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1

Inleiding

Bewustwordingscampagnes over mobiliteit zijn er in verschillende vormen en omvang en vormen het hart van
mobiliteitsmanagement. In het MAX-project, een FP6-onderzoeksproject dat zich richt op
mobiliteitsmanagement en bewustwording over mobiliteit, zijn de sleutelfactoren bepaald, die
bewustwordingscampagnes over mobiliteit tot een succes maken. Deze factoren zijn samengebracht in deze
MAX Handleiding voor Bewustwordingscampagnes over Mobiliteit.
De handleiding biedt medewerkers een stappenplan bij het opstellen van succesvolle bewustwordingscampagnes
over mobiliteit. Er zijn vijf sleutelcomponenten:
−

doelstellingen;

−

onderzoek naar de doelgroep(en);

−

communicatie met belanghebbenden en de samenleving;

−
−

aanpassing en levering van een sociale marketingmix;
opbouw van een kader voor continue monitoring en evaluatie.

De richtlijnen zijn opgesteld op basis van uitgebreid onderzoek, dat zich richtte op de succesfactoren van
campagnes. Ze zijn een voortzetting van eerdere EU-projecten als Tapestry en Emotions. Voor het onderzoek
van deze handleiding hebben we:
1.

meer dan 20 casestudies in sociale marketing geanalyseerd, hoofdzakelijk op het gebied van
gezondheid en vervoer,

2.

35 diepte-interviews gehouden met experts en

3.

meer dan 80 diepte-interviews afgenomen met consumenten in vijf landen in Europa.

Ondersteunend materiaal kunt u vinden in een reeks werkgroeprapporten die beschikbaar zijn in onder
‘Onderzoeken’ op de EPOMM-website www.epomm.org. Alle geanalyseerde casestudies zijn beschikbaar onder
‘Casestudies’ van dezelfde website.
Bovendien worden er aanbevelingen gegeven over thema’s als:
−

hoe besluitvormers te overtuigen om initiatieven voor bewustwording over mobiliteit in te voeren.

−

het belang van de boodschap en de boodschapper,

−

combinaties van harde en zachte elementen,

−

campagnes met educatieve input.
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Het kader dat hier wordt voorgesteld, wijkt op de volgende punten af van vorige projecten (zoals Tapestry):


succesvolle campagnes zijn gebaseerd op sociale marketing (in plaats van alleen op marketing en
communicatie).



er is veel meer nadruk gelegd op de planningsfase van de campagne en speciaal op de ‘upstream’
marketing om ondersteuning van belanghebbenden te verkrijgen.



de structuur bevat een continue dialoog tussen het campagneteam en de doelgroep, zodat het duidelijk
wordt waarom mensen niet duurzaam reizen cq wat de belemmeringen zijn voor verandering.



meer aandacht wordt besteed aan de gevolgen van de campagne – zodoende bereikt u met uw
investering resultaten met een structureler karakter.
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2
2.1

Behoefte aan bewustwordingscampagnes over mobiliteit
Waarom bewustwordingscampagnes over mobiliteit?

Als we willen dat mensen hun reisgedrag wijzigen, zijn er zachte en harde maatregelen nodig (nieuwe
vervoersinfrastructuur en –faciliteiten). Er is grote consensus hierover. Leefwijzen en vervoerskeuzes zijn
complex. Bewustwordingscampagnes over mobiliteit waarin alleen een boodschap wordt overgebracht aan de
bevolking, hebben weinig effect. Campagnes waarbij de principes van sociale marketing worden overgenomen,
zullen echter veel meer bereiken. Waarom?
Omdat deze zijn gebaseerd op het inzicht dat mensen hebben over hun reisgedrag, en omdat ze dichter aansluiten
op de sleutelfactoren die aanzetten tot verandering. Dit gedetailleerdere onderzoek, in de formatieve fase van de
campagne, draagt bij aan exacter afgestemde campagnes. Er vindt een continue dialoog plaats tussen het
campagneteam en de doelgroep. Bovendien worden de veranderingen in gedrag (aantal mensen dat nieuwe
faciliteiten gebruikt, gedragsveranderingen, mondelinge feedback van bewoners) van het begin tot het einde van
de campagne bewaakt. Zodoende is er constant terugkoppeling en levert de campagne resultaten op die
structureel van aard zijn.
Deze benadering vergt meer tijd en moet worden gepland, maar de onderzoeksresultaten wijzen uit dat de
investering de moeite waard is.
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3

De ontwerpstructuur van de MAX-bewustwordingscampagnes over mobiliteit
– de 10 stappen naar succes

Bewustwordingscampagnes over mobiliteit bestaan uit een planningsproces in drie fasen, implementatie en fasen
na afloop van de campagne. Hoewel deze worden weergegeven als een reeks van opeenvolgende stappen,
overlappen ze elkaar in werkelijkheid of worden ze soms parallel uitgevoerd. Een vereenvoudigde versie van de
ontwerpstructuur van de campagne op basis van ons onderzoek wordt weergegeven in Afbeelding 1 (zie het
eindrapport van Werkgroep Een voor de volledige versie).

Afbeelding 1: De structuur van een bewustwordingscampagne over mobiliteit – de belangrijkste fasen

Dit zijn de 10 stappen die leiden tot een succesvolle campagne, vanaf de planning tot de campagne na
implementatie:
In de volgende paragrafen worden alle fasen en stappen besproken en geïllustreerd met voorbeelden van
optimale praktijk, die zijn geanalyseerd door het MAX-project. De volledige casestudies kunt u online vinden op
de EPOMM-website www.epomm.org onder ‘Casestudies’.
Fase 1: Planning

−

STAP 1: Campagnedoelstellingen

−

STAP 2: Doelgroepsegmentatie en nulmeting

−

STAP 3: Draagvlak krijgen voor de campagne

−

STAP 4: Ontwerpen van de marketingmix
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−

STAP 5: Campagneontwerp

Fase 2: Implementatie

−

STAP 6: Uitwerken van de marketingmix

−

STAP 7: Monitoring, evaluatie en bijstelling

−

STAP 8: Vastleggen van de resultaten

Fase 3: Nazorg
−

STAP 9: Activiteiten na afloop

−

STAP 10: Borgen van de campagne
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3.1

FASE 1: planning

In de planningsfase wordt het voorbereidende werk gedaan voor de lancering van de campagne. Deze fase
bestaat uit vijf stappen.
−

STAP 1: Campagnedoelstellingen

−

STAP 2: Doelgroepsegmentatie en nulmeting

−

STAP 3: Draagvlak krijgen voor de campagne

−

STAP 4: Ontwerpen van de marketingmix

−

STAP 5: Campagneontwerp

STAP 1: Campagnedoelstellingen
De meeste campagnes worden opgesteld door een overheid of een stadsbestuur. Als de intiator van een
campagne een overheidslichaam is, heeft dit voordelen. Er is toegang tot financieringsstromen voor het project
en de campagne kan worden geïntegreerd in het bestaande beleidskader. Het is dus essentieel dat de campagne
verwant is aan bredere overheidsstrategieën. Dit is niet altijd mogelijk, met name niet als het een campagne van
een NGO betreft, waarin wordt getracht overheidsbeleid diepgaand te beïnvloeden. De initiator van de campagne
is niet altijd de kampioen van de campagne – de persoon die vanaf het begin richting geeft aan de campagne.
Campagnekampioenen zijn essentieel voor het succes van een project.
De belangrijkste taak bij deze stap is het bepalen van heldere doelstellingen; niet alleen het eindresultaat moet
worden geformuleerd, ook het procesverloop. Hoeveel mensen wilt u bereiken? Welke gedragsverandering
streeft u na? Staat uw campagne op zich of maakt zij deel uit van een groter project? Als de campagne
bijvoorbeeld onderdeel is van een breder fietsbeleid, dienen uw doelstellingen verwant te zijn aan de
belangrijkste doelstellingen van het nationale of regionale fietsbeleid.
Een strategische richting en doelstellingen kunt u wellicht ook ontlenen aan het gevoerde beleid of de strategieën
in uw stad – bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, vervoersalternatieven, milieu, gezondheid en bereikbaarheid.
De doelstellingen van uw campagne kunnen betrekking hebben op al deze dimensies. Een voorbeeld van
dergelijk inhaken op bestaand beleid is de Nederlandse campagne voor milieubewust autorijden, het Nieuwe
Rijden (Nederland).
Het Nieuwe Rijden
Doel van het Nederlandse programma Het nieuwe
rijden (HNR) was beïnvloeding van het
aankoopgedrag bij auto’s en het rijgedrag in de auto
teneinde het brandstofgebruik te reduceren. Het HNRprogramma maakte deel uit van het nationale
klimaatbeleidsplan, waarin wordt getracht de CO2emissie in overeenstemming te brengen met de doelen
van het Kyoto-verdrag. Het HNR-programma werd
vanaf het begin geïntegreerd in verschillende
beleidsterreinen. Het werd opgenomen in de Nota
Mobiliteit, in de Beleidsnota Verkeersemissies, het
beleidsdocument van het Nederlandse Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en

Afbeelding 2: Het Nieuwe Rijden: campagnefoto
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Milieubeheer (VROM), en in het Energierapport, het
beleidsdocument van het Nederlandse Ministerie van
Economische Zaken. Het inhaken op bestaand beleid
was in dit geval essentieel om de noodzakelijke
financiering en overheidsondersteuning te verkrijgen
Zie de casestudie op www.epomm.org.

