
 
 

Quickscan Verkeersveiligheidsinterventies – ROV Zuid-Holland 
 
Aanbod vanuit ROV Zuid-Holland 
De Quickscan gedrag wordt aangeboden vanuit het ROV Zuid-Holland in een 
samenwerking met gedragbureaus ANDC en Dijksterhuis & Van Baaren.  
  
Het ROV Zuid-Holland doet dit aanbod om beter in beeld te brengen welke 
mogelijkheden er zijn om ook bij infrastructurele verkeerveiligheidsvraagstukken in 
te zetten op gedrag.  Met de Quickscan inspireren we en reiken we ideeën aan voor 
interventies. De follow-up is aan de betrokkenen bij een project.  
 
De Quickscan wordt uitgevoerd door de partners ANDC en Dijksterhuis & Van 
Baaren. Het ROV Zuid-Holland is betrokken als kennispartner en denkt mee vanuit 
de eigen expertise en ervaring. De inzichten en ideeën uit de Quickscans worden 
vervolgens weer gebruikt om anderen te inspireren. 
 
Gedragsverandering in het verkeer  
Vrijwel alle verkeersongevallen zijn te herleiden naar menselijk gedrag. Denk 
bijvoorbeeld aan te hard rijden, afleiding door smartphones, rijden onder invloed en 
het niet (of verkeerd) gebruik maken van veiligheidsmiddelen en systemen. 
Gedragsverandering is dus cruciaal als we de verkeersveiligheid willen verbeteren.   
 
Echter, gedrag in het verkeer veranderen is niet eenvoudig. Als we de 
verkeersveiligheid willen verbeteren, dan richten we ons te vaak op de mens als 
bewust denkend en handelend wezen. Helaas ligt het niet zo simpel. In het verkeer 
maken mensen zelden bewuste afwegingen. Neem fietsen of autorijden als 
voorbeeld. Dat gaat voor velen van ons automatisch: we denken er niet meer over na. 
Allerlei onbewuste psychologische processen en drijfveren sturen het gedrag van 
verkeersdeelnemers aan. 
 
Gedragsverandering is maatwerk  
Als je gedrag effectief wilt veranderen, dan moet je je richten op de drijfveren die ons 
gedrag in het verkeer aansturen. Gedragsverandering begint dus bij het achterhalen 
van deze drijfveren. Soms is uitgebreid onderzoek doen naar deze drijfveren geen 
optie, bijvoorbeeld doordat er niet voldoende budget of capaciteit is. De Quickscan 
verkeersveiligheidsinterventies kan in een dergelijk geval uitkomst bieden. Het is een 
laagdrempelige manier om in een korte tijd tot oplossingsgerichte, onderbouwde 
gedragsinterventies te komen. 
 
  



 
 

Quickscan: wat kunt u als opdrachtgever verwachten? 
 

1. Inplannen sessie en vragenlijst vooraf 

Zodra u met een Quickscan verkeersveiligheidsinterventies aan de slag wil, wordt er 
contact met u opgenomen voor het plannen van een twee uur durende (online) 
sessie. Ook ontvangt u voorafgaand aan de Quickscan een korte vragenlijst over het 
gedragsvraagstuk. Aan de hand hiervan wordt de sessie door gedragsexperts van 
Dijksterhuis & van Baaren (D&B) en gedragsontwerpers van ANDC voorbereid.  
Om een idee te geven van de inhoud van zo’n vragenlijst is verderop in dit document 
een voorbeeld van een vragenlijst te zien. Deze vragenlijst wordt altijd aangepast op 
uw specifieke vraagstuk. 
 

2. Tijdens de Quickscan 

Tijdens de Quickscan doorlopen we een aantal stappen om tot kansrijke interventies 
te komen: de doelanalyse, de landschapsanalyse, de interventie brainstorm en het 
bepalen van de afronding/ vervolgstappen. Het eerste gedeelte van de Quickscan 
wordt begeleid door een gedragsexpert van D&B. Tijdens het tweede gedeelte van de 
sessie wordt er gebrainstormd onder begeleiding van een gedragsontwerper van 
ANDC. 
 

2.1. Doelanalyse 

De sessie start met de doelanalyse. Deze staat in het teken van het analyseren van 
het doel(gedrag) van het gedragsvraagstuk. De doelanalyse wordt vormgegeven aan 
de hand van de zes W’s: 
 

• 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?  

Na deze stap hebben we inzicht in het doel, het doelgedrag dat we gaan veranderen 
en de doelgroep van uw vraagstuk. 
  



