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Onbewuste invloeden op gedrag
Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

Achtergrond
Mede naar aanleiding van het toegenomen aantal ongevallen bij fietsers en ouderen heeft het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid opgesteld. In
deze beleidsimpuls is beschreven hoe het Ministerie kan bijdragen aan een verlaging van het
aantal ongevallen. In totaal bevat de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 23 projecten. Eén van de
projecten gaat over de onbewuste gedragsbeïnvloeding van de verkeersdeelnemer om de
verkeersveiligheid te verhogen.
Onbewuste gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemer
Verkeersgedrag staat bij het onderwerp verkeersveiligheid al langere tijd centraal. Denk
bijvoorbeeld aan verkeerseducatie, communicatie en campagnes. Deze methoden grijpen in op
bewuste keuzes. Een groot deel van ons gedrag wordt echter bepaald door onbewuste
processen. Er wordt op dit moment al op verschillende manieren geëxperimenteerd met
onbewuste invloeden op gedrag. Om stappen te kunnen zetten, en het principe van onbewuste
gedragsbeïnvloeding beter te kunnen toepassen, hebben (decentrale) overheden en
maatschappelijke organisaties behoefte aan een overzicht van best practices in onbewuste
gedragsbeïnvloeding.
Het doel van dit overzicht is om (decentrale) overheden en maatschappelijke organisaties te
inspireren en handvatten te bieden om onveilig gedrag in de lokale omgeving aan te pakken en
daarmee het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Leeswijzer
XTNT heeft een overzicht gemaakt van de best practices van onbewuste invloeden op gedrag.
Deze zijn samengevat in deze rapportage. Na een korte toelichting op „beïnvloeding van gedrag
via onbewuste waarneming‟ behandelen we zeven categorieën van onbewuste invloeden op
gedrag. Deze categorieën zijn voorzien van een korte inleiding, een aantal voorbeelden (voorzien
van afbeeldingen en beschrijving) en vervolgens een handreiking voor beleid. In deze handreiking
geven we een korte samenvatting van de toepasbaarheid en effectiviteit van de maatregelen en
lichten we de belangrijkste aandachtspunten en uitdagingen toe. Afsluitend is nog een
„restcategorie‟ opgenomen met twee aanvullende voorbeelden van onbewuste invloeden op
gedrag. Wij zijn er ons van bewust dat de categorieën enigszins arbitrair zijn. Veel maatregelen
vertonen kenmerken van meer dan één categorie. We hebben ze naar eer en geweten geplaatst
in die categorie die naar onze mening het meest bij de maatregel aansluit, wetende dat discussie
hierover altijd mogelijk blijft.
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Naast de voorbeelden uit deze rapportage vindt u in het bijlagerapport een overzicht van alle
gevonden voorbeelden. Ook is een overzicht van belangrijke en interessante literatuur en
websites toegevoegd. Naast deze rapportage is ook beeldmateriaal (foto‟s en een film) van de
verschillende voorbeelden van onbewuste invloeden op gedrag beschikbaar.
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Beïnvloeding van gedrag via onbewuste
waarneming
Een korte toelichting
Beïnvloeden van gedrag: drie categorieën
Waarnemen en bewustzijn gaan niet altijd hand in hand. Het klinkt paradoxaal, maar veel van wat
je waarneemt heb je niet eens echt in de gaten. Je kunt iets bewust waarnemen (het is onder de
aandacht), onbewust waarnemen (je hersenen nemen het waar, maar je weet dit (nog) niet), of
helemaal niet waarnemen, ook al is het er wel (de hersenen hebben het niet waargenomen; het
gaat letterlijk en figuurlijk aan je voorbij). De eerste categorie (aandacht opeisen om bewust in te
spelen op gedrag) is voor overheden vaak de meest gebruikte manier om (verkeers)gedrag in
goede banen te leiden. De laatste categorie (men ziet het niet en doet er ook niks mee) draagt
weinig bij. Om nieuwe wegen te verkennen, richt deze studie zich daarom op de tweede categorie
waarnemen; prikkels uit de omgeving die onbewust „binnenkomen‟ maar vervolgens wel invloed
uitoefenen op ons gedrag. Wat is daar over bekend en hoe kunnen we dit inzetten bij het
bevorderen van veilig verkeersgedrag?

We onderscheiden de volgende vormen van onbewuste waarneming, zeg maar „door de
omgeving geïnspireerde onbewuste invloeden op ons (verkeers)gedrag‟:
1.

Reminders

(pagina 9)

2.

Priming

(pagina 13)

3.

Normen activeren

(pagina 17)

4.

Optische illusies

(pagina 23)

5.

Prompting

(pagina 27)

6.

Fear appeals

(pagina 31)

7.

Uitdaging

(pagina 35)

8.

Overig

(pagina 39)
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Deze vormen van onbewuste waarneming breken op verschillende manieren en/of momenten in
op het bewustzijn van mensen. Om dit inzichtelijk te maken is onderstaande schematische
voorstelling van bewuste en onbewuste processen die leiden tot gedrag in deze rapportage
opgenomen. De blauwe blokken geven de cognitieve route aan van bewuste aandacht tot
(herhaald) gedrag. Emoties vervullen daarin een tussenrol: ze worden vaak wel bewust
waargenomen, maar ontstaan zowel in een bewuste proces (bijvoorbeeld irritatie door het
rijgedrag van iemand anders) als via een meer onbewust proces ("ik ben vandaag zo vrolijk, maar
weet eigenlijk niet waarom"). Met de groene blokken wordt aangegeven waar de categorieën
onbewuste gedragsprikkels uit deze rapportage met name „inbreken‟ op het bewustzijn. In feite
zijn dit de 'sluiproutes' van ons brein.

Schematische voorstelling van bewuste en onbewuste processen die leiden tot gedrag. De
blauwe blokken geven de cognitieve route aan van bewuste aandacht tot (herhaald) gedrag. Met
de groene blokken wordt aangegeven waar de categorieën onbewuste gedragsprikkels uit deze
rapportage met name ‘inbreken’ op het bewustzijn (Bron: XTNT, 2012).
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1.

Categorie 1: ‘Reminders’
(Opnieuw) onder de aandacht brengen

1.1

Hoe werken „reminders‟?
Aandacht is het cognitief proces waarbij men zich selectief richt op een bepaald aspect in de
omgeving, terwijl andere aspecten minder belangrijk worden gevonden. Feitelijk is aandacht de
poort naar de rest van onze cognitie; ons denken, beslissen en doen. Maar aandacht kan
verslappen als men door iets anders wordt afgeleid, men simpelweg te veel heeft om op te letten,
of wanneer men vanuit gewoonten handelt. Selectieve aandacht betekent dat je je aandacht richt
op dingen die je belangrijk of leuk vindt en daarmee andere zaken negeert. Je filtert dus in
principe bewust en onbewust alle (mogelijke) indrukken in je omgeving. Je hersenen scheiden in
een vroeg stadium relevante informatie van niet relevante formatie. Alleen de relevante informatie
wordt verder verwerkt en bewust ervaren. Maar wat als irrelevant wordt bestempeld, hoeft dat niet
altijd te zijn.
Neem verkeersveiligheid en alles dat daarbij komt kijken: opletten, voorrangsregels toepassen en
je aan de juiste snelheid houden. Dat doen we voor een groot deel uit gewoonte. Dat we daarbij
gelijktijdig onze eigen gedachten volgen, er van alles in onze omgeving te zien is, we meezingen
op onze favoriete muziek en ook nog moeten schakelen en sturen, maakt dat onze aandacht voor
essentiële dingen als een school met kinderen of een ouder iemand op de fiets onder de maat
zou kunnen zijn.
Het kan dan nuttig zijn om bij plaatsen waar meer dan gemiddeld aandacht nodig is voor
verkeersveiligheid, en het risico bestaat dat de aandacht van automobilisten verslapt, „reminders‟
1

te plaatsen . Aandacht trekken door in de omgeving onverwachte, opmerkelijke of saillante
objecten te plaatsen. Het resultaat is heroriëntatie van de aandacht. In praktijk: gekleurde paaltjes
bij scholen of afwijkend gekleurde strepen op de weg.