Als u uw doelstellingen wilt structureren, raden wij u aan dit te doen met MaxSumo (zie www.epomm.org).
Campagnedoelstellingen moeten meetbaar zijn (i.e. kwantificeerbaar) en zoveel mogelijk voldoen aan de
belangrijkste eigenschappen die worden beschreven met het acroniem ‘SMART’ (zoals uiteengezet in het project
Tapestry):
• Specifiek. Campagnedoelstellingen moeten worden vastgelegd en omschreven in heldere, eenvoudige termen
zodat alle betrokken partijen exact begrijpen wat er moet worden bereikt.
• Meetbaar. Campagnedoelstellingen moeten exact en accuraat worden gemeten (gekwantificeerd) zodat
eenvoudig kan worden bepaald of / wanneer de doelstelling is bereikt.
• Acceptabel. De campagnedoelstellingen moeten door alle betrokken partijen worden gedeeld en ondersteund.
• Realistisch. Campagnedoelstellingen moeten haalbaar zijn. Als u onrealistisch hoge doelstellingen of juist te
lage verwachtingen opstelt, veroorzaakt dit veel problemen waaronder ontmoedigde medewerkers en verspilde
middelen.
• Tijdgebonden. In campagnedoelstellingen dient een tijdkader te worden gesteld voor het bereiken ervan.
Campagnedoelstellingen kunnen worden geformuleerd in termen van bewustwording, veranderde houding of
gedragsverandering. Als u meer dan een van deze doelstellingen wilt bereiken, is dit moeilijker; het risico op
mislukking is groter vanwege gebrek aan focus.
Door MAX geanalyseerde voorbeelden met SMART-doelstellingen zijn de campagne Race Against Waste
[Strijd tegen het afval] (Ierland) en Odense Fietsstad (Denemarken).

Strijd tegen het afval
Strijd tegen het Afval was een Ierse campagne om
mensen ervan te overtuigen meer na te denken over
wat ze consumeren en welk afval ze vervolgens
produceren; om ze stappen te laten zetten om afval
te voorkomen en om ze op een verantwoordelijke en
duurzame manier om te laten gaan met het afval dat
ze produceren. Deze campagne had zeer heldere en
ambitieuze doelen vanaf het begin:
‐In 2005 diende er 50% minder
huishoudelijk afval te worden gestort
op stortplaatsen. Deze en andere
doelstellingen zijn bereikt.
Afb. 3: Strijd tegen het Afval: advertentie uit de eerste fase
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Over vijftien jaar moet er:
‐65% minder (minimale doelstelling)
afbreekbaar gemeentelijk afval worden
gestort op afvalstortplaatsen.
‐35% van gemeentelijk afval worden
gerecycled
‐minimaal 50% van het bouw- en sloopafval
worden hergebruikt in een periode van
vijf jaar.
Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.

Odense Fietsstad
Tijdens de campagne Odense Fietsstad zijn er in de
Deense stad Odense meer dan 50 projecten ontwikkeld en
geïmplementeerd, waaronder fysieke verbeteringen,
wijzigingen in regelgeving en campagnes.

Afbeelding 4: het logo van Odense Fietsstad

Er werd een aantal heldere doelstellingen opgesteld:
‐ Het aantal ritten per fiets in Odense moest met
20% stijgen.
‐ Het aantal mensen dat meer dan drie keer per
week fietst, moest ook met 20% stijgen.
‐ Een derde doelstelling betrof de reductie met
20% van het aantal fietsers dat omkomt of
gewond raakt in het verkeer (meer dan een partij
betrokken)
Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.

STAP 2: Doelgroepsegmentatie en nulmeting
Als u een campagne opzet om het reis gedrag van een doelgroep te beïnvloeden, moet u de reisbehoeften en de
waarden van de doelgroep kennen en weten met welke belemmeringen deze te maken heeft. Kennis van
belemmeringen is met name nuttig omdat het slechten van barrières cruciaal is voor het ontwerp van de
campagne. Er kunnen hierbij twee aspecten worden onderscheiden:
−

Objectieve persoonsgebonden factoren waaronder bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en woon- en
werkomstandigheden (die in alle gevallen waarschijnlijk een belangrijke invloed hebben op de wijze
waarop mensen reizen).
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−

Subjectieve persoonsgebonden factoren refereren aan intrinsieke waarden van individuen, meningen en
de geneigdheid tot gedragsverandering, die een afspiegeling vormen van hun positie in een model dat
MaxSem wordt genoemd (zie paragraaf 3.2.1).

De meeste gegevens voor kunnen worden verzameld via vragenlijsten of diepte-interviews met mensen in de
doelgroep, voordat de bewustwordingscampagne volledig is ontworpen. Als u het gedrag van mensen wilt
wijzigen, moet u de subjectieve persoonsgebonden factoren kennen, aangezien deze een sterke invloed hebben
op de wijze waarop mensen zich gedragen. U kunt deze kennis vervolgens gebruiken bij het ontwerp van uw
campagne.
Kwalitatief onderzoek bestaat in veel studies uit focusgroepen, diepte-interviews of observatie van deelnemers.
Via deze onderzoeksmethoden krijgt u inzicht over de manier waarop mensen besluiten te reizen zoals ze dat
doen. Deze methoden vergen waarschijnlijk meer tijd maar geven een dieper inzicht in de subjectieve
persoonsgebonden factoren. Voor het gebruik van vragenlijsten moet er een steekproef van een populatie worden
bepaald. Dit is minder duur en levert tegelijkertijd een breder beeld op over de factoren die van belang zijn bij
gedragsverandering in de doelpopulatie. Een combinatie van beide geeft een stevig fundament voor een
campagne en een nulmeting. Die kan later worden gebruikt ter vergelijking. In de meeste gevallen zullen
campagneteams een eenvoudig trackingonderzoek willen uitvoeren, met indicatoren als het aantal ritten per
vervoersmiddel en veranderingen in houding, gedrag of waarden tijdens de voortgang van de campagne. Dit kan
drie of vier onderzoeken inhouden van dezelfde groep van respondenten in de samenleving.
Om twee redenen kunt u hierdoor betere bewustwordingscampagnes ontwerpen:
−

−

Allereerst zijn er altijd groepen mensen die ontvankelijker zijn voor het veranderen van hun reisgedrag dan
anderen. Dit heeft deels te maken met subjectievere factoren als hun houding en opvattingen over hun eigen
reiskeuzes. Dit is een van de manieren waarop de doelpopulatie kan worden gesegmenteerd. Voor andere
mensen zijn de belemmeringen om over te stappen op een ander vervoermiddel objectiever: als er
bijvoorbeeld geen bus rijdt op hun route of als ze een handicap hebben, waardoor ze niet kunnen
overstappen van autorijden naar fietsen of wandelen (zie paragraaf 3.1.4.2).
Ten tweede wordt in toenemende mate erkend dat gedragsverandering geen stap is, maar een proces dat
individuen doorlopen (zie details van MaxSEM, paragraaf 3.2.1). Dus gelijktijdig met werkelijke
gedragsveranderingen treden er subtielere veranderingen op in houdingen en opvattingen over alternatieve
vervoerswijzen (die een grotere geneigdheid tot gedragsverandering weerspiegelen).

Voorbeelden geanalyseerd door MAX, waarbij doelgroepen werden vastgesteld en aandacht werd besteed aan
monitoring en evaluatie, zijn de campagne Het nieuwe rijden (Nederland) en de CIVITAS-campagne in Preston
(GB) voor Slim Reizen.
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Het Nieuwe Rijden
Doel van het Nederlandse programma Het nieuwe rijden (HNR)
was beïnvloeding van het aankoopgedrag bij auto’s en het
rijgedrag in de auto teneinde het brandstofgebruik te reduceren.
Segmentatie
De algehele doelgroep van de HNR-campagne bestond uit alle
(potentiële) automobilisten en bus- en truckchauffeurs. In de
HNR-campagne werden de volgende doelgroepsegmenten
vastgesteld: (1) aspirant bezitters van een rijbewijs, (2) huidige
bezitters van een rijbewijs en (3) wagenparkeigenaren,
tussenpersonen en netwerkorganisaties. Deze doelgroepen
werden benaderd in verschillende perioden en via verschillende
benaderingswijzen.
Monitoring en evaluatie
Afbeelding 5: Het Nieuwe Rijden – beeld van
de campagne

Aan het begin van de campagne voor milieubewust rijden werd
er een schema opgesteld voor monitoring en evaluatie. De
planning van de maatregelen en de doelstellingen van de tweede
en derde fase werden gebaseerd op de tussentijdse evaluatie van
de resulaten van de eerste fase. Er werden externe
onderzoeksinstituten en consultants gecontracteerd voor het
opstellen van het monitoringsinstrument (Goudappel Coffeng)
en de implementatie van de jaarlijkse evaluatie van het HNRprogramma. De methode is beoordeeld door een extern
Nederlands kennisinstituut dat in opdracht werkt van de
overheid (RIVM).
Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de casestudie.

