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1. Waarom bewonersgericht
mobiliteitsmanagement?
 Gedragsbeïnvloeding lijkt te leven in Nederland en daarbuiten. In
Nederland draait mobiliteitsmanagement vooral om
woonwerkverkeer, files oplossen en werkgevers. In het buitenland
zoals Engeland en Zweden, zien we ook een andere aanpak. Hier
richt men mobiliteitsmanagement op bewoners: ‘beïnvloed hun
reisgedrag en zorg voor minder verkeer in de eigen gemeente’.
 Omdat niet duidelijk is of en zo ja welke mogelijkheden er in
Nederland zijn rond bewonersgerichte marketing van
mobiliteitsmanagement heeft het Kennisplatform Verkeer en
Vervoer (KpVV) adviesbureau SOAB opdracht gegeven te
onderzoeken of er animo en draagvlak is voor bewonersgericht
mobiliteitsmanagement.
 Dit onderzoek vormt mogelijk de basis voor het uitbrengen van
een Inspiratieboek Beïnvloeding Reisgedrag door KpVV.
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2. Wat is marketing en branding?
 Marketing
‘Het geheel van theorieën en technieken
om concepten, producten en diensten
optimaal af te zetten, door bij het
aanbieden ervan zo goed mogelijk rekening
te houden met de behoeften en specifieke
wensen van de (potentiële) kopers.’
 Branding
Het vergroten van de naamsbekendheid van
een concept, product, dienst of bedrijf op
welke manier dan ook. In competatieve
markten met veel concurrentie kan het veel
uitmaken of de naam van een concept,
product, dienst of bedrijf wel of niet in
iemand opkomt.
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Vaak wordt gewerkt met de marketingmix:
product, prijs, promotie en plaats.
We kunnen van andere branches leren hoe
branding en marketing in te passen in
gedragsbeïnvloeding op het gebied van
mobiliteit.
SOAB voegt hieraan voor bewonersgericht
mobiliteitsmanagement 3 extra P’s toe:
Proces, Participatie en Passie.

3. Waarom marketing en branding?
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 De kracht van alleen infrastructurele maatregelen lijkt uitgewerkt,
er is meer dan alleen infra nodig om de mobiliteits- en stedelijke
bereikbaarheidsproblematiek het hoofd te bieden. Gangbare
wegen zijn reeds bijna volledig bewandeld: met een meervoudig
problematiek rond mobiliteit, leefbaarheid en stedelijke
bereikbaarheid moet ook een meerledige aanpak voor, door en
met bewoners/gebruikers ontwikkeld worden.
 Daarnaast bestaat bij overheden steeds meer behoefte aan een
meer bedrijfsmatiger (zakelijker) benadering van mobiliteit.
 Consumenten worden steeds mondiger, bewuster en kritischer en
moeten dus op een andere manier benaderd worden.
 Een grotere verantwoordelijkheid van de burger bij diens eigen
leven (ook rond het organiseren van de eigen mobiliteit) past bij
de hedendaagse maatschappij.
 Marketing en branding is zeer kosteneffectief, de kosten zijn
relatief laag en de opbrengsten groot

4.

Perspectief / doel

Perspectief
Het uiteindelijke doel van bewonergericht mobiliteitsmanagement is
dat bewoners, ondernemers en andere gebruikers na verloop van tijd
zelf bijdragen aan of zorg dragen voor hun mobiliteitsmanagement
in hun wijk of omgeving, eventueel ondersteund door de gemeente
en/of woningbouwcorporatie. Zij werken zelf aan het opzetten van
nieuwe projecten en zorgen voor (een deel van) de uitvoering van
de lopende projecten.
Doel van de inventarisatie
Verkennen of er animo en draagvlak is voor bewonersgericht
mobiliteitsmanagement. Kunnen de krachten gebundeld worden?
Kunnen partijen in hun ideeën versterkt worden? En kunnen we
wellicht een beweging op gang brengen?
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5.

Aanpak hele traject (1)

Fase 1
 Literatuurstudie op het gebied van bewonersgericht
mobiliteitsmanagement. Op basis van met name buitenlandse
literatuur zijn de belangrijkste stappen beschreven om tot
gedragsverandering te komen. Zie deel 2.
 Vier gesprekken met vier Nederlandse en een Australische
koplopers rond (bewonersgericht) mobiliteitsmanagement:
RET
Theo Konijnendijk
Rosan Chinnoe
Stadsdeel Amsterdam-west
Abdeluheb Choho
Yvonne Sevriens
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Milieucentraal
Ingrid Aaldijk
Gemeente Nijmegen
Sandra Ruta
University of Adelaide (Australië)
Jennifer Bonham

