplaatst zodat 

automobilisten het als een spel zien om hun afval ‘raak’ in de trechter te gooien. Als 

http://www.maikellatour.nl/klanten-zijn-bang-om-iets-te-verliezen-verliesaversie/
http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.5.1.193
http://www.maikellatour.nl/klanten-zijn-bang-om-iets-te-verliezen-verliesaversie/
http://www.maikellatour.nl/klanten-zijn-bang-om-iets-te-verliezen-verliesaversie/
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automobilisten mis gooien, dan ligt het afval in ieder geval vlakbij in plaats van overal verspreid en 

is het makkelijk op te ruimen. 

 

 

Afbeelding 2: Raakgooien in de blikvanger als spel.  

 

Een ander voorbeeld van gamification uit de praktijk is de ‘Bottle bank arcade’ (zie afbeelding 3). 

Dit is een glasbak waaraan een spelelement is toegevoegd om mensen aan te zetten tot het 

recyclen van glas. De glasbak werkt als volgt: boven elke opening van de glasbak bevindt zich 

een lampje. De plek waarop het lampje brandt geeft aan in welke opening men het glas moet 

gooien. Doen ze dit goed, dan scoren ze daarmee punten op het scorebord.  

 

 

Afbeelding 3: Flessen weggooien wordt leuk met de ‘Bottle bank arcade’. 

 

Complexere vormen van gamification geven mensen doelen om naartoe te werken (iets onder 

controle krijgen). Geen virtueel doel zoals in een game, maar een doel in de echte wereld. Door 

een uitgestippeld pad te volgen met tussenliggende subdoelen en concrete handelingen, werk je 

(zichtbaar) aan vooruitgang. Belangrijk bij dit hele mechanisme is om te focussen op de eerste 

stappen. Mensen moeten verleid worden om die eerste paar handelingen te doen. Zodra ze 

energie in het systeem gestopt hebben en resultaat boeken, ontstaat het verlangen naar meer. 

Ook al gaat het alleen maar over virtuele punten, profielen, badges en leaderboards. 

 

Geld sparen werd door SmartyPig leuk gemaakt en aangemoedigd. Het is een gratis online 

spaarvarken voor mensen die voor een specifiek doel sparen zoals een huwelijk, vakantie of 

nieuwe televisie. SmartyPig maakt het gebruikers makkelijk om te sparen door automatisch geld 

van je betaalrekening in je spaarvarken te storten. De spelmechanismen? Minimaal, maar slim. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=blikvanger&source=images&cd=&cad=rja&docid=4k713rZKWKn4cM&tbnid=RKpLDI6izdtN3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.45tuners.nl/forum/viewtopic.php?f=2&p=8604&ei=A--tUZGbI6Sc0wWb0IGYDg&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNETE9ue8zqcQO0nt00W6tmCLoIJ8w&ust=1370439790596428
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=blikvanger&source=images&cd=&cad=rja&docid=4k713rZKWKn4cM&tbnid=RKpLDI6izdtN3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.45tuners.nl/forum/viewtopic.php?f=2&p=8604&ei=A--tUZGbI6Sc0wWb0IGYDg&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNETE9ue8zqcQO0nt00W6tmCLoIJ8w&ust=1370439790596428
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=blikvanger&source=images&cd=&cad=rja&docid=4k713rZKWKn4cM&tbnid=RKpLDI6izdtN3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.45tuners.nl/forum/viewtopic.php?f=2&p=8604&ei=A--tUZGbI6Sc0wWb0IGYDg&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNETE9ue8zqcQO0nt00W6tmCLoIJ8w&ust=1370439790596428


Vervang deze lange Titel tekst | 9 

Gebruikers werken gericht en bewust aan een challenge: het spaardoel. Ze worden bovendien 

uitgenodigd om hun sociale netwerk aan te spreken om bij te dragen aan dat doel: community 

collaboration. 

 

Meer gamificatien of playification? Zie: 

 http://www.thefuntheory.com/  

 https://www.zamzee.com/  

 http://www.frankwatching.com/archive/2014/01/14/de-spelregels-van-gamification/  

 

Injunctieve normen 

Injunctieve normen beschrijven het gedrag waarvan mensen denken dat anderen het goed- of 

afkeuren. Mensen hechten veel waarde aan wat andere mensen vinden. Dit betekent dat wanneer 

personen uit de omgeving bepaald gedrag afkeuren, de kans groot is dat iemand zijn gedrag 

hieraan aanpast. Oftewel, men zal het gedrag vertonen dat wordt goedgekeurd door de 

omgeving.  

 

Een voorbeeld van het toepassen van de injunctieve norm is de onderstaande afbeelding.  

 

 

Afbeelding 4: Wc-bordje met injunctieve norm.  

 

Het bordje geeft aan hoe mensen zich behoren te gedragen na een toiletbezoek. Het 

communiceert de injunctieve norm dat het wordt afgekeurd als je de handen niet wast nadat je 

naar de wc bent geweest. Uit een onderzoek waarin het bord werd gebruikt om mensen te 

stimuleren hun handen te wassen na een toiletbezoek, bleek dat het bordje een positief effect had 

op het wassen van de handen nadat ze naar de wc waren geweest.  

 

Meer injunctieve normen? Zie: 

 Keizer, K., Lindenberg, S., & Steg, L. (2008). The spreading of disorder. Science, 322, 1681-

1685. 

 http://www.servicemanagement.nl/files/pdf/ServMan%2011-2010%20-

%20studieonderzoek%20handenwassen.pdf  

 http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/201203%20Tabula%20Rasa%20rapport

%20brandveiligheid%20stimuleren%20in%20studentenhuizen.pdf 

 

Descriptieve normen 

Descriptieve normen beschrijven hoe we denken dat de meeste andere mensen zich gedragen. 

Dit beeld heeft invloed op de perceptie van wat mensen ‘normaal’ vinden. Als de meeste mensen 

zich op een bepaalde manier gedragen, dan zal dat wel normaal zijn. Als iemand denkt dat de 

veel mensen op de fiets door rood rijden, is de kans groter dat hij/zij dat ook gaat doen. Het is 

immers ‘normaal’ om dat te doen.  

 

http://www.thefuntheory.com/
https://www.zamzee.com/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/01/14/de-spelregels-van-gamification/
http://www.servicemanagement.nl/files/pdf/ServMan%2011-2010%20-%20studieonderzoek%20handenwassen.pdf
http://www.servicemanagement.nl/files/pdf/ServMan%2011-2010%20-%20studieonderzoek%20handenwassen.pdf
http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/201203%20Tabula%20Rasa%20rapport%20brandveiligheid%20stimuleren%20in%20studentenhuizen.pdf
http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/201203%20Tabula%20Rasa%20rapport%20brandveiligheid%20stimuleren%20in%20studentenhuizen.pdf
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Een mooi voorbeeld van het toepassen in de praktijk van de descriptieve norm om gewenst 

gedrag uit te lokken, zijn hotels die gebruik maken van de zogeheten ‘Save our planet’ kaartje. 

Steeds meer hotels maken gebruik van een dergelijke kaartje om het hergebruiken van 

handdoeken te stimuleren. 

 

Afbeelding 5: Descriptieve norm in de praktijk: 75% van de mensen die in deze kamer verbleef, hingen hun 

handdoeken op om water te besparen, doet u hetzelfde? 

 

Door te benoemen dat 75% van de gasten die in de kamer verbleef hun handdoeken 

hergebruikten, wordt de norm gecommuniceerd dat het normaal is om dit te doen. Het kaartje 

zorgt er daarnaast voor dat mensen een soort van druk ervaren om hetzelfde te doen als hun 

voorgangers. Je wilt niet die ene persoon zijn die zijn handdoeken niet hergebruikt. 

 

Meer descriptieve normen? Zie:  

 http://www.eurib.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Reputatiemanagement/w_-

_Duurzaam_overreden.pdf  

 http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/68201-hoe-normen-gedrag-bepalen.html  

 file:///C:/Users/k.ruijs/Downloads/Dijksterhuis%20&%20van%20Baaren,%20Tabula%20rasa,

%20IPR%20NORMAG_Voorbij%20bijplaatsingen.pdf  

 

Implementatie intenties 

Met implementatie intenties worden actieplannen bedoeld waarin concreet wordt beschreven hoe, 

waar en wanneer men zich op een bepaalde manier gaat gedragen. Implementatie intenties 

worden vaak gebruikt om persoonlijke doelen te behalen en slechte gewoontes te doorbreken. 

Door het doel op de juiste manier te formuleren, wordt de kans vergroot dat men het doel bereikt. 

Uit onderzoek is ook gebleken dat hoe specifieker de implementatie intenties worden opgesteld, 

hoe effectiever deze is in het veranderen van gedrag. 

 

Implementatie intenties zijn feitelijk een bewust manier van beïnvloeden, maar het activeert een 

deels bewust en deels onbewust proces bij mensen, een soort innerlijke tweestrijd omdat men het 

als een nederlaag ervaart om de gestelde doelen niet te halen.  

Implementatie intenties worden vaak ingezet bij diëten. Door mensen concrete actieplannen op te 

laten schrijven wordt geprobeerd om mensen te laten volharden in hun dieetvoornemens. Een 

goed voorbeeld uit de praktijk is Het Nieuwe Eten van het Voedingscentrum. Het Nieuwe Eten 

helpt men stapsgewijs gezonder te eten zodat ze steeds dichter bij de Schijf van Vijf komen. 

Mensen kiezen een eetgewoonte uit die ze graag willen veranderen en worden gevraagd om 

http://www.eurib.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Reputatiemanagement/w_-_Duurzaam_overreden.pdf
http://www.eurib.org/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/Reputatiemanagement/w_-_Duurzaam_overreden.pdf
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/68201-hoe-normen-gedrag-bepalen.html
file:///C:/Users/k.ruijs/Downloads/Dijksterhuis%20&%20van%20Baaren,%20Tabula%20rasa,%20IPR%20NORMAG_Voorbij%20bijplaatsingen.pdf
file:///C:/Users/k.ruijs/Downloads/Dijksterhuis%20&%20van%20Baaren,%20Tabula%20rasa,%20IPR%20NORMAG_Voorbij%20bijplaatsingen.pdf


Vervang deze lange Titel tekst | 11 

specifiek te beschrijven hoe ze hun slechte eetgewoonte gaan verbeteren (bijvoorbeeld: 

gevarieerder eten, kleinere porties eten of regelmatiger eten). Ook moeten mensen beschrijven 

wanneer ze dat gaan doen. 

 

 

Afbeelding 6: Het boek Het Nieuwe Eten van het Voedingscentrum.  

 

Meer implementatie intenties? Zie: 

 http://www.psychfysio.nl/5_10_3/ 

 

Default optie 

De default optie is de standaard die iedereen krijgt als hij geen actie onderneemt. Indien iemand 

iets anders wil, dan moet hij daar dus iets voor doen. De default optie speelt deels in op gemak. 

Door het gewenste gedrag standaard te maken, is dit het meest gemakkelijk en wordt dit gedrag 

uitgelokt.  .  

 

Een voorbeeld van het bewust toepassen van de default-optie is te vinden in het elektronische 

patiëntendossier. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen meedoet, tenzij men bezwaar maakt. 

Mensen hebben vaak geen zin om moeite of tijd te besteden aan het aantekenen van bezwaar. 

Doordat de standaardoptie is dat je meedoet, krijg je een veel grotere groep mee in een plan dan 

wanneer mensen zich moeten opgeven om me te kunnen doen. 

 

Tegenovergesteld werkt het donorregistratie systeem in Nederland. Daarbij geldt dat niemand 

standaard donor is, maar pas als iemand zich hiervoor registreert. Er wordt veel gediscussieerd 

over automatische donorregistratie. Er is in Nederland een tekort aan donoren, automatische 

donorregistratie waarbij iedereen standaard donor is zou dit tekort tegen kunnen gaan.  