1

Het aanbrengen van „reminders‟ in de omgeving van gebieden die extra aandacht vragen (zoals

schoolomgevingen) is een vorm van „prompting‟. Prompting bevat nog meer elementen en werkt extra krachtig
als het gepaard gaat met dingen die mensen leuk vinden. Dit wordt verder beschreven onder categorie 5 van
dit rapport.
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1.2

Voorbeelden van reminders
Gekleurde paaltjes in schoolzones

In schoolzones door het hele land zijn steeds vaker felgekleurde paaltjes en opvallende
attentiepalen te vinden. Deze palen hebben als doel om passerende automobilisten bij scholen en
schoolroutes alerter te maken voor wat er in de omgeving gebeurd. Gewenst gevolg hierbij is dat
de weggebruikers hun snelheid minderen. Daarnaast kunnen de paaltjes ook gebruikt worden om
foutparkeren door ouders die hun kinderen naar school brengen of weer ophalen te voorkomen.
Uit onderzoek in verschillende steden waar de paaltjes zijn geplaatst blijkt dat de snelheid (licht)
afgenomen is en er minder klachten zijn binnengekomen over gevaarlijke situaties. Ook is de
parkeerproblematiek in veel gevallen verbeterd. (Voor meer informatie:
http://www.dhv.nl/dhvnl/files/17/17b5377b-0aff-45fa-bd3e-e552188a205f.pdf)
Gekleurde vormen en lijnen op het asfalt

In verschillende plaatsen in Nederland is in schoolzones en op schoolroutes voor zebrapaden en
andere oversteekplaatsen een aantal gekleurde cirkels aangebracht op de rijbaan. Door het
aanbrengen van deze cirkels wordt de oversteekplaats herkenbaarder en passen automobilisten
hun snelheid aan. Weggebruikers worden alerter voor wat er in de omgeving gebeurd en hierdoor
ontstaat een veiligere oversteek. Sinds de aanleg van dergelijke „veilige schoolomgevingen‟ zijn
ouders en scholen van mening dat de situatie veiliger is geworden. Het snelheidsprobleem lijkt te
zijn opgelost. (Voor meer informatie: http://www.dhv.nl/dhvnl/files/17/17b5377b-0aff-45fa-bd3ee552188a205f.pdf)
Een ander voorbeeld van het gebruik van gekleurde vormen op de rijbaan is de omleidingsroute
voor fietsers in het centrum van Utrecht. Om de omleidingsroute aan te geven is hier naast de
traditionele bebording gebruik gemaakt van een rode lijn op de rijbaan over de hele lengte van de
tijdelijke fietsroute. Natuurlijk is deze lijn bedoeld voor de fietsers zodat deze weten hoe ze
moeten rijden maar voor andere weggebruikers werkt deze rode lijn als een „reminder‟. Deze
onverwachte en opvallende lijn brengen de aandacht van de overige weggebruikers op de
veranderde verkeerssituatie en laten zien dat hier „iets ongebruikelijks aan de hand is‟.
Onbewuste invloeden op gedrag| 10

1.3

Handreiking voor beleid
Algemeen

Reminders (“aandachttrekkers”) worden al binnen diverse gemeenten
toegepast. Er ligt hierbij een duidelijk accent op schoolomgevingen.

Direct toepasbaar in
de verkeerspraktijk?
Toepassing

Ja
Bij gebieden die extra aandacht vragen zoals scholen en zeer drukke
punten.

Effectiviteit

Redelijk effectief, mits met mate gebruikt binnen een gemeente.

1.3.1 Aandachtspunten voor Rijksoverheid en gemeenten


Reminders grijpen in op de relatie tussen weggebruiker (cognitie en gedrag), de omgeving en
het object dat in de omgeving is geplaats om heroriëntatie van de aandacht te bewerkstellen.
Hoe deze relatie precies verloopt, daar is nog niet alles over bekend. Zo worden er
bijvoorbeeld paaltjes met primaire kleuren in de buurt van scholen geplaatst. Als het de
primaire kleuren zijn die automobilisten (onbewust) attenderen op de aanwezigheid van
kinderen, dan is er sprake van priming. Is het meer het contrast van de paaltjes in een
grauwe omgeving dat hoofdzakelijk de heroriëntatie in gang zet, dan is er meer sprake van
algemene attentieverhoging. Werken de primaire kleuren op dezelfde wijze bij een
winkelcentrum of bejaardentehuis? Dat dient uitgezocht te worden.



De werking lijkt afhankelijk van het uitzonderlijke karakter die de paaltjes of markeringen op
het asfalt hebben. Daarbij ontstaat het risico dat wanneer het teveel gebruikt wordt, het effect
verloren gaat. Hier geldt dus: heroriënteer de aandacht, maar doe dat met mate! Bedenk
welke punten in de stad echt extra aandacht verdienen en pas het alleen daar toe.



Als iemand dag in dag uit langs de paaltjes komt, heeft het dan nog effect? Waarschijnlijk
niet, maar de vraag is ook of dat nodig is. Iemand die er vaak komt, weet dat er een school is
en zal dus hopelijk zelf al op zijn hoede zijn. En voor mensen die niet weten dat daar een
school is, wordt de aandacht er op gericht.



Het effect van paaltjes of markeringen bij scholen is het grootst als er daadwerkelijk veel
(overstekende) kinderen waarneembaar zijn. Het „gevaar‟ moet kortom zichtbaar zijn. Staan
er allemaal gekleurde paaltjes maar is er in de verste verte geen kind te zien dan zal het
effect op het rijgedrag ook minder zijn.



Zorg dat de reminders voldoende afwijken van de omgeving om heroriëntatie te
bewerkstelligen, maar voorkom dat ze de omgeving ontsieren. Dat zou weerstand bij
omwonenden kunnen veroorzaken.



Een mogelijk schadelijk neveneffect is dat als mensen gewend raken aan het „gewaarschuwd
worden op extra riskante plekken‟, zij op den duur een mentaliteit kunnen ontwikkelen dat zij
nog minder hoeven op te letten bij andere verkeerssituaties of plekken in de stad. Dit
compensatie-effect kleeft aan veel attenderende maatregelen binnen verkeer en vervoer.

1.3.2 Uitdagingen voor toekomst / onderzoeksvelden


Veel toepassingen richten zich momenteel op
schoolomgevingen. Ontwikkel of onderzoek hoe
toepassingen bij andere omgevingen die heroriëntatie van
aandacht vragen er uit zouden kunnen zien. Denk daarbij
aan drukke fietsroutes, bejaardentehuizen en zorgcentra of
winkelcentra.
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Evalueer de effecten van lopende activiteiten. Kijk daarbij naar de effecten op snelheid en
gedrag en neem daarin belevingsonderzoek op. Ervaren betrokkenen de reminders (bewust
of ergens in het achterhoofd?) en hoe ervaren zij deze?



Onderzoek of de effecten na verloop van tijd uitdoven.
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2.

Categorie 2: Priming
Het activeren van bestaande kennis

2.1

Wat is „priming‟?
Subliminale priming is het activeren van bestaande kennisconcepten in je hersenen, door
onbewuste prikkels in je omgeving. Subliminale boodschappen zijn overal om ons heen; alles wat
we in onze ooghoeken waarnemen en wordt „meegenomen door onze hersenen „. Priming treedt
op in je onderbewustzijn; je bent onbewust gevoeliger voor bepaalde prikkels, als gevolg van een
eerdere ervaring die een relatie heeft met die prikkel. Associatieve priming wil zeggen dat je
sneller of sterker reageert op prikkels als je kort daarvoor prikkels hebt waargenomen die in je
hersenen er mee in verband worden gebracht. Zo zal je sneller op een afbeelding van „een peer‟
reageren als je vlak daarvoor „een appel‟ hebt gezien. Tot zover is het vrij logisch, maar het is
aangetoond dat je langzamer reageert als je geconcentreerd met begrippen bent geconfronteerd
die met ouderdom in verband kunnen worden gebracht en je meer honger hebt als je geld hebt
geteld. Door gebruik te maken van dergelijke associaties, is gedrag enigszins te sturen. Dat biedt
dus mogelijkheden: zaken die we ooit in verband brachten met verkeersveiligheid kunnen ons
gedrag dus in die richting sturen, mits we ze aantreffen in een omgeving waar verkeersveiligheid
gewenst is.
Priming kan morfologisch optreden (het beeld op je netvlies van een Nijntje-figuur, wordt
geassocieerd met kinderen), maar ook via geur (de geur van pepermunt associeer je met
frisheid), kleur (rood is gevaar), of geluid (harde geluiden worden eerder aan negatieve emoties
2

gekoppeld; zachte, rustgevende geluiden meer aan positieve emoties ). Momenteel zijn binnen
het verkeer visuele (morfologische en kleur gerelateerde) toepassingen het verst ontwikkeld, zoals
wij in paragraaf 2.2. zullen illustreren.
Bij het creëren van subliminale (visuele) primes gelden de volgende regels:
1.

De informatie moet simpel zijn.

2.

De primes kunnen worden „verstopt‟ in de omgeving zodat ze subliminal (onbewust) worden.

3.

De prikkel moet zorgvuldig worden uitgekozen. Niet alle primes werken voor iedereen
hetzelfde.