5.1 Aanpak hele traject (2)
Fase 2
Koplopersmeeting met brede groep experts die actief (willen) zijn
met (bewonersgericht) mobiliteitsmanagement.
Fase 3
Opstellen eindrapportage.
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Deel 2.
Fase 1: Literatuurstudie en
interviews koplopers
6. Bewonersgericht mobiliteitsmanagement in
theorie (Vijf stadia bij gedragsverandering)
7. Marketing en branding: hoe?
8. Kansen en bedreigingen
9. Leren van voorbeelden uit praktijk
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6. Hoe marketen en branden
in theorie?
Vanuit literatuur en vanuit praktijk:
6.1 Marketing vanuit mobiliteitsscope
6.2 Marketing vanuit fietsscope
6.3 Marketing vanuit leefstijlscope
6.4 Wat willen gebruikers niet?
6.5 Wat willen gebruikers wel?
6.6 Vijf stadia van gedragsverandering
6.7 Vijf W’s
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6.1 Marketing naar type
reizigers (scope: mobiliteit)
verstokte automobilist

net-niet reiziger

keuzereiziger

vaste gebruiker

Bron: KpVV
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6.2 Marketing naar modaliteit
(scope: fietsmobiliteit)
Attitude
1:
2:
3:
4:

Gedrag
Ik fiets
Ik fiets niet
2: geen overeenstemming
ik ben voor fietsen 1: overeenstemming
ik ben tegen fietsen 3: geen overeenstemming 4: overeenstemming

positief blijven stimuleren
attitude is niet sterk genoeg (meer anti-argumenten, sociale beïnvloeding is belangrijk)
gedrag is goed, maar bijv. door geld geen auto-mogelijkheid, richten op goede attitude
moeilijkste taak, vraag: hier energie in steken?
Bron: SOAB, ‘Activiteitenplan Met de Fiets Minder File’
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6.3 Marketing naar leefstijlgroepen (scope: life style)
Speel in op:
Motieven
Emotie
Beleving
Belonen
Competitie
Winst in tijd en geld
Fun
Maatwerk én
digitaal
 Social media
 ...
 ...
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Bron: SmartAgent
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6.4 Wat willen gebruikers niet?

Wat moet ik doen?

Wat zijn mijn

Waar wil ik heen?

mogelijkheden:

crèche

auto

werk, oma

fiets

winkel, vioolles

openbaar vervoer

sportclub

….

?

...

vraag
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Bron: SOAB Mobiliteitswinkel
Meerhoven

aanbod
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6.5 Wat willen gebruikers wel?

Wat is aanbod?
Wat is vraag
bewoners?
crèche
werk, oma
winkel, vioolles
sportclub

nieuwe vraag...

Auto, fiets, OV

kindervervoer
Mobiliteitsbak/elektrofietsen
management
deelauto’s
voor bewoners reisadvies-op-maat,
digitaal

Bron: SOAB Mobiliteitswinkel Meerhoven
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?

6.6 Vijf stadia bij gedragsverandering
5
ONDERHOUD: de oefening die nodig is voor het handhaven van het nieuwe gedrag,
opgenomen in het dagelijks patroon van personen.

4
ACTIE: mensen veranderen, doordat ze reageren op eerdere beslissingen, ervaringen,
informatie, nieuwe vaardigheden en motivatie voor het maken van de veranderingen.

3
VOORBEREIDING: mensen bereiden zich voor op de gewenste verandering – dit vereist het
verzamelen van informatie, om te weten hoe de verandering bereikt kan worden, vaststellen
van vaardigheden om te beslissen wanneer een verandering moet plaatsvinden – vraagt om te
praten met anderen, om te zien hoe ze over de waarschijnlijke verandering denken,
overweegt het effect dat de verandering zal hebben en wie beïnvloed zal worden.

2
CONTEMPLATIE: er gebeurt iets met de persoon die vraagt om na te denken over
veranderingen - misschien heeft hij/zij gehoord dat iemand wijzigingen heeft aangebracht –
of iets anders is veranderd - wat resulteert in de noodzaak van verdere veranderingen.

1
PRECONTEMPLATIE: het veranderen van een gedrag is niet in overweging genomen;
mensen beseffen misschien niet dat veranderingen mogelijk zijn of dat het wellicht voor hen
van belang is.
Bron: Theories and models of behaviour change
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6.7 Vijf stadia bij gedragsverandering
Nr.

