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Welkom

Webinar: Sturen op (on)bewust

veilig verkeersgedrag

Astrid Homan

programma manager 

ROV Zuid-Holland
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Spelregels webinar

- Sheets van de presentatie worden gedeeld.

- Vragen tijdens de presentaties in de chat.

- Aan het eind ruimte voor gesprek, vragenstellers kunnen 

worden aangehaakt met geluid en/of beeld.

- We maken een opname die kan worden teruggekeken.

Poll

Wie bent u?
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Programma

• Toelichting op programma

• Hoe zetten we gedragsbeïnvloeding in?

• Wat is een quickscan?

• Bespreking 2 cases

• Ruimte voor vragen

• Wrap up

Verkeersveiligheid

Drie sporen

• Engineering – infrastructuur + technologie

• Education – educatie + voorlichting

• Enforcement – handhaving

Gedragsbeïnvloeding?
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Quickscan gedrag

Wat kan er in aanvulling op Duurzaam Veilig?

Samenwerking met 2 gedragsbureau’s:

- Dijksterhuis & Van Baaren

- ANDC

Even voorstellen
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Jette van Bergen

Gedragsontwerper

ANDC
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Stef Bos

Gedragspsycholoog

Dijksterhuis & van Baaren

Prof. dr. Ap Dijksterhuis Prof. dr. Rick van Baaren
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Verkeersveiligheid & gedrag

WAAROM DOEN MENSEN

WAT ZE DOEN?
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OM MENSELIJK GEDRAG TE 
VERANDEREN MOET JE HET EERST 
BEGRIJPEN

SYSTEEM 2
REFLECTIEF/RATIONEEL
COGNITIEVE CAPACITEIT
PERSOONLIJK BELANG
TIJD

SYSTEEM 1
AUTOMATISCH
GEWOONTE 
ASSOCIATIEF
BELONINGSGERICHT
INSTINCT

BEWUST

ONBEWUST

5%

95%
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Doelgedrag

Probleem

WEERSTANDENMOTIEVEN OMGEVINGSFACTOREN

Take-home messages

▪ 1. Gedrag komt (bijna) altijd onbewust tot stand

▪ 2. Motieven, weerstanden en omgevingsfactoren sturen gedrag

▪ 3. Gedragsverandering is maatwerk
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Quickscan

Werken aan gedragsverandering

▪ Gedrag bepalen (doelanalyse)

▪ Gedrag begrijpen (landschapsanalyse)

▪ Gedrag beïnvloeden
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Doelanalyse

▪ Wat is het doel van het verandertraject? Wat willen we oplossen of veranderen?

▪ Waarom willen we dit doel bereiken?

▪ Welk gedrag willen we dat de doelgroep gaat vertonen? Wat moeten mensen anders 

gaan doen?

▪ Wie moet zijn of haar gedrag veranderen (doelgroep)?

▪ Waar willen we ons doel bereiken? In welke omgeving vindt het probleem- en 

doelgedrag plaats?

▪ Wanneer willen we ons doel bereiken?

Landschapsanalyse

Motieven Weerstanden Omgevingsfactoren
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Het concept

▪ Vragenlijst vooraf

▪ De twee uur durende sessie:

▪ Gedragsverandering in het verkeer in een notendop

▪ Doelanalyse case

▪ Landschapsanalyse case

▪ Kansrijke interventietechnieken

▪ Gezamenlijke brainstorm interventiemogelijkheden

▪ Naderhand samenvatting sessie en vervolg

Case Hoeksche Waard

Buurtschap Zinkweg
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Doelanalyse

Wat willen we veranderen: automobilisten rijden te hard

Waarom willen we dit veranderen: grote irritatie en hinder door trillingen 
en geluidsoverlast plus onveilige en onvoorspelbare verkeerssituaties

Welk gedrag is gewenst: automobilisten houden zich aan snelheid

Wie is de doelgroep: automobilisten

Waar: Buurtschap Zinkweg

Wanneer bereiken we dit doel: na wegwerkzaamheden
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Landschapsanalyse
Motieven Weerstanden Omgevingsfactoren

Je ziet geen mensen/kinderen 

op de straat, veel privacy

Bekwaamheid ‘zwakker’ 

verkeersdeelnemers

Gebrek aan snelheid 

remmende maatregelen

Zelfoverschatting Jonge bestuurders/baldadiger Gevoel van ‘vrij baan’