2

Louvenberg, E, Oijen, A, 2010, De invloed van de priming van akoestische kenmerken op de perceptie van

emoties in neutrale uitingen, Universiteit van Tilburg.
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2.2

Voorbeelden van priming
Dick Bruna borden

In onder andere Houten worden Dick Bruna afbeeldingen gebruikt om de verkeersdeelnemers te
wijzen op de aanwezigheid van (spelende) kinderen. De borden worden geplaatst in schoolzones
of woonstraten waar veel gevaarlijke situaties met kinderen en (met name) autoverkeer
voorkomen. Door de afbeeldingen in de omgeving aan te brengen wordt het onderbewustzijn
geprikkeld. Dick Bruna afbeeldingen associëren mensen met kinderen en weggebruikers matigen
hierdoor hun snelheid en worden alerter op wat er in de omgeving gebeurd. (Voor meer
informatie: http://www.leerinhetverkeer.nl/ )
Kindertekeningen of hinkelpad op straat

In Doorwerth is een aantal kruispunten verhoogd aangelegd (Bijvoorbeeld Bentincklaan /
Berkenlaan). Op deze kruispunten zijn kindertekeningen in de bestrating aangebracht. Deze
tekeningen zijn door buurtkinderen gemaakt. Deze tekeningen moeten passerende automobilisten
maar ook ouders die hun kinderen naar school brengen duidelijk maken dat dit een verblijfsgebied
is waar veel kinderen spelen. Dit moet dan ook leiden tot snelheidsreductie en hogere alertheid.
In Woudenberg is niet gekozen voor kindertekeningen maar voor een hinkelpad. In een 30 km/h
zone tekende de gemeente een hinkelpad op het wegdek en het had effect: Bij personenauto‟s
waarvan de snelheid is gemeten in de ochtendspits en overdag (7-17 uur) nam de gemiddelde
snelheid met 3 km/h af. Dit effect was significant. Ook bleek uit observaties dat weggebruikers die
het hinkelpad passeerden vervolgens beter in zijstraten keken en meer remden dan zonder
hinkelpad het geval was. (Voor meer informatie: http://www.goudappel.nl/projecten/hinkelpad-laatautomobilisten-langzamer-rijden-30-/ )
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Geuren

Uit onderzoek van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) in samenwerking
met de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat automobilisten langzamer gaan rijden van
pepermuntgeur. Tijdens het onderzoek is bekeken hoe drie vormen van agressief rijgedrag –
snelheid, bumperkleven, geen voorrang verlenen – worden beïnvloed door pepermuntgeur. Eerst
in een rijsimulator, waarbij de testrijder gefrustreerd werd door een test die niet was op te lossen,
daarna op de weg. Daarbij reden de testers in lesauto‟s met drie geurvarianten: pepermuntgeur,
babyolie en geen geur. In zowel de rijsimulator als in het echte verkeer bleek dat de snelheid
omlaag ging door pepermuntgeur. Deze geur vermindert de frustratie en vermoeidheid en
verhoogt de alertheid „. De testen duurden een half uur. Wat het effect van pepermuntgeur is
gedurende een langere periode in de auto is niet bekend. (Voor meer informatie:
http://www.rovg.nl/upload/rovg/file/publicaties/2011/Rijden%20onder%20Invloed%20%20rapport.pdf )
Ook het Kennisinsitutuut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) deed onderzoek naar het effect van geuren
op gedrag. Verschillende geuren hebben verschillende effecten. Citroen wordt beschouwd als een
stimulerende geur, lavendel bevordert ontspanning en pepermunt en kaneel maken alert. Citroen-,
pepermunt- en kaneelgeur kunnen een bijdrage leveren aan verkeersveiligheid. Of de geur nu via
de mond bijvoorbeeld met behulp van kauwgom of via de neus wordt waargenomen, in beide
gevallen dragen de geuren bij aan een verhoogde attentie, verbeterd geheugen en een hogere
motorische reactiesnelheid. (Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2012/11/08/opstappen-als-het-kan-afstappen-als-het-moet.html)
Het effect van geuren op gedrag kans deels te verklaren zijn door lichamelijke redenen: ruiken we
wat lekkers dan gaan we automatische dieper inademen wat rustgevend werkt. Ook kunnen
geuren een bepaalde associatie opwekken (priming). Het is natuurlijk niet mogelijk om geuren in
de omgeving te veranderen. Wel kan pepermunt, in de vorm van snoep of kauwgom, een
toegevoegde waarde hebben in verkeersveiligheidscampagnes. Tijdens nationale of lokale
campagnes kan het gratis uitgedeelde snoepgoed gekoppeld worden aan de boodschap dat
fietsers of automobilisten in het verkeer moeten opletten. In auto‟s kan met geurverspreiders
gewerkt worden.
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2.3

Handreiking voor beleid
Algemeen

Priming onderscheid zich van reminders doordat er via een omweg (via
associaties) wordt ingespeeld op verkeersveiligheid.

Direct toepasbaar in

Wisselend. Priming met kindertekeningen op weg of met Dick Bruna

de verkeerspraktijk?

borden wel; andere vormen van priming (bijvoorbeeld met geuren) nog in
experimenteel stadium.

Toepassing

Bij gebieden die extra aandacht vragen zoals scholen of waar extra veel
stress verwacht mag worden (in zeer drukke stadscentra bijvoorbeeld).

Effectiviteit

Redelijk effectief (Dick Bruna borden) tot onbekend (geuren).

2.3.1 Aandachtspunten voor Rijksoverheid en gemeenten


Veel van de toepassingen richten zich nu op schoolomgevingen. Het is echter ook goed
mogelijk om associaties op te roepen bij bejaarden- of zorgcentra. Dat verdient nadere
uitwerking en toepassing. Zo kan gedacht worden aan lantaarnpalen in de vorm van
wandelstokken of een afbeelding als hieronder op een blinde muur in de omgeving van
ouderencentra.



Priming kan ondersteunend werken aan andere beleidsmaatregelen, maar zal nooit op
zichzelf kunnen gelden als middel om het verkeer in goede banen te leiden.

2.3.2 Uitdagingen voor toekomst / onderzoeksvelden


Onderzoek goed welke onderwerpen kunnen werken als prime voor verkeersveiligheid of in
welke omgeving welke associaties effectief zijn (welke primes werken in op kinderen,
ouderen, winkelend publiek of fietsers et cetera) .



Het terrein van primes anders dan visueel (geur, geluid, gevoel) is in verkeersveiligheid nog
nauwelijks geïntroduceerd. Hier dient meer onderzoek naar gedaan te worden.



Evalueer bestaande toepassingen en neem hierin waar mogelijk ook de beleving van
verkeersdeelnemers in mee.
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3.

Categorie 3: Normen activeren
Normen moeten geactiveerd zijn voordat ze
……gedrag kunnen beïnvloeden
3.1

Wat is „normen activeren‟?
Groepsnormen hebben en sterk effect op gedrag. Maar normen kunnen gedrag alleen
beïnvloeden als die normen geactiveerd zijn door opzettelijke signalen of subtiele richtlijnen. Wij
laten ons in ons gedrag beïnvloeden door normen. Wat we vinden dat „verantwoord‟, normaal of
wenselijk is, zijn geïnternaliseerde normen. Als we eigenlijk wel weten hoe het hoort, maar ons er
toch niet naar willen gedragen, is soms controle (dwang) nodig (denk aan te hard rijden). Als we
zien of ervaren dat veel mensen volgens normen handelen, zullen we dat zelf ook eerder gaan
doen. Sterke associaties tussen bepaalde situaties en (gewenst) gedrag, maken het optreden van
gewenst gedrag waarschijnlijker: „in een kerk of bibliotheek hoor je stil te zijn‟, of „in een woonwijk
moet je langzamer rijden dan op een weg door de polder „. Zo blijkt bijvoorbeeld ook dat mensen
in een schone, geordende omgeving zich meer aan de regels houden dan in een vieze rommelige
omgeving.
Behalve dwingen en streng bestraffen (hetgeen ook normstellend werkt, maar wat we buiten de
scope van deze studie houden), zijn er de volgende mogelijkheden om normen te activeren:
1.

(Impliciet) meegeven hoe het hoort en dat het gewenst is daarom ook zo te handelen. Soms
verliezen we bewust of onbewust uit het oog hoe we zelf vinden dat het eigenlijk moet.
Iedereen weet dat je in de stad maar 50 mag, maar we doen het niet altijd. Soms is een
kleine verwijzing naar de norm noodzakelijk. Dit kan rechtsreeks (een bord met 50 km/u)
maar ook impliciet (een afbeelding van spelende kinderen);

2.

Inspelen op consensus en steun: als de meesten zich gedragen zoals het eigenlijk hoort en
men is daar bewust van, wordt navolging opgeroepen.