5-W's

1

Weten

2

Willen

3

Stadia van gedragsverandering

Invulling ten aanzien van het verplaatsingsgedrag
Geven van of manieren om informatie in te winnen over de
afhankelijkheid van gemotoriseerd verkeer, bewijs van het
Bewustwording van het probleem en de noodzaak om te veranderen
broeikaseffect, kwesties met betrekking op het opbouwen van relaties en
gezondheid
Motivatie om een verandering te maken

De ontwikkeling van vaardigheden ter voorbereiding op de
Werken aan
verandering

4

Wagen

5

Warm houden

Eerste goedkeuring van de nieuwe activiteit of gedrag
Het onderhoud van de nieuwe activiteit en integratie in de
levensstijl

Voordelen van de toegenomen persoonlijke gezondheid. Voordelen van
het thuis laten van de auto bijv. milieutechnisch en sociaal
In kaart brengen van de omgeving voor alternatieve vormen van reizen,
manieren om te onderhandelen met onwillige familieleden of collega's,
strategieën voor ketenverplaatsingen en carpoolen
Controle van het onlangs aangepaste gedrag om te reflecteren en te
vergelijken
Het geven van feedback over de manier waarop de verandering gaat en
een injectie van nieuwe ideeën of strategie

Bronnen: ‘Theories and models of behaviour chang’ en SOAB (5 W’s, Mobiliteitswinkel Meerhoven),
bewerking door SOAB

 Uit de literatuur en vanuit SOAB’s praktijkervaring komen 5 te
zetten stappen. We koppelen deze later in de rapportage aan
SUMO.
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7.

Marketing: hoe?
Uit de koplopergesprekken en uit literatuuronderzoek haalden we
bouwstenen, die we koppelden aan de marketing P’s (zie hfdst.2):
Qua Promotie:
 Ken je doelgroep: doelgroepsegmentatie. Dit kan bv op basis van:
–
–
–
–
–

Opleidingsniveau
Leeftijd
Karakteristiek: koper of huurder
Emotionele aspecten/beleving
Leefstijlen (Motivaction)

 Kies voor persoonlijke benadering in plaats van een op massa
gerichte boodschap:
–
–
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Individuele advisering
On demand / mobiel / digitaal

7.1 Marketing: hoe?
 Ga voor fun en beleving, niet voor opgeheven vingertje
– Men moet eigen belang inzien, fun en beleving trekken, ook de
portemonnee. Werk met emotionele marketing
– Mensen moeten zelf kunnen kiezen, dwing niets af

 Werk aan imago
–

Imago van te leveren producten of diensten is belangrijk. Zo
heeft het OV de naam onbetrouwbaar te zijn, een lastige
vertrekbasis

 Creëer bewustzijn
–
–
–

Mensen denken dat ze veel doen, maar overschatten hun inzet
systematisch. Breng ze op de hoogte van hun eigen gedrag en
zet dat af tegen relevante referenties/referentiegroepen
Laat mensen nut / noodzaak inzien, zodat ze een goede
afweging kunnen maken
Zorg ervoor, dat mensen ideeën overnemen en die tot hun idee
verklaren. Bottom-up werkt beter dan top-down

 Werk met de 5 W’s
–
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Gebruik deze stappen voor een kansrijke benadering

7.2 Marketing: hoe?
Qua Product:
 Zorg voor goede en betrouwbare opties
–
–

Maak van ‘alternatief vervoermiddel’ een serieuze optie
Zorg voor bekendheid van alternatieven als OV-fiets, NS-businesscard en
deelautoconcepten

 Hét product bestaat niet:
–

–

Er is niet één ideaal einddoel of een ideaalproduct: elke doelgroep /
leefstijl / individu heeft een eigen doel, eigen idealen en eigen behoeften
aan specifieke producten
Werk getrapt: bereik een grote groep mensen digitaal en een selecte
doelgroep (die aangeeft te willen) rechtstreeks, op maat

 Zorg voor betrouwbare afzender en boodschap
–
–

Werk bv met informatie van organisaties met een Keurmerk (bijv. Kema,
SFC)
Kies voor informatie van onafhankelijke organisaties (bijv.
Milieucentraal)

7.3 Marketing: hoe?
Qua Plaats:
 Breek in op gevoelige verandermomenten
– Mensen herijken hun mobiliteitsgedrag naar aanleiding van
verandermomenten naar plaats als een nieuwe baan, een nieuw
huis of de komst van kinderen. Benut die momenten voor goede
informatie over mobiliteit en vervoer en voor het aanbieden van
alternatieven op maat
Qua Prijs:
 Prijsprikkels en belonen werken:
–
–

Zet in op het feit, dat mensen gevoelig zijn in hun portemonnee.
Prijsprikkels en belonen werken
Biedt mensen waar voor hun geld

 Niet alles kan:
–
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Maak een keuze in te benaderen doelgroepen. Alle (of verkeerde)
doelgroepen benaderen is te kostbaar