In het MAX-project is een theoretische model 1 ontwikkeld (zie www.epomm.org) waarmee u de bereidheid van
individuen kunt meten om van vervoerswijze te veranderen. Er worden vier fasen onderscheiden:
−

Fase 1: Pre-contemplatieve fase. Individuen in deze fase zijn redelijk tevreden over de manier waarop ze
momenteel reizen (i.e. als automobilisten) en op dit moment hebben ze geen wens of verlangen om over te
stappen op een andere vervoerswijze.

−

Fase 2: Contemplatieve fase. Individuen in deze fase zijn niet zo tevreden met hun reisgedrag. Ze willen
overstappen op een andere manier van reizen, maar weten misschien nog niet goed op welke vervoerswijze
ze willen overstappen of hebben nog niet genoeg vertrouwen om dit te doen.

1

Een gedetailleerd overzicht van gedragsveranderingsmodellen kunt u vinden in het MAX Werkpakket B State-of-the-Artrapport http://www.max-success.eu/downloads/MAX_SoA_AnnexB1_1.pdf.
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−

Fase 3: Voorbereidings-/actiefase. Individuen in deze fase hebben besloten op welke vervoerswijze ze
willen overstappen voor enkele ritten of al hun ritten en hebben wellicht deze nieuwe vervoerswijze al
uitgeprobeerd op enkele ritten.

−

Fase 4: Onderhoudsfase. Individuen in deze fase zijn bij enkele ritten of al hun ritten overgestapt op de
‘nieuwe’ vervoerswijze en dit nieuwe gedrag wordt de nieuwe vervoerswijze, waarvan ze overwegend
gebruik gaan maken bij de meeste ritten. Ze hebben een nieuwe gewoonte ontwikkeld.

U kunt vervolgens uw campagnemaatregel(en) ontwerpen en selecteren op de fase, waarin de individuen in de
doelpopulatie zich momenteel bevinden; u kunt er ook voor kiezen om uw campagne te richten op mensen die
zich in een of twee veranderingsfase bevinden, en niet op mensen in alle fasen. De fasen worden soms ook
segmenten genoemd, waarbij de doelpopulatie wordt “gesegmenteerd” in verschillende groepen, gebaseerd op
hun bereidheid om hun reisgedrag te veranderen.
Nuttige vragen bij het indelen van mensen in verschillende fasen, kunt u vinden in het MAX WP B document
MaxSumo. We raden u ten zeerste aan dit document te lezen. Als u deze zelfde vragen voor en na de
implementatie van een mobiliteitsmanagementproject stelt, kunt u ook vaststellen of mensen door het project in
een verdere fase van bereidheid tot gedragsverandering terecht zijn gekomen. Als dit het geval is, kunt u deze
informatie vervolgens gebruiken om de meest geschikte follow-upmaatregelen te kiezen om de mensen naar de
laatste fase van gedragsverandering op lange termijn te ‘duwen’; dit is ook een maatstaf voor het succes van een
project.
CIVITAS Preston TravelSmart
De markt segmenteren

Afbeelding 6: Het TravelSmart - logo

Het doel van TravelSmart [SlimReizen] is individuen en huishoudens aan te zetten om na te denken over hun
alledaagse ritten en vervolgens te overwegen hoe ze kunnen overstappen van autorijden naar andere
vervoerswijzen, in het licht van informatie die door de TravelSmart-adviseur wordt aangeleverd.
Segmentatie
Segmentatie vond plaats in de eerste contactfase met bewoners (telefonisch of aan de deur). Er werd gebruik
gemaakt van een initiële vragenlijst en een reisdagboek, die door de respondenten werden geretourneerd
inclusief extra informatie per telefoon en post. De doelgroep werd gesegmenteerd in drie groepen;
−

Een ‘I’-groep met regelmatige autogebruikers, die geen gebruik maakten van duurzaam vervoer maar
interesse toonden in het project.

−

Een ‘R’-groep met een onderverdeling in twee subgroepen:
¾ ‘R zonder’ Deze groep bestond uit regelmatige gebruikers van openbaar vervoer die geen behoefte
aan meer informatie hadden, maar een beloning ontvingen voor hun ‘goede gedrag’ door hun
gebruik van duurzame vervoerswijzen.
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¾ ‘R met’ Deze groep bestond uit regelmatige gebruikers van openbaar vervoer die meer informatie
wilden ontvangen zoals updates van dienstschema’s.
−

Een ‘N’-groep die geen interesse had en niet wilde veranderen.
De doelgroepen in dit project worden dus bepaald op basis van eenvoudige segmentatie.

Monitoring en evaluatie
Door Sustrans en SocialData werd een nulmeting gedaan aan het begin van de campagne. Op basis van het
nulmeting werd het verloop van de TravelSmart-campagne geëvalueerd in een tussentijds
monitoringsonderzoek. De nulmeting vormde een informatiebron voor het ontwerp van de campagne en de
benodigde interventie, terwijl het tussentijdse onderzoek vroege indicaties opleverde van de effectiviteit van de
campagne. De methode bestond uit een gefaseerd proces met een vragenlijst per post gevolgd door diepteinterviews. Dit leverde substantiële gegevens op over de reisgewoonten van de doelpopulatie in het
casestudiegebied maar werd door velen als te duur beschouwd.
Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de casestudie.

STAP 3: Draagvlak krijgen voor de campagne
Deze succesfactor benadrukt de noodzaak van politieke steun voor een campagne. Parallel hieraan dient u
relaties aan te knopen met belanghebbenden en de samenleving, waarmee u wilt samenwerken in de campagne.
Als u andere belanghebbenden wilt overtuigen, is het nodig om goed casemateriaal te ontwikkelen waarom de
campagne de moeite waard is, en dient u de voordelen voor de populatie en de belanghebbenden helder uit te
werken. Dit wordt ‘upstream’ marketing genoemd. Het vormt in toenemende mate een vitaal onderdeel van het
mobiliteitsmanagementproces. Het is met name cruciaal als organisaties in een bepaald samenwerkingsverband
moeten veranderen om obstakels voor de ontwikkeling van de campagne uit de weg te ruimen.
Politieke ondersteuning voor een bewustwordingscampagne over mobiliteit
Als u een bewustwordingscampagne over mobiliteit wilt houden, is een cruciale voorwaarde hiervoor
ondersteuning door politici cq voldoende financiering.
De vraag is hoe uw lokale politici te overtuigen om uw bewustwordingscampagne over mobiliteit te financieren?
Voor een antwoord op deze vraag, hebben onderzoekers in MAX 43 interviews afgenomen met lokale en
nationale campagnecoördinatoren van de Europese Week van de Mobiliteit in heel Europa. De Europese Week
van de Mobiliteit (www.mobilityweek.eu) werd uitgekozen omdat het de grootste Europawijde campagne is over
duurzame mobiliteit. De campagne vindt plaats in meer dan 1000 steden in Europa. Daarom waren lokale
coördinatoren van de Europese Week van de Mobiliteit een belangrijke doelgroep. Hierbij ging het met name om
de vraag hoe zij hun lokale beleidsmakers en belanghebbenden hadden overtuigd om de Europese Week van de
Mobiliteit te organiseren en eraan deel te nemen.
Op basis van dit onderzoek volgen hier enkele richtlijnen voor succes:
1.

Leg direct contact met lokale politici om hun behoeften en beperkingen in te zien.

2.

Refereer aan succesvolle bewustwordingscampagnes over mobiliteit in uw eigen regio of land.
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3.

Geef succesvolle voorbeelden over mobiliteitsmanagement uit andere steden, regio’s of landen (gebruik
voor inspiratie de casestudies op de EPOMM-website www.epomm.org of de voorbeelden die worden
aangehaald in deze campagnehandleiding. Dit kan ook een studiebezoek inhouden om politici andere goede
voorbeelden te tonen.

4.