Normen kunnen formeel en informeel zijn. Voorbeelden van informele normen zijn „ik rijd niet
onvoorzichtig in een woonwijk, want de bewoners moeten daar normaal kunnen lopen‟, of „als
iemand hulp nodig heeft, dan help ik hem‟. Voorbeelden van bijpassende formele normen zijn „ik
rijd niet te hard door die woonwijk, want dat mag niet en dan kan ik een bekeuring krijgen,‟ of „ik
ga opzij voor die ambulance met sirenes, want dat is verplicht in Nederland „. Veel van onze
gebods- en verbodsborden en handhaving speelt in op formele normen. Dit terwijl informele
normen meer intrinsiek zijn, waardoor hier meer effect van verwacht mag worden. Informele
normen activeren kan bijvoorbeeld gebeuren door aan te geven dat de meeste automobilisten
zich aan de snelheid houden, of door mensen te bedanken voor goed gedrag.
Beelden van situaties die sterk aan normen gekoppeld worden, kunnen de betreffende normen
activeren. Zo betekent een bibliotheek „stilte‟ en een terras dicht bij de straat „rekening houden
met elkaar‟ (in dit geval „recreërende mensen de ruimte geven‟). Informatie over dat de
meerderheid zich aan de regels houdt, leidt tot navolging.
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3.2

Voorbeelden van normen activeren
Terrassen langs de weg

Door de terrassen van aanwezige horeca door te trekken tot aan de straat ontstaat er een
huiskamergevoel. Passerende weggebruikers zien duidelijk dat ze in een levendige
verblijfsomgeving zijn. Dit activeert een norm; je bevind je niet op een doorgaande weg maar in
een omgeving waar veel activiteit en mensen aanwezig zijn. Bovendien, als je zelf op een terras
zit, dan zit je ook niet te wachten op auto‟s die met hoge snelheid voorbij scheuren.
Snelheidsreductie en een verhoogde alertheid is het gevolg. (Bron middelste afbeelding:
Kelegom, 2010: Schetsboek natuurlijk sturen in Limburg).
Stiltecoupé

Dit voorbeeld heeft niet zo zeer met verkeersveiligheid te maken, maar is wel een erg goed
voorbeeld van het activeren van een norm. Om de stilte in een stiltecoupé aan te moedigen is als
experiment een bibliotheek-tafereel aangebracht. Mensen weten namelijk dat de norm in een
bibliotheek is dat je daar stil bent. Daar ga je niet hard muziek luisteren, bellen of praten. Door de
bibliotheek taferelen in de stiltecoupé aan te brengen worden treinreizigers bij het zien van die
foto‟s onbewust ook stiller. Uit een experiment bleek het geluidsniveau significant lager dan
zonder bibliotheek foto‟s. (Voor meer informatie: http://www.novimores.nl/
2012/10/gedragsverandering-in-de-stiltecoupe/ )
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Borden Arizona

Een ander niet aan verkeersveiligheid gerelateerd voorbeeld komt uit Amerika. In een versteend
woud in Arizona wordt jaarlijks bijna 14.000 kilo versteend hout gestolen door bezoekers die een
souvenirtje mee willen nemen. Borden waarop werd aangekondigd dat dit verboden is hielpen niet
(zie foto‟s). Niets hielp totdat de hulp van psychologen werd ingeroepen. Het bleek dat de
boodschap dat op een enkeling na iedereen zich keurig gedroeg en niets meenam, gesteund door
afbeeldingen van eenzame „asociale‟ dieven, enorme positieve effecten had. De diefstal nam met
de helft af! Niemand wilde bij die „paar asocialen‟ horen.
Bedankt voor uw begrip

Rijkswaterstaat en andere wegbeheerders plaatsen tegenwoordig steeds vaker borden bij
wegwerkzaamheden met daarop teksten als „Bedankt voor uw begrip‟. Dit is ook een voorbeeld
van het activeren van een norm, namelijk: bij onvermijdelijke overlast moet je gewoon wat begrip
tonen‟.
Fietsenzwermen

Kunstenares en interieurarchitect Roosmarijn Vergouw combineerde voor haar afstudeerproject
aan de Gerrit Rietveld Academie psychologie met kunst. Ze besloot de fietschaos in Amsterdam
te bestrijden en een fietskunstwerk te creëren. Ze vertrok, met een rol tape als enig wapen, in alle
vroegte naar het Kleine Gartmanplantsoen in Amsterdam. Zodra iemand zijn fiets op een rare plek
neerzette, maakte ze er met tape een vak omheen en plakte er nog 3 vakken naast. De tweede
fietser die arriveerde zag een fiets keurig in een vak staan en besloot zijn fiets in het vak ernaast
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te zetten. De derde en vierde fietser deden hetzelfde. De ene fietser imiteerde dus de andere
fietser. Vervolgens maakte de kunstenares er weer een paar vakken bij en zo ontstond als vanzelf
een fietskunstwerk. Mensen zetten hun fiets neer op de plek waar zij het wilde. De chaos
verdween omdat goed gedrag ander goed gedrag uitlokte. (Voor filmpje zie:
http://www.youtube.com/watch?v=A0-9BzUpwp4 .

3.3

Handreiking voor beleid
Algemeen

Normen worden vooral benadrukt door middel van straf en handhaving.
Dat leidt tot een negatieve beleving en weinig internalisatie (men doet het
niet omdat men het wil, maar omdat men bang is voor de
consequenties). Een accentverschuiving naar een meer positieve
benadering zou weleens veel effect kunnen hebben.

Direct toepasbaar in
de verkeerspraktijk?

Ja

Toepassing

In principe overal.

Effectiviteit

Effectief als aanvulling op bestaand beleid.

3.3.1 Aandachtspunten voor Rijksoverheid en gemeenten


Benader normatief gedrag meer vanuit een positieve invalshoek. Activeer impliciete normen
door de omgeving in te richten of te positioneren naar deze normen. Dat betekent onder
andere zorgen voor een schone, geordende omgeving. Zo kan het plaatsen van voldoende
afvalbakken of het tegengaan van graffiti bijdragen aan normatief gedrag.

Voorbeelden van het oproepen van normatief gedrag. Links de ongewenste situatie, rechts manieren om
dit tegen te gaan.
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De werking van het activeren van normen is heel belangrijk als ondersteunde maatregel en
heeft op die manier grote waarde, maar aanvullend beleid blijft altijd nodig. Daarom dient dit
een vaste plek te krijgen binnen de aanpak van problemen, maar zal het altijd faciliterend
beleid zijn.



Benadruk veel vaker hoeveel mensen conform de norm handelen in plaats van de nadruk
leggen op de mensen die dit niet doen. Geef bijvoorbeeld aan dat 80% van de automobilisten
zich in deze wijk aan de snelheid houdt.

3.3.2 Uitdagingen voor toekomst / onderzoeksvelden


Onderzoek de effecten van enerzijds het impliciet meegeven van normen en anderzijds de
effecten van consensus en steun binnen verkeersveiligheid. Dit is relatief makkelijk
experimenteel te onderzoeken.



Evalueer initiatieven en onderzoek de beleving van betrokkenen (omwonenden en
weggebruikers).



Maak een studie van welke normen gelden bij verkeersveiligheids-issues en werk
toepassingsmogelijkheden daarvan uit.
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4.

Categorie 4: Optische illusies
Gezichtsbedrog

4.1

Wat zijn „optische illusies?
We denken vaak dat wat we zien altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Maar dat is niet zo.
Gedurende de evolutie hebben onze hersenen allerlei systemen ontwikkeld die ons
gezichtsvermogen helpen. Daar merken we weinig van, totdat we iets te zien krijgen wat door die
systemen verkeerd wordt geïnterpreteerd. Veel optische illusies werken zo: ze houden ons brein
voor de gek door informatie te geven die bij de hersenen een „verkeerde‟ reactie teweeg brengt.
We voelen ons het prettigst bij bepaald gedrag, dat niet altijd volgens de regels hoeft te zijn. Het
gaat hier eigenlijk om een niveau dat men zelf acceptabel vindt. Mensen kunnen zich in een
gebied waar 50 km/h mag worden gereden het meest prettig voelen als ze bijvoorbeeld 60 km/h
rijden. Door mensen nu de illusie te geven dat ze harder rijden dan ze feitelijk doen, door
bijvoorbeeld strepen op de weg aan te brengen, of door bomen in een bepaalde afstand te
plaatsen, zal men vanuit het principe van de constant-risico-theorie de neiging hebben zachter te
gaan rijden.
Van het oproepen van optische illusies is bij het beïnvloeden van verkeersgedrag dus gebruik te
maken. We onderscheiden daarbij twee categorieën: „milde varianten‟ en daadwerkelijk „het brein
voor de gek houden‟. Onder de eerste categorie verstaan we toepassingen als de weg optisch
smaller doen lijken door aan beide zijde een rode strook (bijvoorbeeld een fietssuggestiestrook)
aan te brengen. De zwarte asfaltweg lijkt daarmee een stuk smaller geworden, de totale weg blijft
even breed. Onder de tweede categorie verstaan we het bewust in de luren leggen van onze
zintuigen waardoor er een beleving ontstaat in het hoofd van weggebruikers die niet strookt met
de werkelijkheid, zoals het hierboven beschreven voorbeeld met de bomen langs de weg.

4.2

Voorbeelden van optische illusies
Optische illusies met bomen

In Norfolk (Engeland) is een experiment uitgevoerd met bomen langs de weg die naarmate een
stad nadert steeds dichter bij elkaar zijn geplant. Hierdoor ervaart de weggebruiker een optische
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versnelling en denkt hij bovendien door het geluidseffect van de bomen waar hij voorbij rijdt dat hij
harder gaat rijden. Gevolg is dat de weggebruiker afremt. Daarnaast is ook een ander experiment
uitgevoerd door bomen steeds dichter bij de weg te plaatsen. Een zogenaamde „Lazy Diagonal‟.
Hierdoor lijkt het voor de weggebruiker dat de weg steeds smaller wordt en remt hij af. De
snelheidsreductie was in dit experiment 5 km/h.
3D tekeningen

In West Vancouver in Canada is mede door de BCAA Traffic Safety Foundation en het District of
West Vancouver een 3D afbeelding van een spelend kind op de weg bij een schoolzone
aangebracht. Wanneer weggebruikers komen aanrijden lijkt deze afbeelding vanuit een bepaalde
positie precies op een kind die achter een bal aan de weg op rent. Het heeft als doel
weggebruikers te doen beseffen dat ze in een schoolzone rijden. Gevaar bij deze maatregel is dat
automobilisten dusdanig schrikken met uitwijkmanoeuvres of kopstaart aanrijdingen tot gevolg.
(Voor filmpje zie: http://www.youtube.com/watch?v=8r26AwT7PTM ).
Een iets minder schokkend voorbeeld is daarom het aanbrengen van „nepdrempels‟ waarbij de
bestrating op zo een manier wordt neergelegd dat het vanuit een bepaalde positie lijkt alsof er een
drempel of punaise op het wegdek aanwezig is. Automobilisten (onbekend in de omgeving)
remmen hier voor af.