7.4 Marketing: hoe?
We voegen hieraan extra P’s toe vanuit onze ervaring:
Qua Proces: leg verantwoordelijkheid op verschillende lagen neer:
 Landelijke overheid: creëren van bewustzijn
–
–

Uitzetten van landelijke campagnes
Uitvoeren van landelijke voorlichting

 Provinciale, regionale en lokale overheid: vertaling
–
–
–

Zorgdragen voor financiën op decentraal niveau
Stimuleren en faciliteren van derden
Mede zorgdragen voor verdere invulling door derden

 Bedrijven/organisaties: stimuleren gebruik alternatieve vervoerwijzen
–
–

Benutten van verandermomenten personeel (nieuwe baan, verhuizing)
Stimulering ander gedrag bijv. ter verbetering imago bedrijf

 Aanbieders vervoersdiensten:
–
–

Bieden van heuse alternatieven (als serieuze opties)
Beter aansluiten op wensen/behoeften (potentiële) klanten

 Bewoners: nemen eigen verantwoordelijkheid
–
–
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Nimby (bijv. grote hoeveelheid auto’s in straat)
Jimfy (bijv. veel vrije / groene ruimte i.p.v. parkeerruimte)

7.5 Marketing: hoe?
Qua Passie:
 Bevlogen projecttrekker
– Zorg voor een bevlogen, enthousiaste projecttrekker
Qua Participatie:
 Betrek partijen van meet af aan:
–
–

Zorg ervoor dat de juiste partijen aanschuiven
Bied elke partij iets ‘what’s in it for me’

 Niet alles kan:
–

27

Breng partijen op voorhand op de hoogte van randvoorwaarden (budget,
wat kan echt niet, wat is onbespreekbaar) vanuit gemeente

8.

Kansen en bedreigingen

 Kansen voor bewonersgericht mobiliteitsmanagement
–
–
–
–

Imagoverbetering (met name voor bedrijven van belang)
Productvernieuwing (real time verkeersinfo)
Nieuwe technologieën (smart phones met GPS en applicaties)
Bewustzijn noodzaak milieuverbetering

 Bedreigingen voor bewonersgericht mobiliteitsmanagement
–
–
–
–
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Kosten voor advies op maat
Voor sommige bewoners moet voor advies op maat een drempel
worden overschreden
Brede (meervoudige) doelgroepen zijn lastig te benaderen. De kracht
zit ‘m ook in gericht kiezen
Bereidheid mensen om (gewoonte) gedrag aan te passen. Er is heel
wat voor nodig om de burger (anders) te laten bewegen!

9. Leren van voorbeelden
uit praktijk
 Leren van bestaande bewustwordingscampagnes:
– De energie Bespaarwijzer – Milieucentraal
– Fietsbeloningsactie – Fiets filevrij
– BoB - VVN
 Leren van branding bij andere branches:
– Wasmiddelen (onderzoek van aankoop kleding tot
weggooien)
– Elektrische auto’s: verkoop de ‘beleving’ en
duurzaamheid
 Leren van voorbeelden rond advies-op-maat:
– Multimodale reisplanners zoals ov9292.nl
– Mobiliteitswinkel Meerhoven – Eindhoven
– Incentive zones Twente
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9.1 Voorbeelden fietsmarketing
 Fietsen in Kopenhagen
– Cycle Chic
– Copenhagenize.com

 Fietsen in New York:
– ‘Slower is better’
– Whole Foods ‘Healthy
Living’: pedicab

 NHTV ‘Toolbox
fietsbeleving’ voor
Provincie Brabant
 Focus op ‘Life Style’ &
Beleving
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Orange Rolling in
Brooklyn New York

Cycle Chic in
Kopenhagen

9.2 Voorbeelden MM
buitenland
 Nottingham (Engeland):
–
–
–

Branding: ‘The Big Wheel’
Regionaal + lokaal
Totaalconcept:
•
•
•
•

–

Effecten:
•
•

–
–
–
–
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alternatieven OV, lopen, fiets (The Big Track)
marketing (slogan), info
kleurcode bussen
evenementen
florerende binnenstad
10% groei OV

De focus ligt op de wensen en vragen van
de (potentiële) reiziger
De reiziger kan zelf kiezen wat voor
hem/haar op het moment het beste
vervoermiddel is
Ook in Darlington, Peterborough en
Worcester
Effecten: 10-22% groei OV (elders -0,5%),
26-30% groei fiets (elders -9 %), 10-13%
groei te voet (elders: -9%), 9% minder auto