Maak er een positief verhaal van met zowel rationele als emotionele argumenten. Benadruk de vele
voordelen: milieu, gezondheid, verbeterde bereikbaarheid, verbeterde kwaliteit van leven in de stad. Wijs er
op dat bewustwordingscampagnes over mobiliteit deel uitmaken van het algemene strategische
mobiliteitsplan of –kader van de stad, en niet een eenmalig idee zijn. In het demonstratieproject MAX Cotral
bijvoorbeeld wordt uiteengezet hoe de regionale vervoersautoriteit alle voordelen presenteert in het
voorgestelde mobiliteitsmanagementproject. Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de casestudie.

5.

Zorg tegelijkertijd voor ondersteuning door andere belanghebbenden als lokale vervoersmaatschappijen,
politie, milieuorganisaties, sportbonden, gezondheidskundige diensten, verkeers- en vervoersorganisaties,
ondernemers, studierichtingen vervoer/milieu of gezondheid aan universiteiten, etcetera.

6.

Nodig politici uit om deel te nemen aan evenementen op het gebied van mobiliteitsmanagement, zoals
nationale bijeenkomsten, paneldiscussies, workshops, etc. Ze zullen het contact met belanghebbenden op
prijs stellen. Dit verzekert hen dat de campagne een breed draagvlak heeft. Ook is er de mogelijkheid van
positieve berichtgeving door de pers.

Meer informatie over dit onderzoek en meer aanbevelingen (bijv. over culturele verschillen in Europa) kunt u
online vinden op de EPOMM-website op www.epomm.org. Hier kunt u ook interessante voorbeelden vinden hoe
deze aanbevelingen zijn toegepast in het MAX-demonstratieproject Cotral (Rome) en dat van de stad Tallinn
(Estland).

Belanghebbenden en te betrekken partijen
De tweede taak bestaat uit het opbouwen van een netwerk van belanghebbenden. En als derde dient u goede
relaties aan te gaan met actoren die voor de campagne relevant zijn. Met de doelgroep wordt de groep mensen
bedoeld die in het gebied leeft of werkt, waarop de campagne zich richt. Zoek samenwerking met partijen die
ook belang hebben bij een campagne. Maak afspraken over samenwerking en financiering en houd dee partijen
op de hoogte van ontwikkelingen. Samenwerking met strategische partijen vergroot de impact van campagnes.
Door MAX geanalyseerde voorbeelden waarin de nadruk werd gelegd op betrokkenheid van de samenleving en
de belanghebbenden, zijn de Verkeersslang (België) en de case van de Europese Week van de Mobiliteit in de
stad León (Spanje).

De verkeersslang

Figure
Snake Game – the snake banner
Afb. 7: 9:
DeTraffic
verkeersslang

De Verkeersslang is een bewustwordingscampagne die
elk jaar wordt georganiseerd op lagere scholen in
Vlaanderen. Het belangrijkste doel van de Verkeersslang
is de bevordering van duurzame vervoerswijzen voor het
verkeer van huis naar school. In de meeste scholen die
mee doen, is er een actieve werkgroep over verkeer.
Binnen deze werkgroepen zijn er een of meer leraren
betrokken, veelal ook de directeur van de school en
enkele ouders. In vrijwel elke school is er een bepaalde
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leraar of het schoolhoofd zelf die de campagne leidt.
Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.
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Europese Week van de Mobiliteit, León
Van de zijde van de overheid zijn er veel belangrijke
spelers betrokken bij de Europese Week van de
Mobiliteit in het Spaanse León: op nationaal niveau
het Ministerie van Milieu; op regionaal niveau de
Regering van Castilla en León. De belangrijkste speler
is echter de gemeente León. In de gemeente zijn er
drie diensten betrokken: de Dienst voor Milieu en
Duurzame Ontwikkeling, de Dienst Vervoer en de
Dienst voor Burgerbescherming. Wat betreft de
beleidsmakers worden belangrijke rollen vervuld door
de functionarissen van Milieu en van Vervoer en is de
deelname van de Dienst Politie en Burgerbescherming
van belang. Verschillende belanghebbenden en
verbanden nemen deel aan de EMW, bijvoorbeeld
Alesa, een lokaal vervoersbedrijf, en Urbaser, een
groot afvalverwerkingsbedrijf. De belangrijkste
deelnemers waren de lagere scholen. Dankzij hun
deelname konden meer mensen, ouders en
familieleden, worden gemobiliseerd. Tijdens de
evenementen zorgden zij voor de grootste bijdrage.

Afbeelding 8: EMW León 2007 presentatie door de
lokale politici (functionarissen voor Milieu en Vervoer)

Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.

STAP 4: Ontwerpen van de marketingmix
De sociale marketingmix is duidelijk gebaseerd op de bredere principes van marketing maar de mix bestaat uit
meer dan alleen de vier P’s (product, prijs, promotie en plaats). Het bouwt zeker voort op deze vier
kernelementen en nog twee andere uit de uitgebreide mix, personeel en processen. Een campagneteam moet dus
beslissen over het optimale gebruik van de 6 P’s.
Product of sociaal idee
Dit is uw aanbod (uw belangrijkste idee of sociale goed) aan het doelpubliek. Het betreft hier de voordelen die
worden geassocieerd met veranderd gedrag, zoals schonere lucht, minder verkeersdoden, een beter leven voor
kinderen in de samenleving, een minder vervuild stadscentrum.
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Prijs
In de context van sociale marketing gaat dit over de persoonlijke kosten van een individu of een huishouding als
deze zijn gedrag verandert, zoals langere reistijd naar het werk, meer fysieke inspanning, minder gemak, hogere
parkeergelden. Deze punten kunnen uiteraard ook worden opgevat als voordelen, voor een betere gezondheid
bijvoorbeeld, maar de meeste mensen zien deze factoren als de prijs die ze moeten betalen voor verandering. Ons
onderzoek toont aan dat mensen op het gebied van het dagelijkse verkeer open staan voor ideeën waarmee ze
hun persoonlijke gezondheid kunnen verbeteren.
Plaats
De campagne moet voorzien in optimale plaatsen waar mensen informatie kunnen inwinnen, waar ze kunnen
deelnemen aan de campagne zoals tentoonstellingen en workshops in openbare ruimten en
gemeenschapsfaciliteiten, en waar er interactie tussen het campagneteam en de populatie kan plaatsvinden zoals
in het openbaar vervoer, op parkeerterreinen, etcetera.
Promotie
In sociale marketing is communicatie van vitaal belang voor elke campagne. De kern hiervan is de boodschapwat, van wie en hoe. Tot de communicatie-elementen in sociale marketing behoort in toenemende mate virale
marketing (via blogs, webpagina’s, mond-tot-mondreclame en public relations) Het gebruik van webtools als
Facebook en Twitter verspreidt zich snel als een informeel communicatiemedium.
Personeel
Voor het leveren van een campagne is vaak sterke interpersoonlijke communicatie nodig tussen de organisatoren
van een campagne en hun klanten. Dit is geen kwestie van directe verkoop. In de optimale vorm is dit een
continue dialoog die zeer nuttig kan zijn voor de ontwikkeling van de campagne. Dit is met name het geval op
een lokaal niveau, waar persoonlijke betrokkenheid van campagneleden tijdens lokale bijeenkomsten en
evenementen een manier is om mensen te betrekken die andere vormen van communicatie vermijden.
Processen
Sociale marketing bestaat ook uit processen die mensen het vertrouwen moeten geven, dat ze het campagneteam
kunnen benaderen om zaken te bespreken, hun mening te geven en betrokken te zijn. Dit betreft ook antwoorden
op telefoongesprekken, e-mails en het op een systematische en persoonlijke manier omgaan met feedback.
In de praktijk is het van essentieel belang dat alle elementen van de sociale marketingmix worden opgenomen,
maar de mate waarin elementen worden toegepast, hangt af van de schaal en de rijkwijdte van de campagne, de
omvang van de te bereiken populatie (lokaal, regionaal, nationaal) en het beschikbare budget. Als u uw eerste
plan met een sociale marketingmix opstelt, is het de moeite waard om uw benadering te vergelijken met
zogenaamde benchmarkcriteria
(http://www.nsms.org.uk/images/CoreFiles/NSMC_Social_Marketing_BENCHMARK_CRITERIA_Sept2007.p
df ) en een checklist (http://www.nsms.org.uk/images/CoreFiles/NSMC_social_marketing_checklist.pdf)
opgesteld door het National Social Marketing Centre (http://www.nsms.org.uk).
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STAP 5: Campagneontwerp
Tijdens deze stap neemt u even afstand om de verzamelde informatie te bekijken. Voor implementatie van de
campagne moet het werk van de planningsfase bijeen worden gebracht om een herzien plan op te stellen. In het
ideale geval wordt hierbij rekening gehouden met:
−

de bredere beleidsdoelstellingen die van toepassing zijn op de campagne

−

heldere doelstellingen

−

inzicht in houdingen, gedrag, obstakels en motivatie op basis van het formatieve onderzoek en een plan voor
monitoring en evaluatie
¾ Voor het opst ellen van een monitoring- en evaluatieplan (MEP) geeft het MAX-instrument
MaxSumo aanwijzigen. MaxSumo helpt u systematisch te werk te gaan. U maakt een keus welke
analyseniveaus zinvol zijn om te meten (zie Afbeelding 9, onderstaand). Niet alle niveaus hoeven te
worden gemeten. Met MaxSumo wordt duidelijk welke niveaus van belang zijn en hoe u die kunt
meten.