4.3

Handreiking voor beleid
Algemeen

(Het opwekken van) optische illusies betekent onze zintuigen voor de
gek houden, oftewel de omgeving en ons gedrag daarin anders doen
lijken dan het feitelijk is. We onderscheiden „milde vormen‟, zoals
bijvoorbeeld de indruk wekken dat de weg smaller is dan hij feitelijk is
door een afwijkend gekleurde strook langs de randen aan te brengen (zie
onderstaande foto). Verdergaande toepassingen als 3D tekeningen en
snelheidsillusies door bomenrijen dienen eerst verder te worden
onderzocht.
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Direct toepasbaar in
de verkeerspraktijk?

Milde vormen: ja, echte zinsbegoochelingen oproepen: nee.

Toepassing

In principe overal.

Effectiviteit

Milde vormen: redelijk effectief, overige toepassingen nog niet bekend.

4.3.1 Aandachtspunten voor Rijksoverheid en gemeenten


Het optisch beïnvloeden van de beleving van de weggebruiker door middel van belijning of
gekleurde vlakken is een veel toegepaste methodiek. Ga daar vooral mee door. Evalueer de
effecten goed en breng in beeld waar het vooral effect sorteert.



Experimenteer met verder gaande vormen van optische illusies, zoals het echt „in de maling
nemen van zintuigen‟ in een experimentele omgeving en nooit in „the real world‟. Daarvoor
zijn de uitkomsten te onzeker en is de kans op schadelijke neveneffecten te groot. 3D
tekeningen kunnen bijvoorbeeld tot paniekreacties en noodstoppen leiden.

4.3.2 Uitdagingen voor de toekomst/onderzoeksvelden


Test de werking en mogelijke toepassingen uit in een veilige, geïsoleerde omgeving en
introduceer de resultaten op verantwoorde wijze in de echte wereld.



Breng vooral ook (ongewenste) neveneffecten in beeld en monitor hoe mensen het beleven
(leidt het bijvoorbeeld tot emotionele stress).



Onderzocht moet worden of optische illusies voor mensen verschillend uitpakken: wie is er
vatbaar voor en wie niet? Daarnaast moet onderzocht worden of het effect anders uitpakt
voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld mannen –vrouwen/ oud – jong, of bij mensen
met een (visuele) handicap). Meer onderzoek is daarom gewenst voordat aan concrete
toepassing kan worden gedacht.
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5.

Categorie 5: ‘Prompting’
Uitlokken van gedrag met extra stimuli

5.1

Wat is „prompting‟?
Prompting is het uitlokken van bepaald gedrag door middel van extra stimuli, hulpsignalen of hints
(prompt) om het vervolgens positief te bekrachtigen. Je geeft dus een hint of aanwijzing dat
bepaald gedrag wenselijk of mogelijk is. Vaak werkt het extra goed als deze hint of suggestie
gepaard gaat met iets dat leuk is en/of verrassing geeft. Zo lukt het bijvoorbeeld in de Efteling om
mensen papier in de afvalbak te laten gooien in plaats van er naast door „pratende prullenbakken‟
neer te zetten. Deze prullenbakken roepen „Papier hier‟ en „Dank je wel‟ als er iets ingegooid
wordt. Een ander experiment heeft uitgewezen dat veel meer mensen de trap nemen in plaats van
de roltrap, als door op de trap te lopen pianogeluiden worden voortgebracht (zie volgende
paragraaf).
In deze voorbeelden worden mensen op een leuke manier op gewenst (alternatief) gedrag
gewezen en wordt het uitgelokt. Vervolgens is het zaak dat het gedrag niet eenmalig wordt
vertoond, maar dat het stapsgewijs wordt aangeleerd via (blijvende) positieve bekrachtiging (ook
wel „shaping‟ genoemd). Technisch gaat het om het ontwikkelen van nieuw gedrag door
opeenvolgende selectieve bekrachtiging van gedrag dat het vooropgestelde doelgedrag steeds
dichter benadert. Dit is een lastig onderdeel, omdat een pianotrap de eerste dagen leuk is, maar
daarna waarschijnlijk „de lol er vanaf is‟. Kunst is dan om nieuwe prompts aan te brengen die,
zonder te overdrijven en daardoor het doel voorbij te schieten, het nieuwe gedrag blijven
bekrachtigen totdat mensen zich het nieuwe gedrag eigen hebben gemaakt. In het voorbeeld van
de pianotrap zou bijvoorbeeld mogelijk zijn om nadat de muziek makende trap is geïntroduceerd,
na enige tijd alleen nog maar delen van de trap muziek te laten genereren. Hierdoor raken
mensen nieuwsgierig over welke treden dat zijn en ontstaat er weer een verrassingselement.
Vervolgens kan ook de boodschap worden aangeboden dat sinds de trap muziek maakt zoveel
procent meer mensen de trap nemen en dat dit gezond is. Er wordt dan een informele norm
geïntroduceerd (zie categorie 3 van dit rapport).
Prompts hoeven overigens niet perse leuk te zijn. Het plaatsen van een bord met een meisje die
ademhalingsmoeilijkheden heeft om mensen te wijzen op de luchtverontreiniging van auto‟s, zoals
in Rotterdam is toegepast, is ook een vorm van prompting. Het plaatsen van „reminders‟ zoals
beschreven in categorie 1 van dit rapport is feitelijk ook een vorm van prompting.
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5.2

Voorbeelden van „prompting‟
Ludieke stopborden

Om weggebruikers beter te laten stoppen bij stopborden is in de Amerikaanse stad Oak Lawn
(voorstad van Chicago) onder een aantal stopborden een ludiek onderbord geplaatst. Een greep
uit deze borden was: „Stop in the name of love‟, „Stop for heaven‟s sakes‟, „Stop stop stop stop
pleeease‟ en „Stop, Freeze!‟
Kindertekening bij boete

Automobilisten die in Antwerpen worden geflitst, krijgen voortaan een kindertekening
meegestuurd met de bekeuring. De automobilisten die te hard of door rood hebben gereden gaan
daardoor misschien nadenken over de gevaren. Op de tekeningen staat de tekst 'Merci om trager
te rijden' en de naam van de maker.
Een ander voorbeeld komt uit Nederland. De politie hield bij twee basisscholen in Broek op
Langedijk en Oudkarspel een verkeerscontrole. De actie was gericht op automobilisten die
verkeersgevaarlijk gedrag vertonen op plaatsen waar veel schoolkinderen bij elkaar komen.
Agenten deelden kindertekeningen uit, in plaats van boetes. De 'prenten' waren gemaakt door
kinderen van een school in de buurt.
Speed camera lottery
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Dit is een goed voorbeeld van hoe je flitspalen leuk kunt maken. In Stockholm is
geëxperimenteerd met de zogenaamde Speed Camera Lottery. Alle automobilisten die langs deze
flitspaal rijden worden op de foto vastgelegd. Rij je te hard, dan krijg je een boete. Rij je de juiste
snelheid, dan maak je kans op een (geld)prijs die gefinancierd wordt uit de betaalde boetes van
de hardrijders. De gemiddelde snelheid nam tijdens dit experiment af van 32 km/h naar 25 km/h.
(Voor filmpje zie: http://www.youtube.com/watch?v=iynzHWwJXaA).
Pianotrap

Om mensen meer gebruik te laten maken van de trap in plaats van de roltrap is op een
metrostation in Stockholm (Zweden) de trap voorzien van speciale matten die geluid produceren
wanneer je er op gaat staan. Door trap te lopen kan je daardoor „piano spelen‟. Na de aanleg van
deze kunstmatige piano gebruikte 66% meer mensen de trap in plaats van de roltrap. (Voor
filmpje zie: http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw ).
Wacht op groen

Een goed voorbeeld van prompting komt uit Amsterdam. Hier is een proef gehouden bij
verkeerslichten voor fietsers waar veel door rood werd gereden. Bij deze verkeerslichten is een
bord geplaatst met daar op een smiley die zegt „Wacht op groen‟. Deze positieve prompt (wacht
op groen in plaats van stop voor rood) zorgde voor 17% minder fietsers die door rood reden. Bij
de VU was er na twee weken zelfs een daling van 60% naar 32% fietsers die door rood rijden.
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5.3

Handreiking voor beleid
Algemeen

Prompting is er vooral op gericht om het wenselijke gedrag te koppelen
aan iets dat als leuk wordt ervaren. In plaats van handhaving en
belerende boodschappen wordt het gewenste gedrag dan min of meer
vanzelf opgeroepen. Hier kleven echter ook een aantal nadelen aan.