9.3 Voorbeelden MM
buitenland
 Lund (Zweden):
–

–

–

Sumo-methode om maatregelen
te plannen, het effect ervan
zichtbaar te maken en de
kosteneffectiviteit te bepalen
Huis-aan-huisbezoeken (directe
communicatie) zijn een
belangrijke drager van het
succes van
mobiliteitsmanagement in Lund
Inzet op gedragsverandering en
het bieden van alternatieven:
•
•
•
•
•

32

Goede communicatie
Persoonlijke benadering
Fysiek en communicatie
Mobiliteitskantoor
Keukentafelgesprekken

9.4 Voorbeelden MM
buitenland
 Perth (Australië):
–

−

Persoonlijke benadering
door een ‘Travel-smart
officer’ leidde tot 15%
minder
autoafhankelijkheid.
‘Travel-smart officer’:
•
•
•

–

–
–
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Persoonsgericht
Bewuste keuze
vervoerswijzen
Duurzaam

Door uitbreiding van OVsysteem wordt beter
aangesloten op wensen
(meer haltes)van potentiële
reiziger en worden nieuwe
ontwikkelingslocaties
gecreëerd
Brede samenwerking
Lokale gemeenschappen

9.5 Voorbeelden OV buitenland
 Karlsruhe en Freiburg
(Duitsland):
–
–

–
–
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De reiziger staat centraal
In de branding en marketing
wordt een parallel getrokken
tussen hetgeen de automobilist
met zijn auto heeft en kent en
hetgeen dus ook de OV-reiziger
aangeboden moet worden
Duurzaamheid staat hoog in het
vaandel
Veel Duitse steden hebben een
zogeheten ‘Mobilitätszentrum’,
waar informatieverstrekking en
ticketverkoop (voor meer dan
alleen OV) integraal aangeboden
wordt, op utilitair en recreatief
vlak

Pecha

9.6 Voorbeelden
bewonersmobiliteit (NL)
 Mobiliteitswinkel Meerhoven
– mobiliteit-op-maat,
keukentafelgesprek, kopersavonden,
elektrische deelauto’s, zwemexpress,
starterspakketten, bus vanaf begin)
–  8% OV-aandeel en 5%
huishoudens deelt auto

 Woningcorporatie WonenBreburg:
– werkt aan project rond parkeren en
elektrische deelauto’s in gebied met
hoge parkeerdruk
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Bron: SOAB Mobiliteitswinkel
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9.7 Voorbeelden
bewonersmobiliteit (NL)
 E-CO2ach Breda:
–

–
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In het kader van ‘groene
subsidie’ werkt Breda aan
het integreren van stedelijke
ontwikkeling en
mobiliteitsbeleid. Op basis
van leelstijlen- en
belevingsonderzoek worden
kansrijke doelgroepen
benoemd, die digitaal en
met advies-op-maat door de
zogeheten e-CO2ach
worden benaderd met
concrete informatie en echte
alternatieven
e-CO2ach werkt aan
gedragsbeinvloeding
bewoners, met voor en door
bewoners

Deel 3.
Fase 2: Koplopersmeeting
10. Doel en aanpak koplopersmeeting
11. Dromen deelnemers
12. Casus: Amsterdam
13. Casus: Nijmegen
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10. Doel en aanpak expertmeeting
 Doel:
–

Kennisuitwisseling
•
•

–

Mobiliteitsmanagement onder bewoners
Initiatief voor elkaar krijgen voor 2 pilots in
Amsterdam en Nijmegen

Netwerk opbouwen van experts op
gebied mobiliteitsmanagement onder
bewoners

 Werkwijze / Aanpak:
– Door middel van een korte Pecha
Kuchapresentatie (met praktijkvoorbeelden) en inleidingen van de
gemeenten Amsterdam en Nijmegen is
het kader voor de bijeenkomst
toegelicht.
– In twee groepen is gediscussieerd over
de kansen en bedreigingen van
mobiliteitsmanagement voor bewoners
voor beide casussen

 Reacties:
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– De expertmeeting is positief
ontvangen door de aanwezigen
– Beide wethouders waren erg
enthousiast

11. Dromen deelnemers
Welk topproject op het gebied van
mobiliteitsmanagement voor
bewoners heb je in 2021 afgerond?
 Fiets, lopen en OV zijn serieuze
manier van verplaatsen en vormen
geen gedwongen keuzemogelijkheid
 Mensen maken een bewuste keuze
voor de auto: deelauto. Natuurlijk is
die elektrisch en sluit die aan bij
behoefte bewoners
 Mensen maken slimme reiskeuzes
met digitale toepassingen
 Betaald autoparkeren is overal
gewoonste zaak van de wereld
 Auto voor de deur is geen
vanzelfsprekend recht meer
 Eigen auto is heilige koe af en geen
vanzelfsprekendheid meer
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 Individueel vervoersmiddelen bestaan
niet meer, je koopt een pakket slimme
mobiliteitsmogelijkheden
 Iedereen fietst, ook allochtonen, ook
in oude wijken
 Trend van stijgend autogebruik is
doorbroken: fiets hipper en
praktischer
 Er is vrije mobiliteit voor kinderen
met bijv. de walking bus
 Fietsparkeren is opgelost: er is een
onbeperkt aanbod
 Er is een dekkend stedelijk netwerk
van servicepunten of
mobiliteitswinkels waar je je
buurtmobiliteit regelt
 Op borrels hebben we het niet meer
over files