 

Het is overigens niet zo dat de default-optie uitsluitend gemak aanspreekt. Uit onderzoek is 

vastgesteld dat mensen bij het maken van moeilijke keuzes, waarbij zij niet goede weten wat te 

moeten kiezen, vaker bewust voor de default-optie gaan. Dan gaat het niet om gemak, maar om 

de knoop doorhakken in een moeilijk beslissingsproces. 

http://www.psychfysio.nl/5_10_3/
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Afbeelding 7: Default optie donorregistratie: niemand is donor tenzij men zich hiervoor registreert.  

 

Meer default optie? Zie:  

 https://www8.gsb.columbia.edu/sites/decisionsciences/files/files/Johnson_Defaults.pdf  

 van Dalen, H.P, & Henkens, K. (2014). Comparing the effects of defaults in organ donation 

systems. Social science & medicine, 106, 137-142. 

 

Priming 

Priming is een subtiele manier om gedag te beïnvloeden. Bij priming wordt bepaald gedrag 

geactiveerd door een prikkel (stimulans) uit de omgeving. Deze prikkel kan onder andere een 

geluid, aanraking, beeld, geur of smaak zijn. De prikkel brengt ons brein vast in een staat waarin 

gedragsverandering makkelijker wordt. Zo kan je iemand bijvoorbeeld sneller op een plaatje van 

een appel laten reageren door hem eerst een plaatje van een peer te laten zien. Het brein is dan 

als het ware al ingesteld op het waarnemen van fruit.  

 

Er zijn twee typen priming te onderscheiden, namelijk: 

1. Subliminale priming 

2. Supraliminale priming 

 

Subliminale priming betekent dat de hersenen een prikkel ontvangen die niet bewust kan worden 

waargenomen. Neem het voorbeeld van een reclameboodschap die maar een paar milliseconden 

in beeld komt. Supraliminale priming betekent dat je de boodschap wel waarneemt of kunt 

waarnemen, maar dat je je niet altijd realiseert dat deze je beïnvloedt. Een voorbeeld van 

supraliminale priming is product placement. Product placement is het impliciet verpakken van 

reclame boodschappen in televisieseries, films of muziekclips.  

 

https://www8.gsb.columbia.edu/sites/decisionsciences/files/files/Johnson_Defaults.pdf
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Afbeelding 8: Tijdens een talentenshow wordt er impliciet reclame gemaakt voor het merk Pepsi.  

 

In een bekend psychologisch onderzoek werd priming gebruikt om het looptempo van 

proefpersonen te beïnvloeden. Tijdens een experiment kregen ze verschillende foto’s te zien. De 

ene groep kreeg foto’s te zien van mensen van middelbare leeftijd en de andere groep van 

bejaarden. Verwacht werd dat de foto’s van de bejaarden het concept ‘langzaam’ zou activeren bij 

de proefpersonen. Na afloop van het experiment werd er gemeten hoe snel de proefpersonen 

naar de uitgang liepen. Wat bleek? Mensen die foto’s hadden gezien van bejaarde personen 

liepen langzamer dan mensen die foto’s hadden gezien van personen van middelbare leeftijd.  

 

In de reclamewereld wordt priming vaak gebruikt door positieve gevoelens aan producten te 

koppelen. In de onderstaande afbeelding worden positieve gevoelens gekoppeld aan een auto.  

 

 

Afbeelding 9: Positieve gevoelens worden gekoppeld aan een auto, men gaat hier wel erg ver.  

 

Meer priming? Zie: 

 http://www.rovg.nl/upload/rovg/file/publicaties/2011/Rijden%20onder%20Invloed%20-

%20rapport.pdf 

 http://www.goallab.nl/publications/documents/Holland,%20Hendriks,%20Aarts%20(2005)%20

-%20noncsious%20effects%20of%20scent%20on%20behavior.pdf 
  

http://www.rovg.nl/upload/rovg/file/publicaties/2011/Rijden%20onder%20Invloed%20-%20rapport.pdf
http://www.rovg.nl/upload/rovg/file/publicaties/2011/Rijden%20onder%20Invloed%20-%20rapport.pdf
http://www.goallab.nl/publications/documents/Holland,%20Hendriks,%20Aarts%20(2005)%20-%20noncsious%20effects%20of%20scent%20on%20behavior.pdf
http://www.goallab.nl/publications/documents/Holland,%20Hendriks,%20Aarts%20(2005)%20-%20noncsious%20effects%20of%20scent%20on%20behavior.pdf
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2.2 Technieken om onbewust attitudes te beïnvloeden 

Gedrag sturen via attitudes (houdingen, overtuigingen) is bij uitstek het terrein van de bewuste 

beïnvloeding. Men probeert met argumenten mensen een andere houding ten opzichte van een 

probleem, situatie of product te laten aannemen en veronderstelt dan dat men, als de attitude 

eenmaal is bijgesteld ook wel het bijbehorende gedrag zal aanpassen. Mensen vertonen echter 

vaak weerstand tegen verandering, gaan zich verzetten als iemand hen probeert te overtuigen 

van iets waar ze het in eerste instantie niet mee eens zijn of als niet gemotiveerd zijn om hun 

gedrag daar voor aan te passen. 

 

Effectiever dan mensen trachten te overtuigen zijn daarom technieken die attitudes beïnvloeden, 

zonder dat mensen zich daar direct van bewust zijn. Zo wordt een eventuele discrepantie tussen 

gedrag en attitudes niet benadrukt en is de kans groter dat mensen de attitude in de gewenste 

richting bijstellen, om daar vervolgens dan ook in gedrag uiting aan te geven. In deze paragraaf 

laten we een aantal manieren zien hoe attitudes ‘onbewust’ te beïnvloeden zijn. 

 

Commitment en consistentie 

Met commitment wordt de vastberadenheid bedoeld om door te zetten. Commitment is met name 

effectief als men zich verbonden voelt of een bepaalde investering heeft gedaan (bijvoorbeeld tijd, 

inspanning, geld). Commitment wordt vaak in 1 adem genoemd met het principe consistentie, 

oftewel: als je A zegt, dan moet je ook B zeggen.  

 

In de praktijk wordt er regelmatig van commitment en consistentie gebruik gemaakt door 

consumenten producten te laten proberen (product samples). Bekend is dat als consumenten een 

nieuw product testen en tevreden zijn, zij meer geneigd zijn om dit product te blijven gebruiken en 

minder snel voor een concurrerend product te kiezen.  

 

Ook loyaliteitsprogramma’s (bijvoorbeeld ‘Flying Blue’ van KLM) maken gebruik van commitment. 

Door bepaalde beloningen aan deelnemers te verstrekken, probeert KLM klanten aan de 

luchtvaartmaatschappij te binden. Hierbij geldt dat hoe vaker ze met de luchtvaartmaatschappij 

vliegen, hoe groter de beloningen. Het doel van een dergelijk loyaliteitsprogramma is dat men zich 

verbonden gaat voelen met een luchtvaartmaatschappij. Als men zich eenmaal verbonden voelt, 

zal er in de toekomst vaker voor de luchtvaartmaatschappij worden gekozen.  

 

Meer commitment en consistentie? Zie: 

 Cialdini, R. Influence.  

 

Liking en fleeting attraction 

Liking is een van de bekende principes van Cialdini. Liking (sympathie) vergroot de kans op 

gedragsverandering. We laten ons over het algemeen meer beïnvloeden door mensen die we 

mogen. Daarnaast geldt dat we vaak sympathie hebben voor mensen als ze op onszelf lijken of 

aan onszelf doen denken. Ook mensen die op goede vrienden of familieleden lijken zorgen er 

vaak voor dat we sympathie ervaren richting een persoon. Deze voorkeur voor gelijkenis kan zich 

op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld:  

 dezelfde namen; 

 dezelfde geboorteplaats; 

 hetzelfde beroep. 
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In de horeca wordt het sympathie principe vaak toegepast in de bediening. Bekend is dat wanneer 

de bediening een bestelling herhaald met exact dezelfde woorden als die van de klant, de 

bediening positiever wordt beoordeeld en men vaak meer fooi geeft.  

 

Fleeting attraction is een tijdelijke staat van sympathie. Mensen voelen zich hierdoor tijdelijk 

aangetrokken tot een persoon of product. Een merk dat gebruik maakt van deze 

beïnvloedingstechniek is Coca-Cola. Coca-Cola zette onlangs een marketingactie op waarbij 

namen van personen op de labels van de Coca-Cola flesjes en blikjes werden gedrukt. Een 

slimme actie want een flesje Coca-Cola met de eigen naam erop zorgt ervoor dat mensen zich 

aangetrokken voelen tot het product. Het flesje doet ons aan onszelf denken en zorgt ervoor dat 

we sympathie ontwikkelen richting het product.  

 

 

Afbeelding 10: Namenactie van Coca-Cola.  

 

Meer liking en fleeting attraction? Zie: 

 Andrews. M., & van Leeuwen, M. (2013). Hidden persuasion.  

 Cialdini, R. Influence.  

 

Altercasting 

Met altercasting wordt het principe bedoeld dat mensen zich naar een bepaalde rol gaan 

gedragen als ze een bepaalde sociale rol krijgen toegewezen. Een klassiek psychologisch 

experiment illustreert de kracht van het principe. In het zogeheten Stanford gevangenisexperiment 

kregen studenten willekeurig de rol van gevangene of bewaker toegewezen. Na een korte tijd 

werd het experiment beëindigd omdat de studenten zich teveel naar hun toegewezen rol gingen 

gedragen. ‘Gevangenen’ gingen zich onderdanig gedragen en ‘bewakers’ begonnen hun macht te 

misbruiken.  

 

In het dagelijkse leven wordt deze beïnvloedingstechniek op een iets subtielere manier toegepast. 

In reclames worden mensen aangesproken op dat als ze slim zijn, ze een product bij een 

bepaalde winkel kopen. Denk bijvoorbeeld aan de winkelketen Mediamarkt. Mediamarkt nodigt 

haar klanten uit om producten te kopen door gebruik te maken van de slogan “ik ben toch niet 

gek!”. Met andere woorden, als je ergens anders apparatuur koopt ben je ‘gek’. Mensen zien 

zichzelf over het algemeen niet als domme consument en zullen zich daardoor (onbewust) 

aangesproken voelen om bij de Mediamarkt inkopen te doen.   
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Afbeelding 11: Slogan van winkelketen Mediamarkt. 

 

Meer altercasting? Zie: 

 Andrews. M., & van Leeuwen, M. (2013). Hidden persuasion.   

 

Self-persuasion  

Bij self-persuasion worden mensen aangezet zichzelf ergens van te overtuigen. Een groot 

voordeel hiervan is dat mensen niet in de gaten hebben dat ze worden beïnvloedt.  

 

Wie wel eens in een restaurant gaat eten weet dat de bediening regelmatig vraag of alles naar 

wens is en of het eten goed smaakt. Er zijn maar weinig mensen die zullen zeggen dat het niet 

lekker smaakt, omdat ze niet onbeleefd willen zijn. Wat mensen echter niet doorhebben is dat ze 

zichzelf hierdoor overtuigen dat ze lekker hebben gegeten en daardoor een positieve attitude 

vormen richting het restaurant.  

 

Een ander voorbeeld waarbij self-persuasion vaak wordt toegepast zijn acties waarbij men een 

slogan moet verzinnen. Mensen worden hierbij aangezet om positieve aspecten van producten te 

bedenken. ‘Mars is lekker want….’. De meeste mensen zullen meedoen omdat ze denken een 

prijs te kunnen winnen. Die kans is erg klein, maar het resultaat is dat een grote groep mensen 

bezig is om positieve associaties op te roepen met het product en bezig zijn om zichzelf te 

overtuigen dat Mars lekker is.  

 

 

Afbeelding 12: Self-persuasion in de praktijk: ‘Mars is lekker, want…’.  

 

Een belangrijk aspect van self-persuasion is dat mensen worden aangezet om na te denken. In de 

campagne Waterspaarders van het Wereld Natuur Fonds, Unilever en Missing Chapter 

Foundation werden kinderen aangezet om na te denken over zuinig omgaan met water. Kinderen 

kunnen een etiket ontwerpen voor een shampoo- of douchegelfles. Het etiket dient mensen eraan 

te herinneren dat ze niet te lang onder de douche moeten staan. Het beste etiket wint een prijs.  
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Afbeelding 13: Door kinderen ontworpen etiketten om zuinig omgaan met water te stimuleren. 