Afbeelding 9: MaxSumo-analyseniveaus
MaxSumo kan worden gebruikt voor een evaluatie van een campagne en voor een evaluatie van het
proces om draagvlak te krijgen voor de campagne.. Als u MaxSumo gebruikt voor de evaluatie van een
campagne, kunt u het volledige MaxSumo-proces gebruiken, zie MaxSumo hoofdstuk 2. Hoe u
MaxSumo dient te gebruiken voor een evaluatie van het “campagne voeren voor de campagne” wordt
uitgebreider beschreven in MaxSumo, hoofdstuk 2.2.2. Stap 2: De doelgroep definiëren en in Bijlage 3:
MaxSumo-sjablonen (zie sjabloon 1 en sjabloon 2 voor de indirecte doelgroep).
−

Een SWOT-analyse van de externe omgeving:
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De SWOT-analyse 2 is een handig analytisch hulpmiddel om het campagneteam aan te zetten de sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen van het ontwerp van de campagne te beoordelen. De manier waarop de
campagne gebruik maakt van mogelijkheden en bedreigingen minimaliseert, kan ook met de analyse worden
beoordeeld. Een sterkte kan bijvoorbeeld het grote belang zijn van een brede groep belanghebbenden. Een
bedreiging kan echter zijn dat deze partners uiteenlopende meningen hebben over de werkwijze. Als
antwoord hierop kunnen workshops worden georganiseerd om consensus te bereiken voordat de campagne
wordt gestart. Dit kan gevolgen hebben voor de planning. De SWOT-analyse kan dus het best worden
gebruikt als hulpmiddel om de interne ontwikkeling van de campagne te beoordelen en om potentiële
bedreigingen in kaart te brengen. De analyse vormt een onderdeel van het proces van her-evaluatie. Het
omvat:
¾ een overzicht van de belanghebbenden en de samenleving en hun inzet.
¾ een overzicht van fysieke, regelgevende en fiscale interventies en de integratie hiervan in het
campagneontwerp.
¾ een overzicht van alle verzamelde gegevens van de doelgroepen
¾ een overzicht van tijdlijnen en de beschikbare hulpmiddelen.
¾ de ontwikkeling van belangrijke mogelijkheden en hoe deze te maximaliseren.
Binnen deze dimensies is het van belang de ontwikkeling van infrastructuur te beoordelen die mogelijk
samenhangt met de campagne. Ook kan het zijn dat er voorschriften of fiscale maatregelen worden
aangenomen als onderdeel van de algemene benadering van mobiliteitsmanagement in uw stad of regio. Deze
punten worden hieronder samengevat.
Mogelijk met de campagne samenhangende infrastructuur
De aanwezigheid van infrastructuur (fietspaden, voetpaden, pleinen, tramlijnen en busvoorzieningen) kan een rol
spelen in het succes van uw campagne. Als de infrastructuur onvoldoende is en er reële reisbeperkingen bestaan,
wordt het zeer moeilijk voor u om mensen aan te zetten hun houdingen of gedrag inzake mobiliteit te
veranderen.
In het kader van MAX zijn enkele voorbeelden geanalyseerd, waarbij veel energie werd gestoken in de opbouw
van infrastructuur voor duurzame vervoersmiddelen en tegelijkertijd bewustwordingscampagnes voor mobiliteit
werden ingezet om mensen tot verandering van hun houding en gedrag aan te zetten. Dit zijn het
Bedrijfsfietsproject in Bolzano (Italië) en het project Métro Sul do Tejo van de stad Almada (Portugal).

2

Een uitgebreide omschrijving van SWOT kunt u vinden op www.wikipedia.nl.
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Bedrijfsfietsproject in Bolzano

Afbeelding 10: Het logo van het Bedrijfsfietsproject
in Bolzano

Het hand in hand ontwikkelingen van fietsinfrastructuur
en het houden van campagnes was een succesfactor voor
de groei van het fietsgebruik in de stad Bolzano. Het
succes van dit project was gebaseerd op enkele
bouwstenen. Fietsen werd gebracht als een merk. Er werd
een veelomvattende bewustwordingsstrategie ingezet,
waarbij gebruik werd gemaakt van hardware-elementen
als straatborden en wegmarkeringen. Met deze elementen
kon enerzijds een corporate design voor fietsen worden
ontwikkeld en anderzijds een samenhangend, zeer
zichtbaar fietsnetwerk met goede service en
fietsenstallingen worden aangelegd.
Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.

Métro Sul do Tejo, de stad Almada
Vanwege de groei van het forenzenverkeer besloot de
stad Almada (Portugal) om een extra tramlijn aan te
leggen in de stad. Het werk startte in 2003 en in
november 2008 was de nieuwe tramlijn volledig
operationeel. Voor de start van de bouwfase werd er
een bewustwordingscampagne over mobiliteit gestart
om meer bekendheid aan het project te geven.
Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.
Afb. 11: Bewustwordingscampagne voor de tram in
Almada

Met de campagne samenhangende voorschriften en fiscale regels
Voorschriften en fiscale regels hebben betrekking op regelgeving en economische maatregelen, die de beoogde
resultaten van de campagne kunnen bevorderen of kunnen belemmeren. Hieronder vallen fileheffingen,
milieuzones, gratis OV, betaald parkeren, restrictief parkeerbeleid, etc. Met de juiste kennis over bestaande of
geplande regelgeving of fiscale maatregelen voorkomt u vertraging.
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Europese Week van de Mobiliteit, León
De Europese Week van de Mobiliteit (EMW) in León,
Spanje, was een goede gelegenheid om de nieuwe
mobiliteitsmaatregelen in het gemeentelijk plan voor te
stellen aan de burgers. Enerzijds werden er tijdens de
EMW enkele maatregelen getest om te zien hoe mensen
zouden reageren. Anderzijds werd de verlaging van de
belasting op elektrische of hybride voertuigen
aangekondigd.
Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.
Afbeelding 12: nieuwe biodieselbussen gepresenteerd
tijdens EMW León

Elke campagne heeft eigen taken om te voltooien op dit punt, afhankelijk van de doelstellingen en de focus. Het
is aan te bevelen om in deze fase alvast na te denken over de implementatie en bij wat daar bij komt kijken,
voordat u het campagneontwerp voltooit.

Samenvatting: Sleutelfactoren voor succes in de planningsfase
•

Vorm een zo volledig mogelijk beeld van de doelgroep: hoe meer inzicht u hebt in de doelgroep, des
te helderder en effectiever kunt u de methoden formuleren om hun gedrag te veranderen

•

Verkrijg inzicht in modellen van menselijk gedrag: gebruik dit als een basis voor het ontwerp van de
campagne. Zoek een model dat het beste past bij de doelstellingen van de campagne die wordt
ontworpen.

•

Refereer aan eerdere studies en de kennisbank: vorm voor uzelf een breder beeld door academisch
onderzoek, rapporten en verslagen van eerdere succesvolle campagnes te lezen en informatie in te
winnen van experts.

•

Verkrijg inzicht in de obstakels en motivaties en hoe ze de doelgroep van de campagne
beïnvloeden: hierdoor kunt u veel weerstand tegen het doel van de campagne wegnemen 3 .

•

Onderzoek verschillende methoden van segmentatie: als een ontwerper van een campagne meer
inzicht heeft in segmenteren, is hij of zij beter in staat de meest geschikte manier te vinden om de
doelgroep op te delen.

•

Robuuste steekproefstrategie: als u primaire gegevens verzamelt, zorg er dan voor dat de steekproef
een accurate afspiegeling vormt en representatief is voor de populatie.

•

Effectieve gegevensverzameling: zoals het behalen van een hoge respons bij onderzoeken

3

In het geval van campagnes gericht op het publiek, hebben deze obstakels betrekking op de verandering van het reisgedrag. Bij campagnes
gericht op beleidsmakers, bestaan de obstakels uit een gebrek aan middelen, angst voor negatieve publiciteit en druk van verschillende
belangengroepen (bijv. autolobbygroepen). Meer gedetailleerde informatie hierover kunt u vinden in stap 3 (draagvlak krijgen voor de
campagne).
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•

Heldere doelstellingen voor het onderzoek: deze dienen ook te passen binnen de doelstellingen van
de campagne.