 
 

2.2. Landschapsanalyse 

Als tweede stap, de landschapsanalyse, analyseren we welke psychologische 
factoren het gedrag beïnvloeden. We analyseren welke motieven, weerstanden en 
omgevingsfactoren het gewenste gedrag sturen bij de betreffende doelgroep(en): 
 

• Motieven motiveren ons om een doelgedrag te vertonen. Fietsers wachten 
bijvoorbeeld vaker op groen als andere fietsers al staan te wachten.  

• Weerstanden weerhouden ons om het doelgedrag te vertonen. Fietsers 
wachten bijvoorbeeld minder vaak op groen als ze (inschatten) ook veilig over 
(te) kunnen steken als het stoplicht op rood staat.  

• Omgevingsfactoren kunnen ook de kans vergroten om het doelgedrag te 
vertonen. Fietsers wachten bijvoorbeeld vaker op groen als de zon schijnt, dan 
wanneer het regent. 

Het resultaat van deze stap is een overzicht van concrete gedragsoorzaken. Deze 
vormen de aanknopingspunten voor de interventie brainstorm.  
 

2.3. Interventie brainstorm 

Als derde stap starten we een korte interventie brainstorm. Eerst laten we een 
aantal kansrijke interventies zien die ontwikkeld zijn voor soortgelijke 
gedragsvraagstukken. Deze interventies dienen ter inspiratie voor de brainstorm. 
Aan de hand hiervan wordt er gezamenlijk nagedacht over kansrijke interventies en 
richtingen voor uw vraagstuk. 
 

2.4. Afronding en vervolgstappen 

Als laatste stap volgt de afronding van de sessie. We blikken kort terug op de 
belangrijkste punten die aan bod gekomen zijn en formuleren mogelijke 
vervolgstappen. 
 

3. Na afloop van de Quickscan 

Na afloop van de Quickscan ontvangt u een kort samenvattend document met daarin 
de belangrijkste punten en uitkomsten van de scan. Ook vindt u hierin een aanbod 
voor mogelijke vervolgstappen. 
 
 
 
  



 
 

Bijlage: Korte vragenlijst over gedragsvraagstuk 
 

● Welke belangrijke probleemgedragingen komen (voornamelijk) voor? 
● Hebben jullie al een voorkeur om met een bepaald probleemgedrag of 

doelgedrag aan de slag te gaan? 
● Waarom zijn deze gedragingen een probleem? 
● Voor wie zijn deze gedragingen een probleem? 
● Welke doelgroepen vertonen de probleemgedragingen? 

o Hoe groot zijn deze doelgroepen? 
o Moet de interventie zich richten op deze doelgroep? 

● Wanneer komen de probleemgedragingen voor? 
o Bv. Tijdens de (ochtend)spits of in het weekend. 

● Hoe vaak komen de probleemgedragingen voor? 
● Waar komen de probleemgedragingen voor? 
● Wat zijn (mogelijke) oorzaken van het probleem? 

o Welke motieven spelen een rol? Bv. Willen doen wat de rest doet. 
o Welke weerstanden spelen een rol? Bv. Zo min mogelijk moeite willen 

doen. 
o Welke omgevingsfactoren spelen een rol? Bv. (On)duidelijke 

verkeersregels. 
● Welk onderzoek is er al gedaan naar de oorzaken van het probleem?  
● Zijn er al onderzoeken en/of interventies uitgevoerd in het verleden om het 

probleemgedrag op te lossen? 
  



 
 

 
● Selectievragen: 

o Welk probleemgedrag is het meest gevaarlijk/wekt de meeste irritatie 
op? 

o Welk probleemgedrag komt het vaakste voor? 
o Van welk probleemgedrag zijn de oorzaken het meest veranderbaar? 
o Welke concrete doelgedragingen zou je willen dat de doelgroepen 

vertonen? 
▪ Bv. ‘Fietsers steken hun hand uit bij het afslaan op de 

Verburghlaan’. Of ‘Automobilisten rijden maximaal 30km/h in de 
Schoolstraat’. 

▪ Zijn deze doelgedragingen meetbaar? 
o Zijn er specifieke locaties waar het probleemgedrag zich (het vaakste) 

voordoet?  
▪ Bv. Het parkeerterrein bij de Rooms Katholieke Maria Basisschool. 

o Zijn er soortgelijke locaties die kunnen fungeren als controlelocatie? 
● Afsluitende vragen: 

o Welk doel willen jullie bereiken met deze Quickscan? 
o Bij welk resultaat zijn jullie tevreden? 
o Zijn er nog andere belangrijke zaken die we willen bespreken? 

 