 

De douche etiketten actie heeft dezelfde werking als de slogan actie van Mars. Kinderen willen 

een zo goed mogelijk etiket ontwerpen en denken goed na over omgang met water. Het resultaat 

is dat ze zichzelf overtuigen om zuiniger met water om te gaan.  

 

Meer self-persuasion? Zie:  

 http://misc3.inquirer.net/asmokefreeworld/criteria.htm  

 Elliot, A. (1999). The power of self-persuasion. American psychologist, 54 (11), 875-884. 

 Andrews. M., & van Leeuwen, M. (2013). Hidden persuasion.  

 

Disrupt then reframe 

Bij de techniek disrupt then reframe wordt bewust verwarring gezaaid met een verdraaiing van 

een boodschap (disrupt), waarna vervolgens de boodschap wordt hersteld met een krachtige 

conclusie (reframe). Bekend is dat mensen in bepaalde psychologische ‘states of mind’ meer 

vatbaar zijn/open staan voor verandering. Een daarvan is verwarring. Het zaaien van een ‘prettige 

verwarring’ kan een mooi aangrijpingspunt zijn om verandering in gang te zetten.  

 

Een sprekend voorbeeld van disrupt then reframe uit het buitenland is een antirookcampagne in 

Thailand waarbij kinderen aan rokers om een vuurtje vragen. De rokers zijn geshockt en weigeren 

de kinderen een vuurtje te geven omdat roken volgens hen slecht is. Vervolgens vraagt het kind 

waarom de roker dan zelf rookt en geeft de roker een brochure met daarop een telefoonnummer 

voor een hulplijn om te stoppen met roken.  

 

http://misc3.inquirer.net/asmokefreeworld/criteria.htm
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Afbeelding 14: Shot uit filmpje van antirookcampagne in Thailand. Kinderen vragen roker om vuurtje.  

 

Het verzoek van het kind zorgt ervoor dat de roker in de war raakt (hoor ik nou echt dat een kind 

me om een vuurtje vraagt?). De roker is hierdoor minder op zijn hoede voor het volgende verzoek 

(stoppen met roken). Bijna alle rokers die een brochure ontvingen gooide hun sigaret weg. 

Daarnaast zorgde de campagne ervoor dat de hulplijn 40% meer telefoontjes kreeg van mensen 

die wilden stoppen met roken.  

 

Een ander sprekend voorbeeld van disrupt then reframe is een Zweedse campagne voor het 

kinder kanker fonds. In de campagne wordt gebruik gemaakt van een billboard op een 

metrostation met daarop een kind. De haren van het kind gaan wapperen als een metro 

langskomt. Mensen vinden dit grappig, tot plots de haren wegvliegen. Dan blijkt dat het kind 

kanker heeft en kaal is. Vervolgens wordt er gevraagd om geld te doneren aan het kinder kanker 

fonds. 

 

 

Afbeelding 15: Shots uit kinder kanker campagne in Zweden. Voorbijgangers worden gevraagd om geld te 

doneren aan het kinder kanker fonds.  

 

Meer disrupt then reframe? Zie:  

 https://www.youtube.com/watch?v=g_YZ_PtMkw0  

 http://www.noonedeservestodie.org/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=064ipuBiWDg  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g_YZ_PtMkw0
http://www.noonedeservestodie.org/
https://www.youtube.com/watch?v=064ipuBiWDg
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Mere exposure effect 

Met het mere exposure effect wordt bedoeld dat mensen een voorkeur voor dingen ontwikkelen 

naarmate ze er vaker aan worden blootgesteld. Zo vinden mensen een liedje vaak leuker 

naarmate ze het liedje vaker hebben gehoord. Het mere exposure effect toont de kracht van 

herhaling. 

 

Een interessant onderzoek uit het buitenland toont de kracht van het mere exposure effect bij de 

voedselwaardering van kinderen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat eten positiever werd 

gewaardeerd als het was verpakt in een MacDonald’s verpakking dan wanneer het in een gewone 

witte verpakking werd verpakt. Bijna 77% van de kinderen (leeftijd 3-5 jaar) vond de friet lekkerder 

smaken als de friet verpakt was in een MacDonald’s verpakking. Hetzelfde effect kwam naar 

voren bij het eten van wortels.  

 

Wat bleek was dat naarmate kinderen meer televisie keken, ze meer voorkeur ontwikkelden voor 

eten met een fast food label. Geconcludeerd werd dat het niet belangrijk is of de jonge kinderen 

de advertenties van de nieuwe burger begrijpen, maar dat frequente blootstelling aan het merk 

voldoende is om kinderen een voorkeur te laten ontwikkelen voor bepaald eten.  

 

Daarnaast maakt MacDonald’s gebruik van de slogan ‘I’m lovin’ it’. De voorkeur voor het merk 

wordt hierdoor nog meer versterkt.  

 

 

Afbeelding 16: Herhalende blootstelling aan een MacDonald’s reclame zorgt voor een voorkeur voor eten van 

MacDonald’s.  

 

Meer mere exposure effect? Zie: 

 Andrews. M., & van Leeuwen, M. (2013). Hidden persuasion.  

 Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. Journal of Personality and Social 

Psychology, 9, 1–27. 

 

Humor 

Humor wordt vaak ingezet in de reclamewereld. Uit onderzoek is ook gebleken dat humor in 

advertenties werkt. Het zorgt ervoor dat mensen zich meer aangetrokken voelen tot een product 

en daarnaast wordt weerstand tegengegaan. Wat opvallend is dat mensen door humor het 

product niet beter herinneren. Wel worden onbewust de positieve gevoelens aan het product 

gekoppeld. Mensen vergeten het product, maar willen het product wel hebben.  

 

Een bekende reclame waarbij gebruik werd gemaakt van humor is de reclame waarin een Jack 

Russel terriër autogeluiden nadoet. Veel mensen zullen zich de hond herinneren en weten dat het 
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om een automerk gaat. Om welk automerk het precies gaat is wellicht wat lastiger om te 

herinneren. Wel houden de meeste mensen positieve gevoelens over aan de reclame die 

onbewust worden gekoppeld aan het automerk. 

 

 

Afbeelding 17: Jack Russel terriër uit Volkswagen reclame.  

 

Meer humor? Zie: 

 http://www.kennislink.nl/publicaties/humor-in-advertenties-werkt-ook-onbewust  

 

Atmospherics 

Met atmospherics wordt de inrichting en sfeer van een bepaalde omgeving bedoeld. De techniek 

wordt ingezet om de stemming van consumenten te beïnvloeden zodat ze bepaalde producten 

kopen. Winkels maken dan ook veel gebruik van deze beïnvloedingstechniek. Met verschillende 

‘trucjes’ proberen zij hun producten nét een tikkeltje aantrekkelijker te maken voor de consument. 

Zo wordt er in sommige winkels gebruik gemaakt van blauw licht boven de vleesafdeling zodat het 

vlees er roder uitziet en wordt er muziek in winkels afgespeeld om ervoor te zorgen dat mensen 

bepaalde producten kopen. Onderzoek toont aan dat als de muziek op een product wordt 

afgestemd (bijvoorbeeld Franse muziek bij Franse wijnen), men meer koopt.  

 

Over de inrichting van een winkel wordt ook goed nagedacht. Zo bevindt de groente en fruit 

afdeling zich in bijna alle supermarkten vooraan in de winkel. Deze indeling moet ervoor zorgen 

dat mensen ongezonde producten kopen. We zijn namelijk eerder bereid om ongezonde 

producten te kopen als we al gezonde producten in de winkelwagen hebben liggen. Het hebben 

van groente en fruit in de winkelwagen zorgt er namelijk voor dat we ons minder schuldig voelen 

als we een zak chips pakken.  

 

http://www.kennislink.nl/publicaties/humor-in-advertenties-werkt-ook-onbewust
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Afbeelding 18: Groente en fruit vooraan in de winkel stimuleert kopen van ongezonde producten.  

 

Meer atmospherics? Zie:  

 http://www.psychologytoday.com/blog/sideways-view/201311/atmospherics-smell-and-

sounds-in-shops  

 Andrews. M., & van Leeuwen, M. (2013). Hidden persuasion 

 
  

http://www.psychologytoday.com/blog/sideways-view/201311/atmospherics-smell-and-sounds-in-shops
http://www.psychologytoday.com/blog/sideways-view/201311/atmospherics-smell-and-sounds-in-shops
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3. Onbewuste beïnvloeding in Fryslân 

Tijdens de Gedragsdag Verkeer op 6 maart 2014 deed het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 

Fryslân een oproep voor verkeersproblemen waarbij gedragsbeïnvloeding gewenst was. Naar 

aanleiding hiervan meldden 3 gemeenten zich aan, namelijk: 

 Gemeente Het Bildt 

 Gemeente Leeuwarden 

 Gemeente Tytsjerksteradiel 

 

Om een beter beeld te krijgen van de problematiek heeft XTNT op elke probleemlocatie een 

schouw uitgevoerd. Vervolgens hebben er brainstormsessies plaatsgevonden en zijn voor alle 

probleemlocaties maatregelen uitgewerkt om het ongewenste gedrag te veranderen. Het 

uitgangspunt hierbij was om gebruik te maken van onbewuste beïnvloedingsstrategieën. Bij 

sommige maatregelen is echter gebruik gemaakt van een combinatie van onbewuste en bewuste 

beïnvloedingsstrategieën. Dit is noodzakelijk om een zo groot mogelijk gedragseffect te 

realiseren.  

 

In de volgende paragrafen worden de probleemcases nader toegelicht. Per gemeente worden de 

volgende aspecten beschreven: 

 Beschrijving van de locatie 

 Beschrijving van het probleem 

 Acties vanuit de gemeenten om gewenst gedrag te bereiken 

 Nieuwe insteek (maatregelen volgens XTNT) 
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3.1 Gemeente Het Bildt 

3.1.1 Beschrijving van de locatie 

De probleemlocatie betreft de Bildtdijken. De Bildtdijken is een (zo goed als) rechte weg en is 

ongeveer. 17,7 km lang. Op de Bildtdijken ligt een weg waarlangs aan weerszijden een aantal 

woningclusters staan (zie afbeelding 19). De huizen staan vlak langs de weg. Het woongebied 

kan worden onderverdeeld tussen noord en zuid. In het noorden wonen vooral arbeiders, in het 

zuiden staan vooral luxe boerderijen. Verder geldt dat de huizen ten oosten van de dijk lager 

liggen en verder van de weg staan. Ten westen van de dijk zijn de huizen direct aan de weg 

gelegen. 

 

 

Afbeelding 19: Bebouwingsclusters op de Bildtdijken. 

 

Van deze weg wordt door alle verkeersdeelnemers gebruik gemaakt (voetgangers, fietsers, 

landbouwverkeer, autoverkeer en vrachtverkeer). Er is sprake van zowel doorgaand verkeer als 

bestemmingsverkeer. Inhalen op deze weg is niet mogelijk. Er zijn wel passeerstroken, maar deze 

worden veelal gebruikt als parkeerplek (zie afbeelding 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 20: Passeerstrook op de Bildtdijken. 
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3.1.2 Probleembeschrijving 

Er worden twee problemen ervaren op de beschreven locatie. Enerzijds de mening van verkeer. 

Zoals aangegeven wordt de weg door alle verkeersdeelnemers gebruikt. Het landbouwverkeer 

wordt door de fietsers en voetgangers als problematisch ervaren. ‘Landbouwverkeer is heer en 

meester en drukt fietsers en voetgangers van de weg’.  

 

Het tweede probleem dat wordt ervaren is te hard rijden. De Bildtdijken is een rechte weg en dat 

lokt uit tot hard rijden. Er staat een bord waarop de snelheid van 30km wordt aangegeven, maar 

de weg is niet ingericht als een 30 km/u gebied. Het gebied heeft de status ‘dorp’, maar 

verkeerskundig gezien is het geen dorp. Daarnaast is er sprake van wisselende snelheden op de 

Bildtdijken. Op sommige stukken mag er 60 km/u worden gereden, op andere stukken mag er 

maar 30 km/u worden gereden (zie afbeelding 21). 