•

Beoordeel de belangrijke variabelen: investeer tijd om uit te vinden welke gegevens nodig zijn in
plaats van alleen die gegevens te verzamelen die eenvoudig in te winnen zijn.

•

Vorm een zo goed mogelijk beeld van de wensen en behoeften van de doelgroep: dit heeft met
name betrekking op vervoer in hun lokale gebied. Uit de onderzoeken voor de campagne Bedrijfsfietsen
in Bolzano bleek, dat de meerderheid van de populatie (93%) voorstander was van een aanzienlijke
beperking van het autoverkeer en promotie van de mobiliteit per fiets in Bolzano. De analyses over
mobiliteitsgedrag vormden de basis voor de implementatie.

•

Laat indien nodig onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk bureau: Haal de expertise van
gespecialiseerde onderzoeksbureaus in huis, die objectief onderzoek kunnen uitvoeren.

Andere belangrijke overwegingen:
•

in de campagnes die gericht zijn op het algemene publiek, moet via de steekproefstrategie voor het
formatieve onderzoek worden getracht een representatieve verdeling van de populatie te krijgen.

•

In campagnes gericht op het werven van belanghebbenden zijn er twee doelgroepen: beleidsmakers die
beslissen over deelname en middelen, en andere belanghebbenden als mogelijke deelnemers in de
organisatie van de campagne

3.2

FASE 2: Implementatie

Dus in de praktijk overlapt de planningsfase de implementatiefase. De implementatie van de campagne is de fase
waarin de investering in de planningsfase vruchten dient af te werpen.
Hieronder vallen drie belangrijke stappen:
−

STAP 6: Uitwerken van de marketingmix

−

STAP 7: Monitoring, evaluatie en bijstelling

−

STAP 8: Vastleggen van de resultaten

Zoals reeds besproken is het waarschijnlijk, dat het meeste ontwikkelingswerk voor de campagne wordt
uitgevoerd tijdens de planningsfase en de vormgeving van het plan. Dus veel van het werk in deze fase heeft
betrekking op levering en feedback.

STAP 6: Uitwerken van de marketingmix
Op basis van uw formatieve onderzoek moet u een helder overzicht hebben over doelen, de gewenste
gedragsverandering en de bestaande obstakels hiervoor. Hoe komt uw sociale marketing mix eruit te zien?
In dit geval heeft de sociale marketingmix betrekking op een aantal verschillende soorten maatregelen van
sociale marketing, die afzonderlijk kunnen worden gebruikt of bij voorkeur gezamenlijk om een verandering van
mobiliteitsgedrag in de doelsegmenten te bewerkstelligen. Zoals weergegeven in stap 4, is het van groot belang
om plannen paraat te hebben voor het uitvoeren van de sociale marketingmix.
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In deze stap adviseren wij u over de campagneboodschap, de boodschapper van de campagner, de
campagnemedia, merkontwikkeling en relatiemarketing
Campagneboodschap
De campagneboodschap is de hoeksteen van sociale communicatie en de sociale marketingcampagne als geheel.
De sleutelvragen zijn:
−

wat is de boodschap,

−

wie is de boodschapper,

−

welke media zijn geschikt?

Het is het gedeelte van de campagne dat de doelgroep moet kunnen herkennen en onthouden, wil de campagne
sowieso effect hebben op hun gedrag.
MAX heeft een aanzienlijke hoeveelheid onderzoekstijd besteed aan de effecten van boodschappen die zijn
gericht op een verandering van reisgedrag. In veel campagnes wordt een mix van emotionele en rationele
elementen toegepast. Van emotionele argumenten wordt gesteld dat ze belangrijk zijn om mensen bij een thema
te betrekken. Op basis van de cases en de experts die we hebben geraadpleegd, concluderen we echter dat deze
argumenten in de campagne begeleid moeten worden door rationele argumenten wil deze effect hebben.
Uit kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door het MAX-team in het VK, Italië, Griekenland, Litouwen en België,
blijkt dat realistische, rationele boodschappen met de nadruk op gezondheidsargumenten door het publiek als
meest effectief werden beschouwd. Mensen reageerden positief op bewustwordingscampagnes over mobiliteit
als ze het idee hadden, dat verandering van reisgedrag hun persoonlijke (en sociale) tastbare voordelen kon
opleveren zoals een betere gezondheid, tijdbesparing, geldbesparing en/of meer comfort en veiligheid.
Er werden geen reële verschillen vastgesteld tussen de bestudeerde doelgroepen (groep 1: mensen jonger dan 30,
groep 2: 30 tot 50 jaar oud en groep 3: mensen ouder dan 50), noch werden er reële verschillen gevonden tussen
de geslachten.
Een door MAX geanalyseerd voorbeeld was de campagne Strijd tegen Afval (Ierland), die was ontworpen om
het algemene publiek te shockeren door het gebruik van dramatische scènes, en waarin vervolgens rationelere
argumenten naar voren werden gebracht.
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Strijd tegen het afval
Strijd tegen het Afval was een Ierse campagne om
mensen ervan te overtuigen meer na te denken over
wat ze consumeren en welk afval ze vervolgens
produceren; om ze stappen te laten zetten om afval te
voorkomen en om ze op een verantwoordelijke en
duurzame manier om te laten gaan met het afval dat ze
produceren.
Via de advertenties, PR en communicatie-activiteiten
moest een nationale boodschap worden
gecommuniceerd met lokaal belang, die mensen tot
handelen moest aanzetten. De campagneboodschap
bestond uit een serie variaties op hetzelfde thema: het
vermijden van de negatieve gevolgen van een
voorheen ongecontroleerde groei van afval in Ierland
door actie te ondernemen. De boodschap werd ook
verspreid in tijd gebracht, aangezien de campagne was
opgesplitst in fasen. In eerste instantie moest het
publiek worden gewezen op de ernst van het probleem
(door het gebruik van emotie) en vervolgens moest het
worden geïnformeerd, welke actie ondernomen moest
worden om een bijdrage te leveren (rationeel).

Figure
14:Strijd
Racetegen
against
Phase Ad
Afb. 13:
hetWaste:
Afval –Second
advertentie

Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.
De boodschapper van de campagne
Bij de tweede vraag gaat het er om wie de boodschap moet overbrengen. Uit kwalitatief onderzoek van MAX
bleek dat de boodschapper iemand moet zijn die geloofwaardig en betrouwbaar is in de ogen van de doelgroep,
een herkenbaar persoon in de context van de campagne. Deskundigen en wetenschappers hebben eerder de
voorkeur maar ook mensen uit het alledaagse leven komen in aanmerking. In het Verenigd Koninkrijk en
Litouwen wordt de voorkeur gegeven aan beroemdheden, maar dat is niet overal zo. Politici blijken niet de juiste
personen hiervoor. Wel kunnen ze een rol spelen in bepaalde publicitaire acties.
Zet mensen in die (h)erkend worden door de doelgroep, Dat kunnen mensen zijn uit het dagelijkse leven of uit de
omgeving.
In de casestudie ‘Fit voor het Leven’ (Finland) vindt u informatie over de boodschapper van de campagne. Meer
informatie over de boodschappers in een campagne vindt u in het onderzoek over boodschappers in een
campagne in het MAX Werkpakket A Werkgroep 3 4 op www.epomm.org.
4

MAX Werkpakket A Werkgroep 3 onderzocht een speciaal aspect in het campagneontwerp uitvoeriger, namelijk welke boodschap het
effectiefst is om gedragsverandering in mobiliteit te bereiken en wat een geloofwaardige boodschapper is om die boodschap over te brengen.
Er werden verschillende soorten berichten en beelden (positieve versus negatieve, die appelleren aan emoties of rationele informatie geven,
argumenten die refereren aan gezondheid, milieu en economie) en verschillende rolmodellen getest op hun effectiviteit.
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Fit voor het Leven
In het programma Fit voor het Leven werden mensen
met zittend werk (40- tot 60-jarigen) via lokale
projecten aangemoedigd regelmatig fysieke
activiteiten te ondernemen. Het programma bestond
uit een combinatie van top-down- en bottomupmodellen voor promotie van
gezondheidsverbeterende fysieke activiteit via
financiële ondersteuning, communicatie, training en
adviezen voor een breed spectrum aan kleine tot
middelgrote lokale projecten.
De boodschappers waren bekende nationale
beroemdheden, waaronder een voormalige Miss
Finland die als model werd gebruikt voor een van de
dvd’s. Het publiek kan echter de belangstelling
verliezen voor beroemdheden en de beroemdheden
kunnen zelfs uit de gratie raken en een risico worden.
De twee mensen die werden gepresenteerd in de
„fitnesskalenders“ vormden werkelijk een paar. Ze
volgden een handleiding om in gewicht af te nemen en
informatie over hun voortgang hierbij werd verspreid
in bijvoorbeeld persberichten als aanmoediging en
voorbeeld uit het dagelijkse leven.