Direct toepasbaar in
de verkeerspraktijk?
Toepassing

Ja
In principe overal, maar dan wel op punten waar heel duidelijk specifiek
gedrag verwacht wordt, zoals „het wachten voor een stoplicht,‟ „fietsers
afstappen‟, of „fiets netjes stallen „.

Effectiviteit

Effectief, maar vaak blijft handhaving wel noodzakelijk.

5.3.1 Aandachtspunten voor Rijksoverheid en gemeenten


Niet iedereen vindt hetzelfde leuk. Wat de een leuk vindt, kan door de ander als storend of
irritant worden gezien. Bovendien is iets als je het voor de vierde of vijfde keer ziet, niet zo
leuk of verrassend meer.



Vaak zal de „leuke prompt‟ gepaard gaan met handhaving en hoe leuk iets nog is als duidelijk
is dat je er ook een bekeuring bij krijgt is de vraag. Dit geldt vooral bij het meesturen van een
kindertekening bij een bekeuring. Het kan ook extra irritatie opwekken.



Of een leuke prompt ook echt uitwerkt op het gedrag zoals beoogd, is moeilijk vast te stellen.



Het kan bepaalde maatschappelijke onderwerpen of activiteiten wel tijdelijk op een leuke
manier onder de aandacht brengen. Dat werkt vooral als het niet rechtstreeks gekoppeld
wordt aan een bestraffing zoals bij het voorbeeld uit Broek op Langedijk en Oudkarspel
(paragraaf 5.2). Dat heeft ongetwijfeld sympathie gekweekt en wellicht draagt dat er toe bij
dat men het gedrag aanpast. Dit kan echter nooit op grote schaal worden toegepast omdat
dan foutief gedrag in feite beloond wordt.

5.3.2

Uitdagingen voor de toekomst/onderzoeksvelden


Over in hoeverre prompting er toe bijdraagt dat mensen echt nieuw gedrag internaliseren
(shaping) is nog weinig bekend en nader onderzoek dus noodzakelijk.



Evalueer toepassingen en neem daar de beleving van mensen in mee: hoeveel mensen
vinden het nu leuk en hoeveel irriteren zich er aan en hoe lang blijft het leuk, et cetera.



Ontwikkel in creatieve sessies prompts die kunnen helpen verkeersveiligheid te bevorderen.
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6.

Categorie 6: Fear appeals
Angst als motor voor gedragsverandering

6.1

Hoe werken „fear appeals‟?
Angst heeft een belangrijke functie: het helpt ons om gevaarlijke situaties te herkennen en is
evolutionair van cruciaal belang om te overleven. Scare tactics is het door middel van schrik
aanjagen mensen overhalen om iets te doen. Angst aanjagen lukt alleen als mensen overtuigd
zijn dat ze hun gedrag kunnen veranderen en dat het zinvol is om te doen. Het appelleren aan
angsten (fear appeal) van mensen lijkt een logisch en effectief middel om mensen aan te zetten
tot het gewenste gedrag.
Door in woorden of beelden (ernstige) ongelukken of andere verkeer gerelateerde negatieve
gevolgen van roekeloos rijgedrag langs de weg te tonen, wordt soms getracht mensen rustiger te
laten rijden. Of het hier echt om onbewuste beïnvloeding gaat is de vraag. Veel mensen zullen de
beelden bewust waarnemen en al dan niet hun gedrag er op aanpassen. Het gaat wel om
indirecte beïnvloeding, want de boodschap is niet „rij zachter‟, maar de verwachting is dat mensen
zelf de angstaanjagende beelden vertalen naar hun rijgedrag. Maar omdat wij onszelf en onze
mogelijkheden over het algemeen wat beter inschatten dan werkelijk het geval is
(zelfoverschatting of illusoire superioriteit), laten we ons ook niet zo makkelijk afschrikken door
beelden van ongelukken of mogelijke consequenties van onverantwoord rijgedrag. Dat overkomt
ons immers niet, daar kunnen wij veel te goed voor rijden. De vraag is dan ook of dit soort
beïnvloedingspogingen wel effectief zijn. De werking van fear appeal is het product van de ernst
van de mogelijke consequenties en het risico dat men zelf loopt. Aan de eerste voorwaarde wordt
via de beelden vaak wel voldaan. Maar, mede door de zelfoverschatting, wordt het eigen risico op
dergelijke gevolgen vaak extreem laag ingeschat.
Vaak wordt bij deze fear appeals gebruik gemaakt van “exemplars” Dit zijn korte voorbeeldgeschiedenissen waarin aan de hand van de belevenissen van een (fictief of reëel) persoon een
meer algemeen verschijnsel wordt geïllustreerd. Dus een persoon afbeelden in een ziekenhuisbed
bijvoorbeeld. Het is echter onduidelijk wat de geschiedenis is die er bij hoort: was er alcohol in het
spel? Was het zijn schuld? Examplers bieden ook zelden een concrete oplossing, terwijl die
essentieel zijn voor gedragsverandering. Maar wie zegt dat langzamer rijden ongelukken uitsluit?
De tegenligger kan immers wel onverantwoord rijden. De effectiviteit van fear appeals hangt niet
af van de mate waarin de boodschap daadwerkelijk angst aanjaagt, maar meer van de
geloofwaardigheid in relatie met het eigen gedrag en de effectiviteit van een eventuele
gedragsaanpassing.
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6.2

Voorbeelden van fear appeals
Bloedend billboard

Een controversieel voorbeeld komt uit Nieuw-Zeeland waar weggebruikers worden gewaarschuwd
voor het gevaarlijke regenseizoen waarin normaal veel (dodelijke) ongelukken gebeuren. Op het
billboard langs de weg is een portret van een kind te zien. Zodra het begint te regenen begint het
gezicht van de jongen letterlijk op verschillende plaatsen te bloeden. Dit billboard wordt overigens
vooraf gegaan door een bord met de aankondiging van de gevaren van het regenseizoen. Na
plaatsing van het billboard waren er dat jaar geen dodelijke ongelukken tijdens het regenseizoen.
(Voor filmpje zie: http://www.youtube.com/watch?v=p4Fq6A7d09A ).
Alcoholcampagnes

Dat het creëren van angst of het gebruiken van een schokeffect ook in televisiecampagnes
gebruikt wordt blijkt uit een Duitse reclame. Het leven van de twee „hoofdpersonen‟ van de
commercial wordt samengevat: van eerste stapjes tot je eerste auto en het eerste autoritje met
drank op. Doel van dergelijke schokkende spotjes is de kijker aan het denken zetten en
voorkomen dat iemand nog met een slok alcohol op achter het stuur gaat zitten.
Autowrakken

Op IJsland worden automobilisten afgeschrikt om te rijden zonder gordels door middel van een
soort sculptuur langs de weg gemaakt van autowrakken. De indirecte boodschap is dus: hier
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kunnen ernstige ongelukken gebeuren als je niet volgens de regels rijdt. Er wordt ook een appel
gedaan op het bewuste brein doordat er ook een tekst bij is aangebracht over het dragen van
gordels, maar veel automobilisten zal die ontgaan.

6.3

Handreiking voor beleid
Algemeen

In een boodschap met fear appeal wordt getracht specifieke angst op te
wekken door het tonen van de ernstige consequenties van te snel
rijden/niet dragen van gordel et cetera. Vaak wordt gedacht „Hoe
afschuwelijker en levendiger de negatieve consequenties worden
weergegeven, hoe meer mensen veiliger zullen gaan rijden „. Dat is
echter niet zo, omdat mensen hun aandacht weghalen van de negatieve
boodschap, of excuses gaan bedenken waarom het toch niet op hun van
toepassing is.

Direct toepasbaar in
de verkeerspraktijk?

Ja

Toepassing

In principe overal

Effectiviteit

Matig effectief en dan alleen wanneer aan specifieke voorwaarden wordt
voldaan (zie hieronder).

6.3.1 Aandachtspunten voor Rijksoverheid en gemeenten


Maak mensen bang, maar niet te bang! Zorg er ook voor dat de angst persoonlijk relevant is
voor de doelgroep (koppel het bijvoorbeeld aan een smalle weg, winterse omstandigheden, et
cetera).



Geef vervolgens de oplossing! Combineer het met normatieve beïnvloeding (categorie 3)
door daarna te vermelden „meer dan 90% van de automobilisten doet zijn gordel wel om „.
Daarmee worden ze gerustgesteld en kunnen ze actie ondernemen.



Onderzoek wijst uit dat angstaanjagende verkeersveiligheidsvoorlichting bij mannen en jonge
mensen minder gunstige effecten bereikt dan voorlichting die gebruikmaakt van positieve
emoties (humor) en positieve gedragsvoorbeelden. Voor deze doelgroep lijkt prompting
(categorie 5 dus beter te werken).