 

 

Afbeelding 21: Wisselende snelheden op de Bildtdijken. 60 km/u wordt met een roze lijn aangegeven, 30 km/u 

wordt met een groene lijn aangegeven.  

 

Het zijn zowel auto’s als vrachtwagens en tractoren die te hard rijden. Het zijn de omwonenden 

die vooral klagen over het te hard rijden, maar zelf maken zij zich ook schuldig aan te hard rijden. 

Verder wordt er met name buiten de spits te hard gereden.  

3.1.3 Acties vanuit de gemeente om gewenst gedrag te bereiken 

De gemeente heeft zelf al verschillende maatregelen ingezet om te hard rijden tegen te gaan. 

Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die de gemeente heeft genomen om het hard 

rijden tegen te gaan. 

 

Plaatsen van een heg 

Langs sommige delen van de weg heeft de gemeente heggen geplaatst (zie afbeelding 22). Het 

doel hiervan was om de weg visueel smaller te laten lijken en het verkeer daardoor te laten 

afremmen. Bewoners vonden echter dat de heggen hun zicht belemmerden en hebben de 

heggen uit eigen initiatief verwijdert of geknipt.  
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Afbeelding 22: Heggen langs de weg geplaats om de weg smaller te laten lijken. 

 

Visuele drempel 

In een poging het verkeer af te remmen, heeft de gemeente een visuele drempel geplaatst (zie 

afbeelding 23). Met rode en witte wegmarkeringen is een drempel op het wegdek getekend.  

 

 

Afbeelding 23: Visuele drempel om snelheid te verminderen. 

 

Plantsoen  

Een andere maatregel die de gemeente heeft genomen om de snelheid eruit te halen is door een 

plantsoen aan te leggen in de vorm van een halve cirkel. Er is hierdoor een kleine slinger in de 

weg ontstaan waardoor de rechte weg is doorbroken.  

 

Rode ribbels 

Een volgende maatregel die de gemeente heeft genomen, is het plaatsen van rode ribbels op het 

wegdek (zie afbeelding 24). De ribbels zijn bedoeld om de aandacht van de automobilisten te 

trekken.  
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Afbeelding 24: Rode ribbels op de weg om mensen alert te maken.  

 

Stickers op kliko’s  

De gemeente heeft bewoners ook stickers aangeboden in de vorm van een 30 km/uur bord (zie 

afbeelding 25). De stickers zijn bedoelt om op de kliko te plakken en automobilisten erop te 

wijzen/herinneren dat ze maar 30 km/uur mogen rijden. Op veel plekken langs de weg zie je dan 

ook de kliko’s staan met de sticker erop.  

 

 

Afbeelding 25: Sticker met snelheid op kliko. 

 

Wegmarkeringen 

Om de attentie van automobilisten bij in- en uitritten te verhogen, heeft de gemeente bij 

verschillende uitritten een wit of rood vlak op het wegdek getekend (zie afbeelding 26).  

 

 

Afbeelding 26: Witte markering op het wegdek.  
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Daarnaast heeft de gemeente op de weg een 30 km/uur bord getekend. De toegestane snelheid 

staat hierdoor zowel langs, als op de weg weergeven.  

 

Bestrating aanpassen 

Op een deel van de Bildtdijken heeft de gemeente het wegdek aangepast. Het gladde wegdek is 

hierbij vervangen met bestrating (ongelijk, ribbels) (zie afbeelding 27). Als je harder rijdt, hoor je 

dat. Op dit gedeelte van de Bildtdijken wordt niet te hard gereden. Echter, dit kan mogelijk ook te 

maken hebben met de vorm van de weg. De weg is erg smal en minder overzichtelijk dan de rest 

van de Bildtdijken.  

 

 

Afbeelding 27: Bestrating met ribbels. 

 

Aanleg parkeerstroken en parkeerplaatsen (niet gericht op hard rijden aanpakken) 

Niet alle bewoners aan de Bildtdijken beschikken over een eigen parkeerplek bij hun huis. Het 

gevolg hiervan is dat bewoners hun auto aan de weg parkeren waardoor vervolgens de doorgang 

van de weg beperkt wordt. In een poging om geparkeerde auto’s langs de weg te verwijderen 

heeft de gemeente aan de bewoners aangeboden om op kosten van de gemeente een 

parkeerplaats aan te laten leggen bij de huizen van de bewoners. Niet alle bewoners hebben van 

dit aanbod gebruik gemaakt. 

 

Een tweede poging om de parkeerproblematiek op te lossen heeft geleid in het veranderen van  

een aantal passeerstroken langs in parkeerstroken (zie afbeelding 28).  

 

 

Afbeelding 28: Parkeerstroken langs de weg. 
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3.1.4 Nieuwe insteek 

Tijdens de brainstormsessie zijn de volgende opties de revue gepasseerd om in de nabije 

toekomst toe te passen om de snelheid van overtreders te remmen: 

 Fysieke ingrepen doen, bijvoorbeeld drempels aanleggen, zodanig dat tractoren zonder 

hinder kunnen passeren. 

 Reuring creëren. De mensen uit de omgeving wakker schudden met een ‘Wake up call’. Met 

andere woorden, iets organiseren waardoor de aandacht heel sterk op het probleem wordt 

gefocust. 

 Een prijsvraag organiseren, waarbij we bewoners zelf iets laten bedenken/maken en 

neerzetten in tuinen. Er is dan een prijs voor winnaar(s). 

 Een Speedcam lottery organiseren. Dit is een ludieke loterij met medewerking van de politie, 

waarbij snelheidsovertreders worden beboet en het geld van de boete wordt verloot onder 

menen die zich op het traject wél aan de snelheid houden. Dit is maar kort vol te houden en 

geldt dus als een wake-up call. 

 Het wegbeeld geregeld aanpassen door verrassingen in de weg in te bouwen. Hierdoor wordt 

voorkomen dat mensen snel wennen aan aanpassingen en zodoende ook weer snel 

terugvallen in het ongewenste gedrag.  

 Er kan worden ingespeeld op het ego van hardrijders. Door middel van borden kan te hard 

rijden worden gepositioneerd als ‘niet stoer’ of gekoppeld worden aan zaken waar men liever 

niet mee geassocieerd wordt (lage status, onkunde, domheid). 

 Positieve framing kan worden ingezet door bijvoorbeeld smileys of opgestoken duimen te 

koppelen aan de juiste snelheid. Eventueel kan sociale bewijskracht worden ingezet: laat – 

liefst met dynamische borden zien dat het percentage automobilisten dat zich wél aan 

snelheid weet te houden heel hoog is.  

 Er kan gebruik worden gemaakt van implementatie intenties (actieplannen). Laat mensen 

intentieverklaringen tekenen ‘de komende twee maanden rij ik niet te hard’.  

 Er kan persoonlijk contact worden gezocht met alle omwonenden, bijvoorbeeld aanbellen bij 

alle huizen (met het verzoek een intentieverklaringen te tekenen na een korte peiling van hoe 

men aanlijkt tegen de situatie). 

 De anonimiteit van de overtreders kan worden opgeheven door nummerborden of auto’s van 

de hardrijders na verloop van tijd kenbaar maken (bijvoorbeeld op billboard langs weg). 

 

Na het doorspreken en afwegen van de 10 opties hierboven is er gekozen voor een mix van 

enkele hiervan, een pakket aan interventies. Het pakket is noodzakelijk om op de verschillende 

wijze van (onbewuste) gedragsbeïnvloeding te kunnen inspelen. Losse elementen hebben 

nauwelijks of geen effect, zeker omdat het bij de snelheidsovertreders vrijwel uitsluitend gaat om 

buurtbewoners die bekend zijn met de weg en de (eventueel nieuw te creëren) situatie.  

 

Met het pakket aan interventies zetten we in op de sociale structuur van de buurt. Idee is de 

samenhorigheid van de bewoners te mobiliseren en te versterken. Daarbij maken we gebruik van 

een aantal technieken waarmee deels bewust en deels onbewust attitudes worden bijgesteld in 

de gewenste richting (onder andere implementatie intenties), maar ook directe prikkels worden 

ingebouwd die gedrag sturen in de gewenste richting (onder andere associatieve voorwerpen in 

de tuin, ontworpen door de bewoners zelf). Bij het inspelen op de gemeenschap en kracht van de 

eigen buurt willen we in ieder geval gebruik maken van: 

 Inzet scholen/schoolkinderen 

 Buurtbewoners elkaar laten aanspreken/overtuigen 

 Inzet lokale horeca/overige middenstand 
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 Centrale figuren in het dorpsleven als inspiratiebron, voorbeeld (modelling) en aanjager laten 

fungeren. 

 

Hieronder wordt een pakket aan interventies beschreven die tezamen moeten zorgen voor het 

verminderen van het percentage hardrijders op de Bildtdijken.  

 

Wake up call actie (optie 2 uit de lijst hierboven) 

 Doel: reuring creëren in de buurt, buurtbewoners weten dat er komende tijd aandacht komt 

voor het aan de snelheid houden op de Bildtdijken. 

 Inspelen op elementen gedragsverandering: aandacht en exposure. 

 Actie moet de aandacht trekken, ‘boel op z’n kop zetten’. 

 Actie aan het begin van opvolgende acties, startevenement.  

 Ideeën: 

- Pick-up die op aantal (drukke) momenten precies aan snelheid over Bildtdijken rijdt, 

vlaggen, teksten, geluid en eventueel promotiedames geven zo aandacht aan maximum 

snelheid op Bildtdijken. 

- Openingsactiviteit, bijvoorbeeld maaltijd gemaakt door lokale middenstand met alle 

omwonenden op Bildtdijken opeten, eventueel aangevuld met (kinder)activiteiten als 

springkussen of elektrische autootjes. 

 

Laten tekenen intentieverklaringen zoveel mogelijk omwonenden (optie 8 uit de lijst 

hierboven) 

 Doel: mensen zich bewust laten confirmeren aan het niet te hard rijden op de Bildtdijken. 

 Inspelen op elementen gedragsverandering: commitment, implementatie intentie en 

wederkerigheid. 

 Belangrijk om persoonlijk deur aan deur langs te gaan bij omwonenden, eventueel in 

combinatie met bijvoorbeeld schoolkinderen.  

 

Prijsvraag: ontwerp iets ludieks voor in eigen voortuin (optie 3 uit de lijst hierboven) 

 Doel: mensen zelf creatief laten zijn om omwonenden bewust te maken van gevaar te snel 

rijden. 

 Inspelen op elementen gedragsverandering: ‘gemeenschaps persuasion’. 

 Door alle exposure actie in voortuinen worden mensen herinnert aan de getekende 

intentieverklaringen. 

 

Inspelen op ego te hardrijders, kenbaar maken hardrijders (optie 6 uit de lijst hierboven) 

 Doel: hardrijders (eventueel alleen die intentieverklaring hebben getekend) openbaar maken 

voor iedereen, zo kan gemeenschap deze mensen aanspreken op hun gedrag en gaan de 

hardrijders zich ook schamen voor eigen gedrag.  

 Inspelen op elementen gedragsverandering: uit anonimiteit halen, schandpaal. 

 Mogelijkheden: 

- Liefst op billboard kenbaar maken auto’s die nog steeds te hard rijden (twijfel of dit mag 

en kan/niet teveel weerstand op kan roepen). 

- Alternatief: politiecontroles met laserpistolen, op die manier confronteren hardrijders met 

intentieverklaring (.i.c.m. boete). 
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3.2 Gemeente Leeuwarden 

3.2.1 Beschrijving van de locatie 

In Leeuwarden ligt de Vrouwenpoortsbrug. Aan beide zijden van de brug ligt een rotonde met vrij 

liggende fietspaden waarop de fietsers voorrang hebben op het autoverkeer. De fietspaden 

maken onderdeel uit van een belangrijke route tussen de binnenstad (Nieuwestad) en het westen 

van het stad.  

 

Fietsverkeer dat over de brug linksaf wil, zou bij rotonde van de Pier Panderstraat moeten 

oversteken en dan zijn route langs de Pier Panderstraat en vervolgens de Westersingel moeten 

vervolgen. (zie afbeelding 29).  