Afbeelding 14: Fit voor het Leven – beeld uit de
campagne

Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.

Campagnemedia
Het in een campagne gebruikte medium (soms ook communicatiekanaal genoemd) heeft betrekking op de
middelen die worden gebruikt om de boodschap over te brengen. Deze zijn afhankelijk van de doelstellingen van
de campagne, het beschikbare budget en de expertise van het betrokken bureau bij het zoeken naar manieren om
de doelgroep te bereiken.
In een campagne kunnen meerdere verschillende media worden ingezet waaronder:
−

Gedrukt materiaal Posters, billboards, folders

−

reclame op TV, in de bioscoop en op de radio

−

Kranten en tijdschriften

−

Reclame op producten (bijv. op de achterzijde van bussen, op de achterzijde van ontbijtproducten)

−

Elektronische vormen (websites, sociale netwerksites, nieuwsbrieven)
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Als u een campagne plant met communicatie, hangt de keuze van het medium af van de doelgroep. Sommige
media worden geassocieerd met bepaalde leeftijdgroepen. Internet is bijvoorbeeld eerder aantrekkelijk voor een
jonger publiek, oudere mensen luisteren veel naar bepaalde radiozenders.
Door MAX geanalyseerde voorbeelden waarbij verschillende media werden ingezet, zijn de campagne
Comazuipen (VK) en de campagne VERB (VS).
Comazuipen
De campagne Comazuipen werd ontwikkeld door de
Schotse overheid om mensen aan te zetten
verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden als ze
alcohol dronken; om ze bewust te maken van de
potentiële negatieve gevolgen van comazuipen en aan
te zetten tot bescheidener alcoholgebruik onder 16-35jarigen.
In de campagne werd een mix van media ingezet –
reclame op TV en radio en op posters. Tegelijkertijd
werden er twee folders in omloop gebracht met de
titels “What’s in a drink” [Wat zit er in een drankje?]
en „Sensible drinking“ [Verstandig drinken] met een
puur informatieve inhoud.

Afbeelding 15: Campagne Comazuipen - poster

Bovendien werden er reclames voor internet
ontwikkeld. Via deze activiteit werd getracht jonge
drinkers te bereiken die veelvuldig gebruik maken van
Microsoft Hotmail en Microsoft MSN. Via opvallende
reclames werden vrouwen en mannen aangesproken
en, via afzonderlijke creatieve middelen, uitgenodigd
om naar de alcoholwebsite ‚Drinking Time Machine’
[Tijdmachine voor alcoholgebruik] te surfen. Dit
medium past bij de levensstijl van de doelgroep en
omdat het hier een web-based activiteit betreft,
konden bezoek en gebruik eenvoudig worden
gemeten.
Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.
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VERB
De VERB-campagne in de VS was ontworpen om kinderen
tussen 9-13 jaar (‘tweens’ genoemd’ in de VS) meer te laten
bewegen. De strategie van de campagne was de tweens (de
primaire doelgroep) te omringen met boodschappen van
meerdere beïnvloedende media, waaronder televisie,
gedrukte media, radio, internet, wijkcentra, evenementen,
scholen, lokale en nationale samenwerkingsverbanden en
public relations. Het VERB-team bracht de boodschappen
direct bij de ‘tweens’ in hun taal via mediakanalen waar
kinderen veel naar kijken (bijv. Nickelodeon, Cartoon
Network, ABC Disney, Sports Illustrated for Kids, Teen
People). VERB moest staan voor een merk en een campagne
‘voor-kinderen-door-kinderen’.

Afb. 16: VERB Yellowball

Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.
Merkontwikkeling
Ook het thema merkontwikkeling speelt een rol. In de meeste marketingcommunicatie wordt een
merkpersoonlijkheid ontwikkeld (de aard van het merk, afbeeldingen, gebruikte kleurschema’s en woorden,
logo’s gebruikt als identiteitskenmerken die u tracht te projecteren). Het is dus waarschijnlijk dat uw team een
aanvaardbare naam voor uw campagne wil vaststellen (en een naam/identiteit wil uitproberen, minimaal via
focusgroepen). Hoewel de ontwikkeling van een merk een goede manier is om een beeld te creëren dat blijft
hangen, is het geen voorwaarde voor de ontwikkeling van een campagne. Wat telt is een sterke boodschap.
Merkontwikkeling kan deze boodschap ondersteunen.

Bedrijfsfietsproject in Bolzano
Het Bedrijfsfietsproject in Bolzano is een goed
voorbeeld voor merkontwikkeling van een duurzame
vervoerswijze als deel van de identiteit van de stad.
Logo, slogan, kleuren – het merk “Bici BolzanoFahrrad Bozen” is geïntegreerd, van het briefhoofd op
papier van de gemeente tot gedrukt materiaal voor
vervoer en toerisme en ontwerp van elementen in de
infrastructuur. Het merk is zeer zichtbaar en zeer goed
herkenbaar voor burgers en bezoekers.

Afbeelding 17: Het logo van het Bedrijfsfietsproject in
Bolzano

Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.
Relatiemarketing
Relatiemarketing is een benadering die herkent, dat marketing kan profiteren van het feit dat het een sociaal
proces is met meerdere facetten. Zoals de term al suggereert, wordt met deze marketingtechniek getracht een
relatie op te bouwen met de doelgroep (dus niet alleen een eenvoudige uitwisseling). Feedback wordt
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aangemoedigd. Het proces van communicatie verloopt in twee richtingen en wordt tot op zekere hoogte gestuurd
door het publiek. In het geval van bewustwording over mobiliteit bestaan deze technieken veelal uit persoonlijke
communicatie met de doelgroep. In sommige gevallen, zoals bij de TravelSmart-projecten, houdt de benadering
de ideale vorm van ‘één-op-één’-marketing in maar bij de meeste campagnes kan dit intensieve en kostbare
niveau niet worden gefinancierd.
VERB

Afbeelding 18: VERB – beeld uit de campagne

De VERB-campagne in de VS is ontworpen om
kinderen tussen 9-13 jaar (‘tweens’ genoemd’ in de
VS) meer te laten bewegen. VERB maakte gebruik
van een brede mix van campagnetactieken om de
tweens en hun ouders te bereiken. De campagne was
zo ontworpen dat VERB zichtbaar aanwezig was
voor de tweens in hun dagelijkse leven, thuis, op
school en in de maatschappij. De strategie van de
campagne was de tweens te omringen met
boodschappen via meerdere beïnvloedende media, en
ook relatiemarketing. VERB organiseerde
evenementen en ‘grassrootsmarketing’. VERB nam
deel aan bestaande evenementen in de waaronder
culturele festivals. Op deze grassrootsevenementen in
de organiseerde VERB een activiteitenzone, een
aparte ruimte voor tweens om verschillende
activiteiten uit te proberen, zoals voetballen, dansen,
vechtsporten of andere activiteiten. Een andere
activiteit betrof de straatteams, teams van vijf tot
acht mannen en vrouwen vanaf ongeveer 18 jaar oud
die worden ingehuurd om tweens fysiek actief te
laten worden op evenementen en populaire
verblijfplaatsen van tweens, waaronder winkelcentra,
parken en wijkcentra. De straatteams zorgen ervoor
dat er over VERB wordt gesproken en creëren
affiniteit met het merk, omdat tweens aan vriendjes
en vriendinnetjes en broertjes en zusjes vertellen over
hun leuke ervaringen en pronken met hun VERBgeschenken. De straatteams geven geschenken met
het VERB-logo weg aan tweens, zoals footbags, Tshirts, tijdelijke tatoeages en frisbees.
Ga naar www.epomm.org voor de gegevens van de
casestudie.

STAP 7: Monitoring, evaluatie en bijstelling
Door goede voorbereiding tijdens de planningsfase van de campagne en tijdens de monitoringsfase wordt de
uiteindelijke evaluatie relatief eenvoudig. In het MAX-instrument MaxSumo, beschikbaar op www.epomm.org,
vindt u een kader hiervoor. Voor de evaluatie, volgens MaxSumo, volgt u het monitorings- en evaluatieplan
(MEP) dat u hebt ontwikkeld in de planningsfase van de campagne, zie STAP 5. Op deze manier helpt
MaxSumo u om systematisch te werk te gaan, zowel bij de monitoring als de evaluatie.
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Er bestaat nog een andere benadering van monitoring, die minder formeel is dan het MaxSumo-model maar
niettemin nuttig is bij het afstemmen van uw campagne tijdens de voortgang. Gedragsveranderingen en
mogelijke reële obstakels kunnen ook worden geregistreerd door het gebruik van consumentenpanels,
discussiegroepen en workshops waar directe feedback kan worden gegeven. Als er aandacht aan deze zaken
wordt geschonken, kunnen campagnekampioenen ervoor zorgen dat de campagne exacter wordt afgestemd op de
behoeften van verschillende segmenten, bijvoorbeeld die mensen die bereid zijn hun gedrag te veranderen, en die
mensen die dat niet zijn.