12.1

Casus: Amsterdam

Toelichting gebied:
 32% van bewoners 18 jaar en ouder heeft een auto
(crica 34.000 inwoners)
 45% van de huishoudens heeft een auto
 1.700 bewoners staan op de wachtlijst voor een
parkeervergunning; met een doorlooptijd van ruim 1 jaar
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12.2

Casus: Amsterdam

Doel:
Inzet op gedragsverandering op
basis van levensfasen en
leefstijlen:
 Opties scheppen of
wegnemen
 Kennis overdragen
 Ervaring opdoen met
‘Ringparkeren’
 Motivaties als basis
 Kansen zoeken in openbare
ruimte
41

12.3

Casus: Amsterdam

Kansen:
 Mensen in verandering zijn bereid mobiliteitsgedrag aan te passen: zoek
mensen die hiervoor open staan
 Mensen zonder auto stimuleren aanschaf auto uit te stellen
 Gebieden met alternatieven en hoge parkeerdruk zijn het meeste kansrijk
 Overtuig mensen ook vanuit andere invalshoeken: gezondheid,
veiligheid, milieu
 Overheid initieert / stelt randvoorwaarden en marktpartijen kunnen
ontwikkelen en uitvoeren
Bedreigingen:
 ‘Hullie = Zullie’-groep: doelgroepen moeten betrokken worden
 Minder parkeervergunningen leiden tot minder inkomsten gemeente,
extra fietsparkeerdruk eist meer ruimte
 Voorkom ‘autootje pesten’
 Hoog tarief parkeren geeft status
Zie bijlage 2 voor posters met alle opmerkingen
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13.1

Casus: Nijmegen

Toelichting gebied:
Grote uitbreidingslocatie woningbouw
In 2020: ruim 12.000 woningen
Nog volop in ontwikkeling
Tweeverdieners: gezinnen met kinderen
Relatief hoogopgeleide bewoners met hoge
inkomens
 Nu beginnen in oude dorp Lent, later inzetten op
nieuwe bewoners
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13.2

Casus: Nijmegen

Doel:
 Op een positieve manier de vervoerwijzenkeuze van

bewoners beïnvloeden bij het naar school brengen van
kinderen en aansluitend vervoer naar het werk
 Samenwerking met bestaande basisscholen in het gebied:
–
–
–
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De Oversteek
Het Talent
De Geldershof

13.3

Casus: Nijmegen

Kansen:
 Ouders van kinderen die binnenkort naar school gaan (doelgroepanalyse)
 Autoparkeren op afstand (van school)
 Jong geleerd…: vroegtijdig je kind leren fietsen, kinderen vinden het leuk om
te fietsen
 Slogan: ‘hier krijgt je kind de ruimte’, acties organiseren
 Gedeeld initiatief: niet alleen gemeente, ook scholen/ouders/kinderen
 Kinderen als ambassadeurs
Bedreigingen:
 Betutteling
 Gewoontegedrag diep ingesleten
 Niet vanuit wensen van de consument
 Herhaling noodzakelijk i.v.m. continue wisselende groep
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Zie bijlage 2 voor posters met alle opmerkingen
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Deel 4.
Conclusies en aanbevelingen
14. Conclusies
15. Aanbevelingen
16. Integratie 5 W’s en Sumo: SumoW5
17. Hoe verder met de Pilots?
18. Hoe verder met bewonersgericht
mobiliteitsmanagement: 6 tips voor KpVV
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14. Conclusies
Fase 1
–
–

–

Alle geïnterviewden waren enthousiast over nut en noodzaak van het
onderwerp
Visie van geïnterviewden op mobiliteitsmanagement is veelal gelijkluidend als
het gaat om relevantie van het onderwerp, maar diffuus als het gaat om hoe
aan te pakken. Deze diversiteit bood ons de gelegenheid daaruit de eerder
gepresenteerde bouwstenen te destilleren
Geïnterviewden zien voldoende kansen om succesvol aan bewonersgericht
mobiliteitsmanagement te werken