 

 

Afbeelding 29: Gewenste route over de brug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afbeelding 30: Luchtfoto van het gebied.  
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3.2.2 Probleembeschrijving 

Het probleem van de hierboven beschreven fietsroute is dat deze route om is en er een kortere en 

meer directe route mogelijk is via het deel van de Westersingel dat als eenrichtingsweg is 

aangeduid (gewenste route is 70 meter langer). Het gevolg is dat er op het Westelijke fietspad van 

de Vrouwenpoortsbrug veel in de verkeerde richting wordt gefietst, zowel op fietspad als over het 

voetpad. Op de onderstaande afbeelding wordt de gewenste en ongewenste fietsroute 

geïllustreerd. 

 

 

Afbeelding 31: Gewenste versus ongewenste fietsroute over de brug.  

 

Bij de probleembestrijding richten we ons op gedragsmaatregelen die het juiste en veilige gebruik 

van de fietspaden moeten bevorderen. Daarmee wordt voorkomen dat fietsers in de tegenrichting 

over de brug gaan rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Omdat op de brug al maatregelen 

zijn genomen die het oversteken belemmeren, is er in dit onderzoek vooral aandacht voor de 

beginpunten van de route: de momenten waarop de keuze wordt gemaakt om ‘verkeerd om’ te 

gaan rijden. 

 

Grofweg zijn er 2 punten aan te wijzen waar mensen aan de verkeerde kant gaan fietsen. Het 

eerste punt betreft de kruising waar fietsers vanuit het centrum komen (vanuit de Nieuwestad). 

Fietsers die verder over de Vrouwenpoortsbrug willen,  slaan vanuit Nieuwestad niet rechtsaf, 

maar steken de weg over en fietsen dan in tegengestelde richting over de rotonde en brug (zie 

afbeelding 32 en 33).  
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Afbeelding 32: Eerste plek (gele cirkel) waar mensen in de verkeerde richting gaan fietsen. 

 

 

Afbeelding 33: Eerste plek waar mensen in de verkeerde richting gaan fietsen. 

 

Het tweede punt waar een groot deel van de mensen in de verkeerde richting rijdt betreft de 

noordelijke oversteek van de rotonde (afslag Vrouwenpoortsbrug). Het zijn veelal fietsers 

afkomstig uit de richting Westerplantage die deze oversteek maken en aan de verkeerde kant 

fietsen. Op de onderstaande afbeelding is te zien hoe er gefietst wordt.  

 

 

Afbeelding 34: Tweede plek (gele cirkel) waar mensen in de verkeerde richting gaan fietsen. 
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3.2.3 Acties vanuit de gemeente om gewenst gedrag te bereiken 

De gemeente heeft zelf verschillende maatregelen genomen om hard rijden tegen te gaan. De 

maatregelen wisten helaas niet het gewenste effect te bereiken. Hieronder volgt een overzicht van 

de maatregelen die de gemeente heeft genomen om het fietsen in tegengestelde richting tegen te 

gaan.  

 

Oversteek fietsers op rotonde 

In een poging om fietsers op een juiste manier over de rotonde te geleiden, heeft de gemeente 

een voorrangstrook voor fietsers aangelegd rondom de rotonde. Fietser krijgen hierdoor bij elke 

oversteek voorrang op de rotonde en kunnen over de rotonde rijden zonder te hoeven stoppen. In 

de onderstaande afbeelding is te zien hoe de voorrangstrook eruit ziet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 35: Rode voorrangstrook rondom rotonde voor fietsers.  

 

Een nadeel van de voorrangsstrook is echter dat het makkelijker wordt voor de fietsers om aan de 

verkeerde kant verder te gaan. Als fietsers voorrang zouden moeten verlenen aan de auto’s op de 

rotonde, zou het minder aantrekkelijk zijn om aan de verkeerde kant te fietsen (wachttijd door 

passerende auto’s).  

 

Aanleg scheidingsband 

Om te voorkomen dat fietsers die aan de goede kant rijden (vanaf de rotonde richting de 

Vrouwenpoortbrug) na het passeren van de brug de eenrichtingsweg inrijden, heeft de gemeente 

langs het fietspad een scheidingsband aangelegd zodat de fietsers op de brug niet kunnen 

oversteken. Afbeeldingen 36 en 37 hieronder laten zien hoe deze scheidingsbanden eruit zien. 

 

 

Afbeelding 36: Scheidingsband langs het fietspad op de brug. 
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Afbeelding 37: Scheidingsband langs het fietspad na het passeren van de brug. 

3.2.4 Nieuwe insteek 

Het uitganspunt voor de maatregelen die voor deze probleemlocatie zijn bedacht is om in te 

grijpen op de 2 punten waar mensen in de verkeerde richting gaan fietsen (afbeelding 32, 33 en 

34). Hieronder worden de maatregelen één voor één besproken.  

 

Aanleg tweerichtingsfietspad 

De beste oplossing zou zijn om een tweerichtingsfietspad te faciliteren aan de westelijke tak. 

Fietsverkeer dat over de brug links af wil hoeft dan niet meer om te rijden en fietsen in 

tegengestelde richting wordt hierdoor ook tegengegaan. Uit een eerder gesprek met de gemeente 

Leeuwarden kwam helaas naar voren dat het faciliteren van een tweerichtingsfietspad wegens 

een gebrek aan ruimte niet mogelijk is.  

 

Wegmarkeringen aanbrengen 

Een mogelijkheid is om twee typen wegmarkeringen aan te brengen op de 2 locaties waar 

mensen in de verkeerde richting gaan fietsen.  

 

Bij de noordelijke oversteek van de rotonde (afslag Vrouwenpoortsbrug) kunnen aan de linkerkant 

van de weg pijlen worden geplaatst die in zuidelijke richting wijzen (zie afbeelding 38). Het tegen 

de richting in rijden wordt hierdoor nog meer benadrukt. Mensen moeten mentaal een extra 

drempel nemen als ze tegen de richting in rijden, een visuele drempel. De bedoeling is dat 

mensen hierdoor zich ongemakkelijker gaan voelen om tegen de stroming in te gaan en 

gestimuleerd worden om aan de juiste kant van de weg te rijden.  
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Afbeelding 38: Pijlen op wegdek om de gewenste route aan te geven.  

 

De tweede wegmarkering moet worden aangebracht op de kruising waar fietsers vanuit het 

centrum komen (vanuit Nieuwestad) (zie afbeelding 32 en 33). Bij deze kruising dient: 

 goedkeuring te worden uitgesproken richting de gewenste route (bijvoorbeeld zoals 

afbeelding 39); 

 óf afkeuring te worden uitgesproken richting de ongewenste route; 

 óf een combinatie van goedkeuring en afkeuring richting respectievelijk de gewenste en 

ongewenste route. Bijvoorbeeld een duim omhoog voor de gewenste richtring en duim 

omlaag voor de ongewenste richting. 

 

 

Afbeelding 39: Goedkeuring richting gewenste route. 

 

Wat er precies op het wegdek wordt afgebeeld staat nog open ter discussie. Het kan zowel een 

woord of een afbeelding zijn. Het beste zou zijn als er gebruik wordt gemaakt van een afbeelding 

die in twee richtingen kan worden bekeken, zodat mensen in de ene fietsrichting het gewenste 

zien en de andere richting het ongewenste.  

 

Camera’s en schermen inzetten 

Om extra te benadrukken dat fietsers in de verkeerde richting fietsen kan er gebruik worden 

gemaakt van camera’s en schermen. Gedurende 2 weken (ter introductie van de hierboven 
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genoemde wegmarkeringen) worden er schermen en camera’s geplaatst op de 2 punten waar 

mensen in de verkeerde richting gaan fietsen. In de eerste week kan er op het scherm een tekst 

staan waarop staat of fietsers al dan niet in de juiste richting fietsen, de camera’s worden dan nog 

niet gebruikt. In de tweede week kunnen camera’s worden gebruikt. Op de schermen wordt dan 

een live stream uitgezonden van de passerende fietsers. Fietsers die in de goede richting fietsen 

zien zichzelf op het scherm terug met een compliment (bijvoorbeeld een vinkje of tekstueel), 

fietsers die de verkeerde richting in fietsen zien zichzelf ook op het scherm met een uiting dat ze 

aan de verkeerde kant fietsen (bijvoorbeeld een kruis of tekstueel). Het gedrag van de fietsers 

wordt op deze manier letterlijk in beeld gebracht. ‘Goede’ fietsers worden beloond en ‘slechte’ 

fietsers worden gestraft (‘naming and shaming’).  

 

Voor de fietsers die uit het centrum komen zal de camera moeten worden geplaatst op de 

vluchtheuvel. Om de kans te vergroten dat mensen zichzelf op het scherm zien en mensen de 

gelegenheid te geven om nog te corrigeren, dient de vluchtheuvel verlengd te worden (kan ook 

met witte verf). Aan het begin van de vluchtheuvel kan dan ook nog een bord staan waarop de 

goede fietsrichting is weergeven (bijvoorbeeld onderstaande afbeelding). Deze uiting zou ook 

herhaald kunnen worden op andere punten langs het traject. 

 

 

Afbeelding 40: Gewenste (groen) en ongewenste (rood) rijrichting fietsers. 

 

Aanvullend is het ook mogelijk om andere dingen op de schermen af te beelden. Zo kan er ook 

voor worden gekozen om pijlen die de goede rijrichting aanwijzen op de schermen af te beelden. 

Een andere optie is om een persoon op de schermen af te beelden die zijn afkeuring uit (nee 

schudden met het hoofd en afkeurend kijken) of juist mensen toejuicht (duim opsteken, klappen of 

juichen).   

 

Verkeersborden plaatsen 

Met behulp van een verkeersbord aan de linkerkant van de weg bij de noordelijke oversteek van 

de rotonde (afslag Vrouwenpoortsbrug) kan nog meer worden ingespeeld op het creëren van een 

mentale drempel (ongemakkelijk gevoel) om tegen de richting in te rijden.  

 

Er kan hiervoor gebruik worden gemaakt van een bord zoals bij afbeelding 41. Het onderstaande 

bord is tijdens een experiment bij een laad- en losruimte gebruikt om te voorkomen dat mensen 

op deze plek parkeerden. Het aantal foutparkeerders nam door de aanwezigheid het bord 

significant af (daling van 18%).  
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De truc van het bord zit hem in de dwingende ogen. Deze stralen afkeuring uit. Bij de oversteek 

op de rotonde (afslag Vrouwenpoortsbrug) kan een vergelijkbaar bord worden geplaatst 

(dwingende ogen om afkeuring te uiten) om de mentale drempel voor het tegen de richting in 

rijden te vergroten.  

 

 

Afbeelding 41: Verkeersbord met dwingende ogen om ongewenst gedrag tegen te gaan.  

 

Naast een bord om mensen uit de ongewenste fietsrichting te krijgen, is het ook raadzaam om 

gebruik te maken van een verkeersbord om de gewenste fietsrichting aan te geven. Dit bord kan 

het beste worden geplaatst langs het fietspad tussen de afslag Vrouwenpoortbrug en 

Westerplantage. De exacte vormgeving van het bord staat nog open ter discussie. Wij denken 

momenteel aan een bord zoals afgebeeld op afbeelding 42. 

 

 

Afbeelding 42: Verkeersbord die de gewenste fietsrichting aangeeft. 
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3.3 Gemeente Tytsjerksteradiel 

3.3.1 Beschrijving van de locatie 

Bartlehiem is een dorp in de gemeente Tytsjerksteradiel. Vroeger was Bartlehiem een agrarische 

streek met een melkfabriek, tegenwoordig heeft het een woonfunctie in het buitengebied.  

 

Het dorp ligt aan een weg en is ongeveer 1,5 kilometer lang en ongeveer 4 meter breed (zie 

afbeelding 43). De toegestane snelheid in Bartlehiem is 60 kilometer per uur. Over de weg 

verplaatsen zich verschillende typen verkeer (automobilisten, landbouwverkeer, motorrijders en 

(recreatieve) fietsers). Met name in het weekend is er sprake van veel recreatieverkeer. 