Afbeelding 19: MaxSumo-analyseniveaus

STAP 8: Vastleggen van de resultaten
We raden aan om campagnes vast te laten leggen door de campagneteams voor referentiedoeleinden en vertaling
naar andere campagnes.
Dit komt neer op de opbouw van een database, de opslag van materiaal voor toekomstige campagnes en op de
verzameling van visueel en auditief materiaal tijdens de levensduur van de campagne. Dus moeten foto's en
mediaclips worden verzameld maar ook harde evaluatiegegevens, de kosten en de ervaringen tijdens de
voortgang van de campagne. Dit kan van pas komen bij de opbouw van uw volgende campagne – zie STAP 1.

Samenvatting: sleutelfactoren voor succes in de implementatiefase
Gebaseerd op wat hiervoor is geschreven over de implementatiefase van bewustwordingscampagnes over
mobiliteit zijn dit de belangrijkste factoren:
1.

Pas de juiste maatregelen toe op de vooraf onderzochte klantsegmenten.

2.

Maak gebruik van de marketingmix en van sociale communicatie-elementen.
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3.

Monitor voortdurend de voortgang van uw campagne. Een onderzoek voor en na de campagne is niet
voldoende.

4.

Leg uw campagne vast gedurende het volledige proces zodat u aan het einde van de campagne over goede
projectdocumentatie beschikt.

5.

Pas upstream marketing toe om voortdurende betrokkenheid en ondersteuning van belanghebbenden veilig
te stellen.

3.3

FASE 3: Nazorg

De fase na de campagne is een periode van reflectie en, zeer belangrijk, een periode waarin wordt bepaald, wat
de waarde van de campagne voor de toekomst zal zijn. Het is belangrijk om in te zien, dat de campagne niet
stopt bij het einde van de campagne (i.e. als de activiteiten van de implementatie van het project worden
gestopt). Het project zelf legt het fundament voor verdere activiteiten.
In deze fase is het van belang om in contact te blijven met de belanghebbenden en maatschappelijke organisaties.
Dit proces kan de bewustwording verder sterken, blijvende betrokkenheid veiligstellen en garanderen dat de
beoogde gedragsverandering structureel van aard is. Bovendien wordt het campagne-effect geëvalueerd met
behulp van het continue monitoringsproces van de fase na de campagne. De campagne kan dan resulteren in een
verdere verlenging (voortzetting van dezelfde campagne), een versterking (start van vergelijkbare campagens
met hetzelfde ontwerp) of een nieuwe campagne.
Het betreft hier twee stappen:
−

STAP 9: Activiteiten na afloop

−

STAP 10: Borgen van de campagne

STAP 9: Activiteiten na afloop
Monitoring in de fase na de campagne
Het monitorings- en evaluatieprogramma dat reeds is opgesteld in STAP 7 van de implementatiefase, moet
worden herzien in de fase na de campagne. Dit is een belangrijk onderdeel in de afronding van de campagne, en,
indien correct uitgevoerd, biedt het een exact beeld van de effecten van de campagne op het reisgedrag van de
doelgroep(en). Het MaxSumo-instrument (beschreven in STAPPEN 5 en 7) biedt hierbij hulp. Dit kan worden
uitgevoerd enkele maanden of zelfs een jaar na de formele levering van de campagne. Dit hangt af van de
doelstellingen van de campagne. Het duurt langer om gedragsverandering te bereiken dan andere doelstellingen,
zoals eenvoudige bewustwordingscampagnes, die vaak worden gemonitord met behulp van recallonderzoeken.
Of een campagne succesvol is, hangt af van het doel. Een verandering in houding en benadering door
belanghebbenden kan in sommige campagnes een belangrijk resultaat zijn; in een andere campagne kunnen
gedragsveranderingen een cruciale stap zijn. In sommige gevallen kan een verschuiving in vervoerswijzen het
resultaat zijn van de introductie van een nieuwe faciliteit in combinatie met een begeleidend schema voor bewust
reisgedrag. Of de investering in de campagne de moeite waard is geweest, kan niet alleen worden gemeten met
harde gegevens. Daarom raden we u aan om naast de formele onderzoeken ook overig bewijs vast te leggen.
In deze fase kunt u alle beschikbare gegevens die zijn verzameld tijdens de campagne, samenvoegen en
analyseren. Hierbij monitort u drie aspecten:
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−

De samenleving: via een trackingonderzoek 5 (gestart in de nulmeting) en kwalitatieve feedback (het niveau
van en het soort commentaar dat wordt geleverd)

−

De belanghebbenden: dit heeft betrekking op aanpassingen als het interesseniveau en strategische
veranderingen of managementveranderingen met betrekking tot de campagne

−

Politici: via het niveau van betrokkenheid bij de campagne van aanvang tot conclusie
Feedback van belanghebbenden / de samenleving

Contact met de samenleving en belanghebbenden na de campagne vormt een belangrijk onderdeel van het proces
na de campagne. Het biedt de mogelijkheid om de waarde van de campagne vast te stellen, relaties met
belanghebbenden te continueren voor toekomstige projecten en na te denken over het effect van de campagne.
Dit biedt bovendien de mogelijkheid voor de mensen die betrokken waren bij de campagne aan beide zijden, om
ideeën naar voren te brengen over de campagne of toekomstige campagnes. Bovendien moet de campagne nog
verder publiek worden gemaakt, bijvoorbeeld door campagne-informatie over MaxEva te geven en eventuele
successen over te brengen aan de media en het publiek om de boodschap van de campagne te versterken. Tot de
activiteiten in deze fase behoren:
−

workshops over verspreiding,

−

open dagen en andere publiciteitsacties die erop gericht zijn de gedragsverandering te continueren,

−

prijzen en beloningen voor bijzondere prestaties vormen ook een onderdeel van dit proces.

STAP 10: Borgen van de campagne
Verlenging van de campagne of een nieuwe campagne
Na de beëindiging van de campagne zijn er verschillende opties om de leerervaringen vast te leggen. Wat werkte
wel? En wat niet? Op websites als ELTIS (www.eltis.org) en EPOMM (www.epomm.org) kunt u een
casebeschrijving invullen. Op die manier kunt u uw ervaringen delen met anderen. Dat kan ook door uw
resultaten te presenteren tijdens workshops of (internationale) conferenties.
Aangezien de campagne is vastgelegd, kan het campagneteam het volgende overwegen:
−

Verlenging van de campagne: Dit kan betekenen dat de implementatiefase opnieuw wordt uitgevoerd met
hetzelfde gebied en dezelfde doelgroep, door hetzelfde proces te volgen of door de benadering aan te
passen, gebaseerd op de evaluatie van het succes ervan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een campagne met
veel succes de mensen bewust heeft gemaakt, maar dat er nu een mogelijkheid is om het veranderde gedrag
aan te moedigen door de introductie van een nieuwe fietsroute of een andere faciliteit.

−

Aangepaste campagnes: Aangepaste campagnes, die de levenscyclus van het oude model kopiëren (omdat
het succesvol is gebleken) kunnen worden gehouden in verschillende gebieden, misschien in grotere
gebieden, en gedurende een langere periode. Dit was het geval met Bike It in het VK. Toen de campagne
successen behaalde en meer financiering van de overheid aantrok, werd de campagne uitgebreid naar andere
delen van het VK.

5

Een trackingonderzoek is een onderzoek, dat meerdere malen wordt herhaald om veranderingen te meten ten
opzicht van de duur (tijd) volgend op de input van een campagne.
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−

Nieuwe campagne: Er kan worden gekozen voor een andere benadering waarbij elementen van de oude
campagne worden aangehouden, of het ontwerp kan worden gebaseerd op kennis die is voortgekomen uit de
levering van de oude campagne.

Samenvatting: sleutelfactoren voor succes in de fase na de campagne
Als u de campagne goed wil borgen, besteedt uw aandacht aan:
−

Een volledige documentatie met gedetailleerde resultaten voor het campagneteam en andere
belanghebbenden.

−

Een evaluatierapport van de campagne, dat te zijner tijd kan worden gebruikt als een basis voor
campagneverlengingen en –aanpassingen.

−

(Internationale) erkenning van de uitkomsten en de analyse van de campagne met behulp van de websites
ELTIS of EPOMM op www.eltis.org of www.epomm.org.

−

Werkstukken en presentaties voor interne en externe verspreiding.
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