Fase 2
–
–
–

Alle aanwezigen waren geïnteresseerd in een vervolg
Bredere kijk dan alleen verkeerstechnisch is noodzakelijk
Amsterdam en Nijmegen zijn beiden geïnteresseerd om een pilot-project uit te
voeren

Overall
–
–
–
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Management van bewonersmobiliteit is geen taak van uitsluitend gemeenten:
vanwege een gedeeld probleemhouderschap is een integrale benadering met
stakeholders een must
Management van bewonersmobiliteit is het meest kansrijk in
probleemgebieden
Management van bewonersmobiliteit is veel goedkoper dan de aanleg van
infrastructuur en dus juist nu, in tijden van bezuinigingen en crises, een
uitgelezen kans

15.1 Aanbevelingen
Beleidsmatig:
 Korte rittenbeleid terug!
 Denk vanuit CO2, gezondheid en vitale
steden
 Effectief beleid voor gemeenten
Procedureel:
 Stapsgewijs:
–
–
–

Kleine projecten werken ook
Vele kleintjes maken ook een grote
Benoem meetbare momenten (SUMO)

 Koppel regelmatig terug:
–
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Vier de succesjes en successen

15.2 Aanbevelingen
Bewonersbenadering:
 getrapt advies aan bewoners
op maat:
–
–
–

digitale filter
advies-op-maat
gelaagde benadering:
•

brieven, website, checklist,
advies

 Speel in op de psychologie
van gedragsverandering
 op basis van leefstijlen:
‘emotional marketing’
 ‘nudge’ benadering:
–
–
–
–

positieve ‘duwtjes’
stap voor stap
klein beginnen
per doelgroep (bijv.
scholen/ouders)

 zoek ‘early adaptors’
50

15.3 Aanbevelingen
Leefstijlen centraal:
 Leefstijlen en motieven van
bewoners zijn bepalend. Die
worden thuis bepaald, achter
de voordeur:
 ‘zoveel mensen, zoveel
wensen’
 sluit aan bij bron probleem:
afwegingen van mensen
thuis

Kies juiste moment om
mensen te ‘bewegen’:
 bewoners zijn ‘vatbaar’ bij
gezinsverandering, verhuis,
verkoopavonden
 presenteer pragmatisch
aanbod
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Bron: SOAB Mobiliteitswinkel

16.1 Sumo-methode:
voorbereiding projecten
wat je wil
bereiken

doel

hoeveel passen
hun reisgedrag
blijvend aan?

resultaat

wat je de
doelgroep
aanbiedt

aanbod
product
promotie
prijs
plaats

52

proces
participatie
passie

doelgroep

gewenst
gedrag

welke groep reizigers
je nodig hebt

indirecte
doelgroep
welke partijen
nodig zijn

wat jij wil dat de
doelgroep doet

16.2 De Sumo-stappen met
5 W’s van SOAB
A maatregelen & communicatie
B bekenheid met aanbod
C interesse in aanbod

Weten
Willen

D tevreden over informatie
E aanvraag
F proberen aanbod
G tevreden met
aanbod
H ander
gedrag
Effect
I

Werken aan
Wagen
Warm houden

16.3

SumoW5

Sumo

5 W’s

Amsterdam

Nijmegen

Communicatie over
maatregelen

Weten

Mensen in verandering zijn
bereid te overwegen

Voorkomen betutteling

Alternatieven moeten voor
handen zijn

Ouders van toekomstige
leerlingen

Overtuig mensen ook
vanuit gezondheid,
veiligheid, milieu

Kinderen als ambassadeurs

Leefstijlgericht

Doelgroep- en leefstijlgericht

Bekendheid met
maatregelen peilen
Interesse peilen

Willen

Tevredenheid over
communicatie
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Ingaan op aanbod

Werken aan

Overheid initieert,
marktpartijen ontwikkelen

Bewuste selectie doelgroep
maken

Proberen van de
maatregelen

Wagen

Proefperiodes,
actiepakketten

Beloningsactie

Tevredenheid over
maatregelen

Warm houden

Voorkom autootje pesten,
biedt alternatieven

Maak het leuk

Ander reisgedrag

Nameting en
tevredenheidsonderzoek

Nameting en
tevredenheidsonderzoek

Effecten berekenen

Structurele aanpak nodig
(wisselende bewoners)

Herhaling noodzakelijk ivm
wisselende kinderen

17. Hoe verder met de
pilots?
 Amsterdam
 Nijmegen
Met de contactpersonen van
beide gemeenten voeren KpVV
en SOAB een gesprek over een
eventuele pilot. De gehouden
workshops en deze rapportage
dienen hiervoor als basis.
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?