 

 

Afbeelding 43: De weg tussen de twee rode lijnen is het dorp Bartlehiem. 

3.3.2 Probleembeschrijving 

Verschillende inwoners van Bartlehiem ervaren dat er te hard wordt gereden (er wordt niet 

intensief gehandhaafd hierop). De klachten van de buurtbewoners gaan met name over de 

spitsperiode. De weg door Bartlehiem is zo goed als recht en erg overzichtelijk (zie afbeelding 44). 

Deze aspecten maken het aantrekkelijk voor het verkeer om harder dan 60 kilometer per uur te 

rijden. Op één plek bevindt zich overigens een slinger in de weg (zie afbeelding 45). Hier wordt 

met een minder hoge snelheid gereden.  
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Afbeelding 44: Overzichtelijk deel van de weg in Bartlehiem. 

 

 

Afbeelding 45: slinger in de weg in Bartlehiem.  

 

In Bartlehiem ligt een verhoogde brug. De brug is smal waardoor er maar één voertuig tegelijk kan 

passeren. Door de verhoging van de brug is het niet zichtbaar of er verkeer in de tegenrichting 

aankomt (zie afbeelding 46). Dit zorgt ervoor dat het verkeer op dit punt wordt afgeremd. Zodra de 

brug is gepasseerd, gaat de snelheid weer omhoog.  
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Afbeelding 46: Verhoogde brug in Bartlehiem.  

 

In Bartlehiem ligt aan de weg ook een opvang voor ouderen. De eigenares heeft aangegeven dat 

de ouderen af en toe een stukje willen lopen, maar dat het onveilig is door het autoverkeer. Op de 

plek van de opvang wordt momenteel geen gebruik gemaakt van attentie verhogende middelen 

om het verkeer op de ouderen te wijzen.   

3.3.3 Acties vanuit de gemeente om gewenst gedrag te bereiken 

De gemeente heeft eerder actie ondernomen om het harde rijden tegen te gaan. Zo hebben ze 

mensen die zich wél aan de snelheid hielden een beloning gegeven voor hun goede gedrag. De 

actie had slechts een tijdelijk effect.  

 

Ideeën bewoners 

Tijdens de schouw in Bartlehiem is er ook gesproken met twee bewoners. De bewoners gaven 

aan zelf ook een aantal ideeën te hebben om de snelheid te verminderen en de verkeersveiligheid 

te vergroten. Hieronder volgt een overzicht van de ideeën van de bewoners: 

 Rode wegmarkering langs de weg om de attentie te verhogen voor fietsers. 

 Slingers in de weg aanbrengen om de snelheid eruit te halen. 

 Een geslotenverklaring invoeren voor forenzen zodat er alleen nog bestemmingsverkeer mag 

rijden. 

 

Drempels zijn volgens de bewoners geen optie omdat deze slechts tijdelijk de snelheid 

verminderen.  

 

Voor het aanbrengen van slingers in de weg geldt dat dit een goede maatregel is om de snelheid 

eruit te halen, maar dat de snelheid waarschijnlijk alleen ter plekke van de slinger wordt 

aangepast. Wij raden daarom aan om ook andere maatregelen toe te passen.  

 

Wat betreft de gesloten verklaring voor forenzen geldt dat dit in theorie een goede oplossing is, 

maar in de praktijk niet uitvoerbaar en al zeker niet handhaafbaar. In de wet is het begrip ‘forens’ 

niet opgenomen, maar ‘bestemmingsverkeer’. Hier kom je als doorgaand verkeer zo onder uit. 
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Verder is deze maatregel niet van psychologische aard, maar berust op wet- en regelgeving. In 

het huidige project staan juist gedragsmatige oplossingen centraal.  

 

Het aanbrengen van rode wegmarkeringen (fietsstroken) langs de weg om de attentie te verhogen 

voor fietsers, lijkt een meer geschikt middel om de attentie te verhogen voor de huidige locatie. 

Een optische versmalling van de weg door gekleurde stroken zorgt voor een lagere snelheid. Het 

aanbrengen van de fietsstroken betekent overigens dat de wegmarkering in het midden van de 

weg verdwijnt (zie afbeelding 47) 

 

 

Afbeelding 47: Voorbeeld van fietsstroken aan weerzijden van de weg. 

3.3.4 Nieuwe insteek 

Visueel afremmen 

Een manier om de snelheid van automobilisten te verlagen is door hen visueel af te remmen, 

bijvoorbeeld door middel van chevrontekens. Chevrontekens zijn tekens die worden ingezet om 

ervoor te zorgen dat dat mensen 2 seconden afstand houden van hun voorliggers. In de 

onderstaande afbeeldingen is te zien hoe dat eruit ziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 48 en 49: Chevrontekens op wegdek.  

 

Een optie zou zijn om de chevrontekens in omgekeerde vorm in te zetten om de snelheid van 

automobilisten te reduceren. De huidige richting van de chevrontekens wekken naar een 

psychologisch gevoel van snelheid op, draai je de tekens om dan impliceer je (visueel) een 

psychologisch gevoel van ‘remmen’.  

 

De omgekeerde tekens zouden op 2 verschillende manieren kunnen worden afgebeeld: 

 twee (of meer) omgekeerde chevrontekens achter elkaar herhalend aanbrengen; 

 enkele chevrontekens herhalend aanbrengen. 
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Onze voorkeur gaat uit naar de eerste optie, omdat hiermee nog meer wordt ingespeeld op de 

visuele remmende werking.  

 

 

Afbeelding 50 en 51: Omgekeerde chevrontekens op het wegdek.  

 

Een andere manier om mensen visueel af te remmen is door gebruik te maken van strepen over 

de breedte van het wegdek die steeds dichter op elkaar staan (zie afbeelding 52). Op deze manier 

zal de automobilist ervaren dat hij/zij hard rijdt en zal zijn/haar snelheid aanpassen.  

 

 

Afbeelding 52: Strepen op afnemende afstand. 

 

Waarschuwingsbord ouderen plaatsen 

De snelheid van automobilisten zou ten hoogte van het verzorgingshuis in Bartlehiem kunnen 

worden verminderd door langs de weg borden te plaatsen waarop wordt aangekondigd dat er over 

een x-aantal meters een verzorgingshuis voor dementerenden (voornamelijk ouderen) bevindt. 

Denk dan bijvoorbeeld aan een verkeersbord als bij afbeelding 53.  

 

 

Afbeelding 53: Verkeersbord met ouderen. 
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Een nadeel van een dergelijk bord is echter dat automobilisten alleen hun snelheid minderen in de 

buurt van het verzorgingshuis en daarna weer harder gaan rijden. We raden daarom aan om het 

waarschuwingsbord in combinatie met een andere maatregel te gebruiken.   

 

In de omgeving van het verzorgingshuis zouden overigens ook ribbels kunnen worden 

aangebracht of de bestrating kunnen worden aangepast om de attentie van automobilisten te 

verhogen met betrekking tot bewoners van het verzorgingshuis. De ribbels en aanpassing in 

bestrating zouden op meerdere plaatsen kunnen worden herhaald.  

 

Inrichting omgeving aanpassen 

Het is waarschijnlijk dat de inrichting van de omgeving het ongewenste gedrag in de hand werkt: 

ruim uitzicht, men heeft geen gevaar te duchten, er is weinig verstoring mogelijk. In het 

gedachtengoed van Shared Space bepaalt de setting voor een groot deel het gedrag van 

verkeersdeelnemers en zijn verkeersmaatregelen minder hard nodig. In Fryslân is het principe 

van Shared Space al op verschillende locaties toegepast (bijvoorbeeld rode plein en Laweiplein in 

Drachten).  

 

In Denemarken is ook een goed voorbeeld te vinden van Shared Space. Daar werd een kruising 

als een dorpsplein ingericht en er werd een ‘huiskamergevoel’ gecreëerd met behulp van 

bestrating en sfeervolle verlichting voor voetgangers (zie afbeelding 54).  

 

 

Afbeelding 54: Ontwerp van kruispunt in Denemarken om huiskamergevoel te creëren.  

 

Uitgaande van dit gedachtengoed zou ook meer een ‘erfgevoel’ gecreëerd kunnen worden met 

behulp van een aantal inrichtingselementen. Het gaat daarbij niet om een herbestrating en her-

aanleg, maar om het toevoegen van elementen die verkeersdeelnemers associëren met (woon, 

winkel- of school)erven. De weg zou deze meer landelijke uitstraling kunnen krijgen door 

bijvoorbeeld door klinkers te schilderen op het wegdek, of in de bermen associatieve elementen te 

plaatsen (boerderijhekken, melkbussen, et cetera). Een nadeel van het toepassen van Shared 

Space is echter dat het vaak veel geld kost.  

 

Een andere manier om de snelheid te verminderen is door de aansluitingen van uitritten te 

benadrukken. Denk bijvoorbeeld aan gekleurde vlakken op het wegdek bij uitritten. Mensen zullen 

hierdoor niet slechts oog hebben voor naderend verkeer, maar ook voor bewoners woonachtig 

aan de weg. De gekleurde wegvlakken benadrukken de kans op onverwacht verkeer, en zijn een 

onderbreking van de rechte belijning. Dit moet ervoor zorgen dat mensen hun snelheid 

aanpassen.  
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Afbeelding 55: Mogelijke uitwerking van gekleurde wegvlakken op wegdek bij uitritten.  

 

In Europa zijn er verschillende voorbeelden van hoe straten met de omgeving zijn geïntegreerd. 

Een voorbeeld hiervan is een dorp met een kerk waarbij de bestrating rond de kerk doorloopt over 

de straat. Hierdoor ontstaat het idee dat er elk moment kerkgangers kunnen oversteken (zie 

afbeelding 56). Dit vraagt extra aandacht van de automobilisten en geeft aanleiding tot 

voorzichtiger gedrag.  

 

 

Afbeelding 56: Bestrating rond kerk loopt door over de straat om de snelheid van automobilisten te 

verminderen. 

 

Een voorbeeld van Nederlandse bodem is te vinden in Bunnik (zie onderstaande afbeelding) 

waarbij een voetpad is doorgetrokken.  

 

 

Afbeelding 57: Doorgetrokken voetpad. 
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Kanttekening 

De effectiviteit van een maatregel wordt vergroot als deze is toegespitst op een specifieke 

doelgroep. We weten momenteel nog te weinig over de specifieke doelgroep die het ongewenste 

gedrag vertoont. Bewoners geven aan dat het vooral om lokaal verkeer gaat en dat er 

voornamelijk in de spits te hard wordt gereden. Dit suggereert dat het om lokaal woon-werk 

verkeer gaat. Er is helaas geen objectief onderzoek uitgevoerd dat  dit kan bevestigen.   

 

De hierboven genoemde maatregelen gaan dan ook uit van informatie die de bewoners ons 

hebben aangeleverd. Beter zou het echter zijn om eerst een objectief onderzoek uit te voeren en 

vervolgens maatregelen op te stellen. 

 



Vervang deze lange Titel tekst | 46 

Bijlage 
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Begrippenlijst 

Beïnvloedingstechniek Definitie 

Altercasting Het toewijzen van een sociale rol aan een persoon zorgt ervoor dat 

hij of zij zich naar deze rol gaat gedragen. 

Anchoring Het creëren van een referentiepunt waardoor een verzoek gunstiger 

overkomt. 

Anthropomorphism Het toewijzen van menselijke eigenschappen aan iets wat niet 

menselijk is. Bijvoorbeeld voorwerpen een gezicht of menselijke 

emoties geven zoals in de Disney film ‘Beauty and the Beast’ 

(kandelaar, klok, theepot).  

Atmospherics Een omgeving op zo’n manier inrichten dat het bepaalde emoties (en 

gedrag) uitlokt bij mensen.  

Autoriteit Een persoon die autoriteit uitstraalt, straalt ook expertise 

(deskundigheid) uit. Het gevolg hiervan is dat mensen meer 

vertrouwen hebben in deze persoon.  

Beloning Een beloning is een middel om mensen te motiveren. Een beloning 

kan zowel materieel (geld) als immaterieel zijn (compliment).  