Aangezien angstaanjagende voorlichting soms ook averechts kan werken, moet bij dit type
voorlichting nauwgezet vooronderzoek uitwijzen of de effecten in de gewenste richting zijn.
Een vooronderzoek via focusgroepen (groepsinterviews naar aanleiding van getoonde
voorlichtingsvoorbeelden) kan waardevolle inzichten opleveren over de duidelijkheid en
aantrekkelijkheid van de voorlichting.

6.3.2 Uitdagingen voor de toekomst/onderzoeksvelden


De toepassing van angstaanjagende voorlichting lijkt cultureel bepaald. In landen als
Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wordt naar verhouding
vaak gebruikgemaakt van angstaanjagende voorlichting met beelden van ongevallen,
slachtoffers, verwondingen en bloed en de daaraan gekoppelde emoties van pijn en verdriet
van slachtoffers en nabestaanden. In Nederland is er daarentegen een voorkeur voor een
mildere stijl van voorlichting over verkeersveiligheid.



Deskundigen waarschuwen ervoor dat een onduidelijke slogan of aanbeveling bij
angstaanjagende voorlichting de effectiviteit reduceert. Zeker als het dus de bedoeling is om
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onbewust signalen af te geven zal de boodschap dus „onduidelijk‟ kunnen zijn. Onderzoek is
hier noodzakelijk.
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7.

Categorie 7: Uitdaging
Mensen prikkelen via een wedstrijdelement

7.1

Wat is „uitdaging‟?
Gamification, of serious gaming wint terrein. Het betekent: “… the use of game attributes to drive
game-like player behavior in a non-game context.” Het gaat hierbij om bepaalde gevoelens op te
roepen bij mensen, die hen uitdaagt hun gedrag te veranderen. Die gevoelens lopen uiteen van
betrokkenheid, samenwerking, fanatisme, interactie, competitie, leren, of goalsetting (men neemt
zich voor een bepaald doel (in het spel) te halen). Maar de gevoelens die het spel oproept zijn
gekoppeld aan gedragingen in het echte leven. Door je bijvoorbeeld aan de snelheid te houden of
vaker te fietsen, behaal je punten in het (serieuze) spel.
We voelen ons het meest geëngageerd met wat we doen als we een uitdaging aan het
overwinnen zijn. Als uitdaging en vaardigheid echter niet met elkaar overeenkomen, raak je
gefrustreerd of verveeld en stop je ermee. Als de uitdaging ligt op een vlak dat de (potentiële)
speler te weinig aanspreekt, haalt hij af. Games kunnen perfecte „flow-ervaringen‟ zijn en daarom
kunnen serious games bijdragen aan het veranderen van gedrag in de werkelijke omgeving. Maar
er moet dan dus aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: een uitdagende activiteit die
vaardigheid vereist, heldere doelen en feedback, en een gevoel van controle en gedrag dat men
wil veranderen. Als daaraan voldaan is kunnen (serious) games omdat ze adaptief zijn, spelers
steeds vlak boven hun niveau uitdagen en daarmee volgens het principe van „foot in the door‟
gedrag steeds een stapje verder veranderen.
Gameprincipes kunnen mensen motiveren om tijd en moeite te steken in het bereiken van
bepaalde doelen. Deels komt dit doordat spelers voortdurend worden beloond voor hun
voortgang, maar een dergelijk beloningssysteem is nogal extrinsiek. Daarom is het belangrijker er
intrinsieke motivatie aan te koppelen, de interne drang om verder te komen, nieuwe vaardigheden
te ontwikkelen en vrijwillig steeds een stapje verder te moeten gaan.
Alleen maar punten halen door verkeersveilig gedrag te vertonen is onvoldoende. Het moment
van immersie treedt dan niet op. Immersie is de toestand waarin je "je kritische afstand tot het
spel verliest en emotioneel betrokken raakt. Het voelt dan alsof het spel echt wordt, terwijl je weet
dat dit niet zo is". Deze emotionele betrokkenheid maakt het verschil tussen spelletjes die mensen
wel eens willen proberen en geslaagde (serious) games waar mensen echt voor willen gaan. Als
spelers emotioneel verbonden zijn en ze hun "kritische afstand tot het spel" verliezen, gedragen
ze zich natuurlijker en authentieker en dat schept bij serious games kansen voor
gedragsverandering.
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Het gedrag beïnvloedende effect van „iemand uitdagen‟ kan op verschillende manieren versterkt
worden:


Competitie tussen mensen of groepen mensen onderling kan aanleiding zijn om bepaalde
doelen met extra inzet te gaan behalen. Het „beter willen zijn‟ dan anderen is een streven dat
evolutionair terug te voeren is op „het recht van de sterkste‟ en dat ons nog steeds prikkelt om
prestaties te leveren.



Empowerment in de betekenis van controle hebben over je eigen gedrag en het behalen van
resultaten. Naarmate je het gevoel hebt dat je iets kunt bereiken als je het probeert, zul je
meer gemotiveerd zijn het ook te gaan doen.



Sociale interactie (community-gevoel), ofwel het deel uitmaken van een groep
gelijkgestemden die samen met jou een doel willen bereiken, kan ook stimulerend werken op
je motivatie („ik sta er niet alleen voor‟, bevestiging van je eigen streven, betrokkenheid).
Eventueel kan dit samengaan met competitie, door bijvoorbeeld bedrijven of woonwijken
„tegen elkaar‟ te laten spelen. Binnen de groep wordt daarmee het community-gevoel
versterkt, tussen de groepen het competitieve element.

7.2

Voorbeelden van uitdaging
App Positive Drive

De nieuwe app Positive Drive beloont weggebruikers in Breda (initiatiefnemer) als zij bewuste en
veilige keuzes maken in het verkeer. Automobilisten die zich aan de snelheid houden, scoren een
bepaald aantal (s)miles. Om het fietsgebruik te stimuleren, verdienen fietsers meer (s)miles dan
automobilisten. Ook krijgen fietsers langs bepaalde routes extra bonus(s)miles. De gemeente
bepaalt zelf de locaties waar weggebruikers (s)miles kunnen verdienen, zodat bepaalde
(fiets)routes kunnen worden gepromoot. Wanneer een weggebruiker voldoende punten heeft
verzameld, kan hij het spel „Spin The Pearl‟ op een smartphone spelen. Daarmee kan hij prijzen
winnen, bijvoorbeeld een hamburger, pizza of autowasbeurt, beschikbaar gesteld door
ondernemers in Breda. (Voor meer informatie zie: http://www.positivedriveapp.com/ ).
Winnen van de file
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Winnen van de file is een serieus spel. Met een serieus doel: een goede doorstroming van de A2
tussen Eindhoven en ‟s-Hertogenbosch. Deelnemers worden ingedeeld in een groep met
deelnemers die per week ongeveer even vaak over de A2 rijden. Vervolgens krijg je punten voor
iedere spits waarin je niet op de A2 rijdt. Dus ook als je normaal gesproken niet op de A2 hoefde
te zijn. Door de groepsindeling kan dit bij iedereen in de groep gemiddeld evenveel voorkomen.
Iedere week krijg je een overzicht van het aantal punten dat je in de komende week kunt
verdienen door niet in de spits te rijden.
Je verdient extra punten als je:


één keer per week aan ons doorgeeft op welke manier je de komende week de A2 in de spits
mijdt;



een ervaring opstuurt over jouw deelname aan Winnen van de File;



een vragenlijst invult over je reisgedrag;



het goed doet in het spel Filejacht dat vanaf maart 2013 wordt aangeboden.

Na afloop van een periode van ongeveer 8 weken doe je met je opgebouwde puntenaantal mee
aan een loterij. Hoe meer punten je hebt, des te meer kans je maakt op een prijs. De prijzen die je
kunt winnen met de punten zijn producten en diensten die je vrije tijd leuker maken. Bijvoorbeeld
een gratis bezoek aan de bioscoop, theater of dierentuin. De prijzen worden op een eerlijk manier
verloot. Hierbij wordt rekening gehouden met dat niet iedereen even vaak in de spits rijdt en dus
ook niet even vaak de spits kan mijden.
(Voor meer informatie zie: http://www.winnenvandefile.nl/Home.aspx ).
Like je Wijk

Op initiatief van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) wordt acht weken lang de
snelheid die wordt gereden in 30-km/h zones in Boshoven (Weert), Ittervoort (Leudal), Berg
(Valkenburg) en Heugemerveld (Maastricht) gemeten. Er worden geen bonnen uitgedeeld voor
hardrijders maar wel beloningen aan de weggebruikers die zich wel aan de snelheid houden.
Naast de individuele beloningen is er ook een wijkprijs te verdienen. Deze beloning, een
verkeerseducatiepakket en/of materialen voor de basisschool in de wijk, kan worden verdiend om
de verkeersveiligheid van kinderen in de wijk bevorderen. Zo is er ook na de pilot blijvend
positieve aandacht voor verkeersveiligheid. De wijkprijs verdient de wijk als:


er per week minimaal 10 foto‟s van mensen die een „Like je wijk‟ ijskrabber hebben gekregen
(individuele beloning) op de website zijn geplaatst;



het aantal mensen dat zich aan de snelheid heeft gehouden in het tweede deel van de
pilotperiode hoger is dan in het eerste deel;



er een afname van de gemeten snelheden is gemeten van minimaal 5%.
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7.3

Handreiking voor beleid
Algemeen

Mensen uitdagen via spelelementen om gedrag te veranderen is een
ontwikkeling die potentie heeft maar nog in de kinderschoenen staat. Er
wordt hier en daar mee geëxperimenteerd, maar over gegevens over
evaluatie, bij wie en onder welke omstandigheden het werkt, is nog
weinig bekend.