18.1 Hoe verder met bewonersgericht MM: 6 tips voor KpVV
 Linked-in netwerk rond bewonersgericht MM
–
–
–

Breed netwerk creëren met experts en geïnteresseerden, in binnen- en
buitenland
Enkele enthousiaste trekkers zorgen voor continue input
Eenvoudig kennis delen / discussies voeren

 Weblog bewonersgericht MM
–
–
–

Kennis delen over (voorbeeld)projecten uit binnen- en buitenland
Meningen delen met experts en geïnteresseerden / nieuwe doelgroepen
aanboren
Inhoudelijke en enthousiasmerende trekkers (weblogregisseurs) fungeren
(tegen betaling) als ‘inhoudelijke hazen’ en zorgen voor inspirerende input.

 Digitaal inspiratieboek
–
–
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Destilleren van interessante projecten en voorbeelden vanuit weblog en vanuit
(buitenlandse) literatuur en contacten. De weblogregisseurs zorgen voor
continue (aan)vulling) van de voorbeelden
Actuele kennis delen over (voorbeeld)projecten uit binnen- en buitenland

18.2 Hoe verder met bewonersgericht MM: 6 tips voor KpVV
 Buitenlandse kennis gebruiken voor symposium
– Er is veel kennis en ervaring in het buitenland beschikbaar
– Kennis en ervaring kan d.m.v. pilots in Nederland getoetst worden
– Buitenlandse projecttrekkers vertellen hun inspirerende verhalen
tijdens een KpVV-(mini)symposium

 Excursie
– KpVV zou in een 2- of 3daagse excursie een aantal binnen- en
buitenlandse projecten kunnen bezoeken met een aantal
geïnteresseerden. Op elke locatie is een specialist aanwezig voor
toelichting

 Betrekken studenten, prijsvraag
– Om studenten warm te maken voor dit onderwerp schrijft KpVV een
ideeënprijsvraag uit waarop vooral studenten (maar ook
professionals) hun ideeën, voorbeelden of projecten kunnen
inbrengen
– Het resultaat (overzichtstentoonstelling) reist (met een hieraan
gekoppeld minisymposium) rond langs geinteresseerde hogescholen
en universiteiten
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Bijlagen
1. Deelnemers expertmeeting
2. Uitkomsten expertmeeting
3. Geraadpleegde literatuur

Bijlage 1.
Deelnemers expertmeeting
Naam
Abdeluheb Choho
Yvonne Sevriens
Marga van Schaik
Mara van der Kleij
Erwin Zantman
Henk Beerten
Sandra Ruta
Chris Verhoeven
Huibert Verdoold
Hugo van der Steenhoven
Martien Das
Douwe Reitsma
Willem Scheper
Sophia Boertjes
Bas Hilckmann
Bram van Luipen
Friso Metz
Ineke Spapé
Koen van Neerven

Organisatie
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West
Gemeente Amsterdam DMB (dienst milieu-en bouwtoezicht)
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost
Gemeente Nijmegen
Gemeente Nijmegen
Gemeente Utrecht
Provincie Gelderland
Fietsersbond
Agentschap NL
Smart agent
Goudappel Coffeng
Goudappel Coffeng
VCCR
KpVV
KpVV
SOAB
SOAB

E-mail
bestuurssecretariaat@West.Amsterdam.nl
Y.Sevriens@West.Amsterdam.nl

h.beerten@nijmegen.nl
s.ruta@nijmegen.nl
chris.verhoeven@utrecht.nl
h.verdoold@gelderland.nl
vandersteenhoven@fietsersbond.nl
martien.das@agentschapnl.nl
wscheper@goudappel.nl
sboertjesgoudappel.nl
bas.hilckmann@vccr.nl
bram.vanluipen@kpvv.nl
friso.metz@kpvv.nl
i.spape@soab.nl
k.van.neerven@soab.nl

Bijlage 2.
Uitkomsten expertmeeting

Bijlage 3. Geraadpleegde
literatuur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Theories and Models of Behaviour Change (Travel
Smart, diverse jaren)
Mobility Management in Enschede (NL) Incentive –
Zone (Gemeeente Enschede, 2009)
I-zone biedt automobilisten persoonlijk alternatief
(www.verkeersnet.nl)
KpVV-Berichten over onder meer Lund en Nottingham
(KpVV, 2010)
Evaluatie LundaMaTs (KpVV-bericht 95, 2010)
Duurzame mobiliteit aan de man brengen in Krakau
(Joanna Stobierska, 2005)
Resilient cities (Newman, Beatley, Boyer, 2009)
Mobiliteitswinkel Meerhoven, eindrapportage voor
SenterNovem (SOAB, 2004)
SUMO-materiaal (KpVV, 2010)