Broken window theory Een theorie die zegt dat signalen van wanorde en overtredingen in 

een omgeving ertoe leiden dat norm- en regel overtredend gedrag 

wordt uitgelokt bij personen die zich in deze omgeving bevinden.  

Cause related marketing Een vorm van marketing waarbij een commerciële partij een 

samenwerking aangaat met een goed doel.  

Cognitieve disssonantie en  

self-persuasion 

Cognitieve dissonantie ontstaat wanneer er sprake is van een 

discrepantie tussen attitude en gedrag (men zegt het ene, maar doet 

iets anders). Self-persuasion (zelfovertuiging) wordt geactiveerd 

wanneer er sprake is van deze discrepantie en houdt in dat de 

attitude en het gedrag weer in lijn met elkaar worden gebracht.  

Commitment De verbintenis die een persoon ervaart naar iets of iemand.  

Competitie Competitie is een middel dat kan worden ingezet om mensen te 

motiveren om bepaald gedrag te vertonen of beter hun best te doen. 
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Beïnvloedingstechniek Definitie 

Conditionering Het activeren van aangeleerd gedrag door middel van een trigger uit 

de omgeving. 

Consistentie Wie A zegt, moet ook B zeggen.  

Decoy Het creëren van een voorkeur voor 1 van de twee opties door een 

derde asymmetrische (onaantrekkelijke) optie toe te voegen. 

Default optie (inspelen op gemak) De default is de standaard die iedereen krijgt, indien iemand iets 

anders wil moet hij of zij daar actie voor ondernemen.  

Descriptieve normen De descriptieve norm beschrijft het gedrag waarvan men denkt dat 

het door de meeste mensen wordt vertoond. 

Disrupt then reframe Bewust verwarring zaaien met een verdraaiing van een boodschap 

(disrupt), waarna vervolgens de boodschap de boodschap wordt 

hersteld met een krachtige conclusie (reframe).  

Doublespeak Het opzettelijk verhullen of verdraaien van de betekenis van een 

woord.  

Ego afbreuk Afbreuk van ego.  

Ego depletion Mentale uitputting. Dit leidt ertoe dat men minder in staat is om zich 

tegen een beïnvloedingspoging te verzetten. 

Emotiemarketing  Op emoties inspelen met marketinginstrumenten, bijvoorbeeld op 

schuldgevoelens. 

Fear appeal Het opwekken van angstgevoelens om mensen ervan te 

weerhouden dat ze het ongewenste gedrag vertonen.  

Fleeting atrraction Een tijdelijke staat waarin mensen zich verkeren waarbij ze zich 

aangetrokken voelen tot een persoon of product.  

Fluency Het gemak waarmee informatie door het brein wordt verwerkt. Een 

lastig te lezen lettertype draagt niet bij aan de ‘fluency’ van een 

boodschap. Het vereist inspanning om de woorden te lezen en wordt 

daardoor niet makkelijk door het brein verwerkt.  
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Beïnvloedingstechniek Definitie 

Foot-in-the-door techniek Proberen om mensen in te laten gaan op een groot verzoek door 

eerst een klein verzoek te doen.  

Framing Een communicatieve overtuigingstechniek waarbij woorden zo 

worden gekozen dat bepaalde aspecten extra worden belicht of juist 

achterwegen worden gelaten.  

Gamification Het toevoegen van spelelementen in een niet-spelcontext.  

Garanties bieden  Garanties nemen onzekerheid weg.   

Halo-effect Een verschijnsel waarbij de aanwezigheid van een bepaalde kwaliteit 

bij de waarnemer de suggestie wekt dat andere kwaliteiten ook 

aanwezig zijn. Een fysiek aantrekkelijke persoon wordt eerder slim 

en aardig geschat dan een fysiek onaantrekkelijke persoon.  

Haptics Non-verbale communicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van 

aanraking.  

Humor Humor is een middel dat vaak wordt ingezet om aandacht te trekken, 

het geheugen te prikkelen of weerstand weg te nemen.  

Identificatie Het vergroten van gevoelens van eigenwaarde door vereenzelviging 

met een persoon of instelling van aanzien.  

Imago De beeldvorming die een persoon of organisatie oproept.  

Implementatie intenties Implementatie intenties specificeren de situatie (waar en wanneer) 

waarin bepaald gedrag gewenst is (wat of hoe) in de vorm van een 

concreet actieplan.  

Infotainment 

 

Infotainment is een samentrekking van de woorden ‘informatie’ en 

‘entertainment’ en houdt in dat serieuze informatie toegankelijk en 

aantrekkelijk wordt gemaakt door deze te brengen als vermaak. 

Bijvoorbeeld het aanbieden van informatie of entertainment om de 

ervaring van wachttijd te verkorten. 

Injunctieve normen Een injunctieve norm beschrijft welk gedrag als moreel goed wordt 

gezien. Het geeft aan of het gedrag door andere mensen wordt 

goed- of afgekeurd.   
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Beïnvloedingstechniek Definitie 

Inrichten omgeving De inrichting van een omgeving lokt gedrag uit dat men met die 

omgeving associeert. 

Keuzevrijheid bieden (reactance 

tegen gaan) 

Door men keuzevrijheid te bieden, wordt weerstand tegengegaan 

(reactance). 

Liking De mate waarin we iets of iemand mogen/sympathie ervaren. Over 

het algemeen ervaren we sympathie/mogen we iemand wanneer ze 

op ons zelf lijken of aan ons zelf doen denken. Deze voorkeur naar 

gelijkenis kan zich op verschillende manieren uiten: etnische 

achtergrond, zelfde naam, opleiding, etc. 

Lowballing Lowballing is een techniek waarbij je iemand akkoord laat gaan met 

een gunstig aanbod en vervolgens het aanbod weer intrekt met een 

plausibel excuus. Mensen voelen zich verplicht hun toezegging na te 

komen. 

Modelling Het voorbeeld van anderen volgen. Een persoon fungeert als model 

voor anderen. Zijn of haar gedrag wordt geïmiteerd door anderen die 

hem of haar als model zien.  

Nieuwsgierigheid Nieuwsgierig zijn.  

Nudging Beïnvloeden van (keuze)gedrag door een zetje in de goede richting 

te geven. 

Optische illusies Inzetten van visuele vormgeving om het brein (perceptie) te 

misleiden.  

Personificatie Een personificatie is een vorm van beeldspraak waarbij levenloze 

zaken, niet-menselijke levensvormen of abstracte begrippen 

menselijke eigenschappen krijgen toegeschreven of waarbij ze als 

een (levend) persoon worden opgevoerd. 

Persuasion profiling Het afstemmen van een product op de interesses van een individu.  

Persuasive design Het ontwerp van een product of omgeving gebruiken om het gedrag 

te beïnvloeden.  

Playification Het leuker maken van een alledaagse situatie of handeling. 

Playification is in feite hetzelfde als gamification maar verschilt 

doordat bij playification de regels niet vastliggen. De regels ontstaan 

gaandeweg.  
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Beïnvloedingstechniek Definitie 

Priming Een verhoogde gevoeligheid voor bepaalde stimuli door eerdere 

blootstelling aan een stimulus. Men is sneller in het herkennen van, 

of reageren op een bepaalde stimulus als men deze al eerder heeft 

waargenomen. 

Product placement Het in beeld brengen van producten en merken in een context 

waarin men geen reclame verwacht (ook wel bekend als 

‘sluikreclame’).  

Prompting Prompting is het uitlokken van bepaald gedrag door middel van extra 

stimuli, hulpsignalen of hints (prompt) om het vervolgens positief te 

bekrachtigen. 

Psychologische prijs Een product goedkoper (of duurder) laten lijken dan het feitelijk is 

door de manier van aanbieden (bijvoorbeeld €3,99 in plaats van €4). 

Reactance Weerstand die ontstaat doordat mensen het gevoel hebben dat ze 

worden beperkt in hun vrijheid. 

Recency effect Het recency effect is de bron van observator bias die wordt 

veroorzaakt door het verschijnsel dat de meest recente/laatste 

gebeurtenissen in een reeks de meeste indruk maken, beter 

onthouden worden en het oordeel (dus) meer beïnvloeden. Het 

tegenovergestelde hiervan is het primacy effect, waarbij de eerste 

gebeurtenissen in een reeks de meeste indruk maken, beter 

onthouden worden en ons het meest beïnvloeden. 

Schaarste Iets wat schaars is of lijkt, is gewild.  

Sociale bewijskracht Als de meerderheid het doet, zal het wel goed zijn. We kijken vooral 

naar het gedrag van anderen als we ons in een onzekere situatie 

bevinden. 

Stealing thunder Negatieve aspecten/nieuws zelf aan het licht brengen voordat 

iemand anders dat doet. Het negatieve bericht neemt 2x in sterkte af 

als het door de persoon zelf wordt benoemd dan wanneer iemand 

anders het aan het licht brengt.  

Sympathie Positieve gevoelens naar iets of iemand. 

Timing Het tijdstip/moment waarop een maatregel wordt ingezet heeft 

invloed op de mate waarin een persoon open staat voor 

gedragsverandering. 

Verliesaversie Afkeer tegen verliezen. Verliezen wegen mentaal zwaarder dan 

winsten waardoor mensen het erger vinden om iets te verliezen dan 

dat ze het fijn vinden om iets te winnen.  
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Beïnvloedingstechniek Definitie 

Volgorde effecten De volgorde waarin iets plaatsvindt heeft invloed op hoe we iets 

beoordelen of herinneren. 

Wederkerigheid Gevoelens van verplichting om iets terug te doen voor een persoon 

als deze ook wat voor jou heeft gedaan. (Jij doet iets voor mij, dus ik 

doe iets voor jou).   

  



Vervang deze lange Titel tekst | 53 

Uitwerking werksessie 

Om de beïnvloedingsmechanismen toepasbaar te maken voor mobiliteit, is er een werksessie 

georganiseerd waarbij verschillende experts zijn uitgenodigd. Tijdens de werksessie is tabel 1 

voorgelegd aan de aanwezigen.  

 

Beïnvloedingstechniek Geschikt voor vertaling 

naar verkeersveiligheid 

Geschikt voor vertaling naar 

mobiliteits-management 

Sociale beïnvloeding 

(normen) en sociale 

bewijskracht 

x xx 

Self-persuasion xx xx 

Persuasive design xx x 

Disrupt-then-reframe   x 

Fleeting attraction of 

liking 

  xx 

Compensatie 

verliesaversie 

x xx 

Defaultoptie (in 

combinatie met 

faciliteren) 

  xx 

Commitment x xx 

Gamification xx xx 

Tabel 1: Selectie van kansrijke/geschikte beïnvloedingstechnieken voor een vertaling naar verkeersveiligheid 

of mobiliteitsmanagement.  

 

De zoektocht naar voorbeelden van onbewuste beïnvloedingstechnieken buiten verkeer en 

vervoer leidde tot een lijst van ruim 70 voorbeelden. Tabel 1 is een weergave van 

beïnvloedingstechnieken die naar ons idee het meest kansrijk/geschikt zijn voor een vertaling 

naar verkeersveiligheid of mobiliteitsmanagement
1
.  

 

Door middel van een kruisje (x) is de mate van geschiktheid aangegeven. Hierbij geldt: 

 geen kruisje: naar ons gevoel niet zo geschikt voor vertaling op dit gebied; 

 1 kruisje (x): lijkt ons redelijk geschikt voor vertaling; 

 2 kruisjes (xx): mogelijk veel aanknopingspunten voor vertaling. 

                                                           
1
 We benadrukken dat de selectie en indeling voor een deel op gevoel is gemaakt. Er zijn naar ons idee geen 

harde criteria beschikbaar voor selectie en indeling. 
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Sociale beïnvloeding en fleeting atttraction (of liking) werden als meest kansrijk/geschikt gezien 

voor een vertaling naar verkeersveiligheid of mobiliteitsmanagement. Verliesaversie en 

gamification werden als minst kansrijk/geschikt ingeschat.  

 

Het is overigens goed om ons continu te realiseren dat er niet 1 beste techniek is om de 

verkeersveiligheid te vergroten of om mobiliteitsgedrag van mensen te veranderen. 