Direct toepasbaar in
de verkeerspraktijk?
Toepassing

Ja
In principe overal waar men een specifieke gedragsverandering beoogt
over wat langere termijn.

Effectiviteit

Nog niet goed te zeggen. Goede evaluaties ontbreken nog en het is
sowieso niet voor iedereen geschikt. Alleen mensen die hier gevoelig
voor zijn/het leuk vinden zijn hiermee in beweging te krijgen.

7.3.1 Aandachtspunten voor Rijksoverheid en gemeenten


Uitdaging via Gaming maakt altijd deel uit van een bewust traject waarbij mensen op
vrijwillige basis aangeven bereid te zijn deel te nemen. Beloning speelt daarbij dan ook een
rol. In het spel kan de deelnemer punten of levels halen en vaak zijn die in te wisselen tegen
echte prijzen. Ook kunnen deelnemers tegen elkaar spelen, of groepen tegen elkaar. Het
wordt gebruikt binnen mobiliteitsmanagement (file mijden (mede) door een spelelement) of
verkeersveiligheid (punten of prijzen sparen/winnen door verkeersveilig gedrag te vertonen).



Indien in het spel of bij de uitdaging normatief gedrag beloond wordt (je krijgt iets door je aan
de regels te houden) kunnen twijfels worden gesteld bij de internalisatie. Immers: door gedrag
te belonen of het als een uitdaging te formuleren, lijkt het ineens iets heel bijzonders, terwijl
iedereen geacht wordt zich aan de regels te houden.



Voor Gaming zijn sommige mensen vatbaar, anderen in het geheel niet. Het zal dus altijd iets
zijn dat slechts een beperkte groep aanspreekt.

7.3.2 Uitdagingen voor de toekomst/onderzoeksvelden


Over de toepassingsmogelijkheden en effectiviteit van mensen uitdagen door middel van
gaming is nog weinig bekend. Onderzoek en evaluatie van lopende projecten zal de komende
jaren veel inzicht gaan geven.



De schakel tussen overheden, bedrijven en intermediaire organisaties enerzijds en de
gamesindustrie anderzijds is nog een zwakke. Daar valt nog veel te winnen.



Toepassingen in navigatiesystemen en smartphones moeten verder ontwikkeld worden.
Daarbij dient altijd rekening te worden gehouden met het risico van afleiding van de rijtaak en
dus in ogenschouw genomen te worden of dit de verkeersveiligheid juist in gevaar brengt in
plaats van mogelijke oplossingsrichtingen biedt.
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8.

Overige vormen van onbewuste invloeden

8.1

Overig
Veel van de genoemde voorbeelden passen in één of meerdere van de beschreven
(gedragswetenschappelijke) categorieën. Andere voorbeelden zijn op hun beurt weer minder
makkelijk onder een specifieke categorie te hangen. Wij willen deze voorbeelden toch meegeven
omdat dit ook zeker goede voorbeelden zijn van hoe onbewuste invloeden op gedrag worden
ingezet om bepaald gedrag te veranderen of aan te moedigen.
Inspript sponsoring
In televisieseries, soaps en films wordt vaak inscript sponsoring toegepast. Bij deze vorm van
sponsoring en reclame worden bepaalde producten verpakt in het script van het programma. Zo
liep De Cock (met C.O.C.K.) halverwege elke aflevering altijd wel even langs de vertrouwde
koffieautomaat van Douwe Egberts voor een vers bakje koffie. Naast het promoten van producten
in series kunnen op deze manier ook boodschappen van algemeen nut in het programma worden
opgenomen.
In de praktijk komt het er op neer dat je een persoon met wie de kijkers zich kunnen identificeren,
iets laat meemaken. Te denken valt aan bijvoorbeeld een ongeluk van een goede vriend. Je kan
dan laten zien wat dat met hem/haar doet. Onderzoek leert dat men over de onderwerpen die in
een scenario van bijvoorbeeld een soap zijn geschreven, gaat praten. Via de traditionele
massamedia lukt dat minder goed.
Inscript sponsoring wordt niet veel meer toegepast sinds het een aantal jaren geleden na
Kamervragen min of meer is geschrapt. Dat is zonde want het is een goed onderzocht fenomeen:
vooral bij relatief lager opgeleiden is het een middel om informatie op een effectieve manier over
te dragen.
Verliesaversie en ‘mere exposure’
Een andere manier om mensen onbewust te beïnvloeden is om in te spelen op verliesaversie. Elk
mens heeft namelijk meer angst om te verliezen wat ze al hebben, dan de ambitie om iets
(nieuws) te winnen. Hier wordt slim op ingespeeld bij winterbanden. Zodra de temperatuur ook
maar een beetje daalt in de herfstmaanden wordt de winterbanden hype alweer gestart. Want, zo
wordt gezegd, als je geen winterbanden hebt dan gaat er deze winter iets verschrikkelijks
gebeuren: je rijdt niet veilig meer! Door dit veelvuldig te vertellen en te stimuleren dat mensen het
ook tegen elkaar gaan vertellen ontstaat er een soort gedeeld bewustzijn dat „het hebben van
winterbanden goed voelt‟. Dit heet ook wel „mere exposure‟: door mensen veelvuldig aan iets
bloot te stellen wordt het positiever gewaardeerd. Vandaar dat reclame zo vaak mogelijk wordt
herhaald.
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Resultaat: het aantal verkochte winterbanden is de laatste jaren explosief gestegen. Inspelen op
de angst om iets te verliezen is verwant aan wat we eerder in dit rapport beschreven als „fear
appeal „.
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9.

Samenvatting en conclusies

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van prikkels die invloed uitoefenen op gedrag, zonder
dat de prikkels (volledig) bewust worden waargenomen. Er worden diverse categorieën van
onbewuste beïnvloedingstechnieken besproken aan de hand van praktische toepassingen.
Daarbij gelden een aantal kanttekeningen:


De indeling in categorieën biedt enige houvast, maar is niet maatgevend. Veel toepassingen
zijn in meer categorieën in te delen.



Bewust en onbewust zijn geen elkaar uitsluitende begrippen; vaak gaan ze hand in hand en
ze zijn afhankelijk van personen en situaties.



Niet alle toepassingsmogelijkheden zijn in gelijke mate geschikt voor mobiliteitsvraagstukken.
Nader onderzoek moet daar meer licht op werpen.



De toepassingsmogelijkheden, de mogelijke effecten en de beleidsrelevantie van onbewuste
prikkels moeten op dit moment niet worden overschat. Hoewel het meeste van ons gedrag
(mede) tot stand komt op basis van onbewuste prikkels, staat het bewust toepassen ervan bij
mobiliteitsvraagstukken nog relatief in de kinderschoenen.



De vraag of toepassingen via onbewuste prikkels ethisch verantwoord is, wordt in dit rapport
niet beantwoord, maar is er wel een die telkens gesteld dient te worden.

Per categorie zijn aangrijpingspunten voor beleid en toekomstige onderzoeksvelden
geformuleerd. Een paar overall-conclusies:


Sturing via onbewuste prikkels wordt op diverse plaatsen al toegepast binnen verkeer en
vervoer.



Het is een toepassingsgebied met potentie, dat wil zeggen: er is in de toekomst meer
resultaat te behalen door het verder te ontwikkelen.



De auteurs achten op de korte termijn toepassingen binnen de categorieën „priming,
„activeren van normen‟ en „prompting‟ het meest kansrijk.

De bal ligt wat betreft het verder ontwikkelen en toepassen zowel bij overheden als bij
onderzoekers en wetenschappers. Voor overheden formuleren wij de volgende aandachtspunten:


Maak het niet ingewikkeld. Informatie voor ons „onbewuste brein‟ moet simpel zijn.



„Verstop‟ de signalen voor ons onbewuste in de omgeving, maar zorg dat er geen
ongewenste bijeffecten optreden, bijvoorbeeld dat ze juist afleiden van de rijtaak.



Kies de onbewuste prikkels zorgvuldig. Het werkt niet voor iedereen op dezelfde manier.



Omdat het lastige materie is, kun je het beste voorzichtig voortbouwen op toepassingen die in
de praktijk hun nut al hebben bewezen.



Omdat het ingewikkelde materie is adviseren wij altijd (gedrags)deskundigen te betrekken bij
nieuwe toepassingen.



Omdat bewuste en onbewuste beïnvloeding vaak hand in hand gaan, is het effectief om op
zoek te gaan naar combinaties. Bedenk daarbij wel dat ze elkaar ook kunnen tegenwerken.
De positieve werking van een grappige hint gaat verloren, op het moment dat een norse
agent zijn bonnenboekje trekt.
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