Mensen uit de gemeenschap 

houden rekening met elkaar

Snelle sluiproute Onoverzichtelijke kruisingen

Gebrek aan coulance richting 

omwonenden

Veel hoge heggen

Drie kampen: 

Oude bewoners (niet zeuren)

Nieuwe bewoners (klagen over 

alles)

Voetballers (hebben niks met 

de gemeenschap)

Uitstraling van de weg

Interventievoorstellen

Interventiestrategie gericht op:

• Opwekken onbewuste associaties

• Herinneren

• Gastheerschap
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Ties van Ederen

beleidsmedewerker verkeer 

gemeente Hoeksche Waard

Rustig rijden is leuker – wek interesse en respect van bestuurder

Rust i.p.v. frustratie

Eigen initiatief

Associaties Sociale normen

Menselijke maat

33

34



15-4-2021

18

Case provincie Zuid-Holland

Fietspad 370
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Doelanalyse lopen op fietspad

Wat willen we veranderen: Voetgangers die (breeduit) over het fietspad lopen

Waarom willen we dit veranderen: De huidige situaties zorgt voor onveilige en 
onvoorspelbare verkeerssituaties en irritatie onder weggebruikers.

Welk gedrag is gewenst: Voetgangers lopen zij-aan-zij of achter elkaar zodat zij 
geen hinder vormen voor fietsers.

Wie is de doelgroep: Voetgangers

Waar: Fietspad F370

Wanneer bereiken we dit doel: Voorstellen liggen ter beoordeling

Landschapsanalyse lopen op fietspad
Motieven Weerstanden Contextfactoren

Voetgangers willen de snelste 

route lopen

Door het zand lopen is zwaar 

(zeker met kinderwagens, 

bolderkarren, etc)

Ontbreken aparte verharding 

voor voetgangers

Op de F370 mag gewandeld 

worden. 

Fysieke beperkingen waardoor 

door het zand lopen onmogelijk 

is

Drukte

Gewenning

Voetgangers zijn zich niet 

bewust van de overlast die ze 

veroorzaken
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Doelanalyse kruisvlakken

Wat willen we veranderen: Mensen die zonder kijken oversteken en 
fietsers die geen voorrang verlenen aan overstekende mensen.

Waarom willen we dit veranderen: De huidige situaties zorgt voor 
onveilige en onvoorspelbare verkeerssituaties en irritatie.

Welk gedrag is gewenst: Fietsers verlenen voorrang aan voetgangers en 
iedereen houdt rekening met elkaar

Wie is de doelgroep: Voetgangers, fietsers en ruiters

Waar: Kruisvlakken fietspad F370

Wanneer bereiken we dit doel: voorstellen liggen ter beoordeling

Landschapsanalyse kruisvlakken
Motieven Weerstanden Contextfactoren

Fietsers vinden dat het fietspad 

van hen is

Fietsers willen niet stoppen met 

fietsen

Het is (nog) geen officiële 

oversteekplaats

Voetgangers dwingen voorrang 

af

Voetgangers letten niet goed 

op bij het oversteken

Drukte
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Interventievoorstellen

Interventiestrategie gericht op:

• Doelgroep aanspreken op identiteit

• Weerstand verminderen/ wegnemen

• Associaties 

• Herkenbaarheid, gericht op snelle verwerking van de 

boodschap
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Diederik Braat

projectleider

provincie Zuid-Holland
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Stelling: zoals meer asfalt, meer auto’s trekt, zo beloont een 

extra voetpad bestaand gedrag, maar verandert niet 

iedereens omgevingsbewustzijn

• Toenemende drukte op duinen

• Gebrek aan ruimte, andere doelen, zoals Natura 2000, 

klimaatadaptatie, kustverdediging

• Grens aan bebording en verkeersmaatregelen

• Corrigeren wekt wrevel

• Normen en waarden sterk aanwezig

Vragen?

Opmerkingen? 

Suggesties?
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Poll

Is de quickscan interessant?

Aanbod quickscan

• Vragenlijst vooraf

• De twee uur durende sessie:

o Gedragsverandering in het verkeer in een notendop

o Doelanalyse case

o Landschapsanalyse case

o Kansrijke interventietechnieken

o Gezamenlijke brainstorm interventiemogelijkheden

• Naderhand samenvatting sessie en vervolg
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Dank voor de aandacht!
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https://maakeenpuntvannul.nl/