Verkeersveiligheid en mobiliteitsgedrag bestaan uit verschillende facetten. Het is daarom van 

belang om een duidelijke richting of gedraging voor ogen te hebben wanneer er wordt gezocht 

naar de vertaling/toepassing van een beïnvloedingstechniek.  

3.3.5 Toepassing van beïnvloedingstechnieken 

Tijdens de werksessie zijn een aantal beïnvloedingstechnieken en mogelijke toepassingen 

daarvan nader besproken. Hieronder volgt een overzicht van deze technieken en de 

aandachtspunten die daarbij zijn aangehaald. 

 

Sociale beïnvloeding (normen) en sociale bewijskracht 

Tijdens de werksessie werd het voorbeeld aangehaald van de buurtacties van VVN. Bij de 

buurtacties werd (onder andere) gebruik gemaakt van 30km/u stickers die buurtbewoners op hun 

kliko plakten. Met de stickers werd gecommuniceerd dat de buurt het afkeurt als er harder dan 

30km/u wordt gereden (inspelen op injunctieve normen). Daarnaast spraken buurtbewoners 

elkaar aan op hun gedrag door bijvoorbeeld door een handgebaar te maken dat men snelheid 

moest minderen.  

 

Wat betreft het benutten van strategieën gebaseerd op sociale beïnvloeding geldt: 

 Er moet een duidelijke gemeenschappelijke sociale context zijn. Een wijk, straat, school of 

werkvloer voldoet hieraan. Ook groepen jongeren, automobilisten of scooterrijders worden 

soms als sociale groep omschreven. De identificatie van leden van dergelijke algemene 

groepen onderling is echter gering.  

 De groepsleden moeten elkaar zien als gelijken en belang hechten aan het oordeel van de 

anderen. In plaats van te gaan bedenken wat hen aanspreekt, verdient het de voorkeur om 

hen dit zelf te laten vertellen. Benut de beleving en creativiteit van de sociale structuur.  

 Anonimiteit moet bij voorkeur doorbroken worden. Als iemand ongewenst gedrag vertoont 

maar niet als persoon herkenbaar is, zal hij daardoor niet door de groep aangesproken 

kunnen worden en dus ook geen druk ervaren. Dit geldt ook voor degene die wel het 

gewenste gedrag promoten. Prullenbakken met stickers zouden dus eigenlijk ook groot en 

zichtbaar het huisnummer moeten bevatten. Hetzelfde geldt voor automobilisten die een 

opvallende auto hebben (bijvoorbeeld door een zakelijke opdruk). Zij worden hierdoor (in hun 

buurt) herkenbaar en dat zorgt ervoor dat ze hun snelheid aanpassen omdat ze niet in een 

slecht daglicht wilt komen te staan bij bekenden. Geopperd werd auto’s herkenbaarder te 

maken, al zal dit praktisch moeilijk uitvoerbaar zijn. 

 Directe feedback van anderen uit de groep is ook een krachtig (zij het niet onbewust) 

instrument. Een voorbeeld: door snelheidsmeters die mensen feedback geven over hun 

snelheid bij een school zo op te stellen dat de snelheid zichtbaar is vanaf het schoolplein, 

maak je het mogelijk dat ouders op het schoolplein naar automobilisten gaan gebaren dat ze 

zachter moeten rijden. Ook hier doorbreek je in zekere zin de anonimiteit. 

 Het is belangrijk om een passende afzender te kiezen voor een maatregel of boodschap. Een 

boodschap over verkeersveiligheid wordt door een tiener minder snel aangenomen van een 



Vervang deze lange Titel tekst | 55 

leraar dan van een leeftijdsgenoot. Dit komt doordat mensen eerder een boodschap 

aannemen van iemand die op hen lijken (bijvoorbeeld leeftijdsgenoten of iemand met 

soortgelijke functie in hetzelfde bedrijf).  

 

Enkele aangrijpingspunten voor een aanpak gericht op sociale beïnvloeding en bewijskracht zijn: 

 Benoem sociale structuren. 

 Beschrijf gezamenlijke belang. 

 Benoem aangrijpingspunten voor (sociale) verandering. 

 Hef waar mogelijk anonimiteit op. 

 Gebruik de sociale structuren om oplossingen/uitingen te bedenken.  

 Zet niet te zwaar aan. Dat roept weerstand op, maar werk stapsgewijs. 

 

Disrupt then reframe 

Deze techniek gaat uit van het creëren van verwarring. In de sessie ontstond discussie of je in het 

verkeer verwarring moet gaan zaaien. Voorbeeld: door tegen mensen te zeggen dat ze zich 

onveilig moeten gedragen, zaai je verwarring, maar breng je jezelf in een lastig parket als mensen 

het letterlijk gaan nemen en er ongelukken gebeuren. Door de aanwezigen in de sessie werd 

daarom aangeraden om de verwarring beperkt te houden door bijvoorbeeld bepaalde aspecten uit 

te vergroten of juist te verkleinen. De campagne over bumperkleven werd hierbij als voorbeeld 

genoemd. In deze campagne zie je een groep mensen dicht achter elkaar lopen (verwarring 

zaaien). Vervolgens wordt er gezegd ‘gek hé’, wordt erop gewezen dat mensen dit ook in het 

verkeer doen en wordt er gevraagd om wat meer afstand te houden (reframe).  

 

Een tweede voorbeeld dat werd aangehaald was de Belgische campagne ‘Het testament van..’ 

dat zich richt op roekeloos rijden. Jongeren worden hier gevraagd aan te geven welke spullen ze 

van hun vrienden willen erven als ze overleden zijn. De roekeloze chauffeur krijgt dan van zijn 

vrienden een bericht dat ze alvast zijn testament hebben opgemaakt.  

 

Bij het gebruiken van de techniek disrupt then reframe is het belangrijk dat de techniek op het 

juiste moment wordt ingezet. De koppeling tussen de reframe en het daadwerkelijke gedrag moet 

zo sterk mogelijk zijn. Neem het voorbeeld van de ‘Bumperkleef-campagne’. Het disrupt moment 

is ’s avonds voor de tv, dus niet als het rijd gedrag plaatsvindt. Het zou veel sterker zijn om de 

volgende dag als je op de snelweg zit geconfronteerd te worden met de ‘reframe’. Dus: zet 

bijvoorbeeld billboards neer met opnieuw de mensen die belachelijk dicht achter elkaar lopen en 

zet daar de tekst onder ‘Houd afstand!’ 

 

Commitment 

Tijdens de werksessie werd de strategie genoemd om mensen zich openlijk (sociale druk) of 

formeel (via bijvoorbeeld een contract) te laten uitspreken om bepaald gedrag te vertonen. 

Wanneer hier gebruik van wordt gemaakt is het belangrijk om men ‘bij de les te houden’ en ze 

helpen herinneren aan de afspraken. Overigens, het tekenen van een contract of uitspreken van 

gedrag betreffen bewuste handelingen. De ervaren verplichting of sociale band die ontstaat door 

het tekenen van een contract, spelen wel in op het onbewuste gedrag. Men voelt zich veel meer 

verbonden met de afspraak die men heeft gemaakt en dus met het nieuwe gedrag dat daarbij 

hoort. . 

 

 

 



Vervang deze lange Titel tekst | 56 

Gamification 

Spellen zoals Candy Crush, Pacman en Subway Surf zijn slechts een paar voorbeelden die de 

speler aan het beeldscherm weten te kluisteren. Mensen worden gestimuleerd tot het gewenste 

gedrag door aan te geven hoe zij een doel kunnen bereiken, of zich bepaalde vaardigheden eigen 

kunnen maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de menselijke drang om mee te doen aan 

competitieve spellen. Saai, monotoon of  onplezierig gedrag kan zo opeens veel leuker worden. 

 

Als voorbeeld van buiten verkeer kan gedacht worden aan bedrijven die gamification hebben 

verweven in bedrijfssoftware. Zo past SAP gamification toe om ervaring op te doen met het 

programma ‘Lead-in One’. De interface is een spelletje met golgfballetjes; de achterliggende 

software is een klantrelatiesysteem. In mobiliteit kunnen deze principes worden toegepast om 

veilig gedrag te bevorderen (Positive Drive in Breda), maar ook binnen mobiliteitsmanagement 

(verdien punten, levels of coins bij ander reisgedrag) zijn toepassingen relatief makkelijk te 

bedenken en ook al hier en daar toegepast. 

 

In de werksessie werd het digitale beloningssysteem op de Spaardammerstraat in Amsterdam als 

voorbeeld bij deze techniek genoemd. Door het plaatsen van een snelheidsmeter dat gekoppeld 

was aan een digitale spaarpot werd er een ‘spel’ van gemaakt om je aan de snelheid te houden. 

Bij elke automobilist die de snelheidsmeter passeerde en zich aan de snelheid hield, werd er geld 

gestort op een digitale spaarpot. Het geld werd vervolgens uitgekeerd aan een groep in de buurt 

die het geld naar eigen wens mocht besteden (zolang het met verkeersveiligheid, vervoer en 

mobiliteit te maken had).  

 

Omdenken 

Aanvullend aan tabel 1 werd de techniek ‘omdenken’ genoemd. Omdenken houdt in dat je dingen 

vanuit een ander perspectief bekijkt. Als voorbeeld werd een campagne aangehaald over blind 

zijn. In deze campagne werd omdenken toegepast door de voordelen van blind zijn te benoemen 

in plaats van de nadelen. Omdenken vertoont duidelijke raakvlakken heeft met de psychologische 

technieken ‘framing’ en ‘disrupt then reframe’. Framing omdat de manier waarop iets 

gepresenteerd wordt (positieve insteek) van belang is. En disrupt then reframe omdat mensen in 

verwarring worden gebracht door te spreken over de voordelen van blind zijn (in plaats van 

nadelen).  

3.4 Vernieuwde aanpak binnen verkeersveiligheid 

Op basis van onze studie en de output van de werksessie hebben wij een vernieuwende aanpak 

opgezet voor verkeersveiligheid. Wij suggereren niet dat er een volledig oude en nieuwe situatie 

is. De transitie naar een nieuwe effectievere manier van werken is al in volle gang. Maar onze 

studie geeft ons wel de mogelijkheden om een aantal cruciale elementen binnen de aanpak van 

verkeersveiligheid te benoemen vanuit het gezichtspunt van meer onbewuste en indirecte 

beïnvloeding. Hiermee bieden wij een eigentijds alternatief voor de traditionele 3 E’s (education, 

engineering and enforcement). Het is geen totale ommezwaai, maar een verschuiving. De 

elementen in tabel 2 in de kolom onder ‘Van: bewuste (directe) beïnvloeding’ zullen nu en dan 

noodzakelijk blijven. Er dient ons inziens echter een beweging op gang te komen richting de 

elementen in de kolom onder ‘Naar: onbewuste (indirecte) beïnvloeding’. Onder ‘Technieken’ 

staan de bijbehorende instrumenten om deze beweging te voltrekken. 
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 Van:  

bewuste (directe) 
beïnvloeding) 

Naar:  

Onbewuste (indirecte) 
beïnvloeding 

Technieken 

Educatie Beleren Beleven Crowdsourcing, storytelling 

Onderwijzen Zelf ervaren/bedenken Self persuasion, 
superpromotor 

Individueel Sociale omgeving Liking, normen, sociale 
bewijskracht 

Passief Actief Self persuasion, commitment 

Voorlichting Uitleggen Laten nadenken Disrupt then reframe, humor, 
omdenken, framing 

Zenden Dialoog Feedback, feedforward, 
implementatie intenties, 
commitment, self-persuasion 

Inrichting Vanuit verkeer Vanuit mens/gedrag Persuasive design, default 

Direct 
sturen 

Ontmoedigen Stimuleren Gamification 

Belonen/straffen Makkelijk en leuk 
maken  

Default, ‘natuurlijk’ sturen, 
priming en prompting 

Tabel 2: Indeling van een nieuwe manier van verkeersveiligheidsaanpak op basis van onze studie (en dus op 

basis van voornamelijk onbewuste en indirecte manieren van sturen van gedrag).  
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