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Fiets / e-bike

Car-/rideshare

E-car

OV / P+R

MaaS (verwacht)

Aanmelden 

probeer-

ervaring 

Gebruik auto voor woon-werkverkeer: 

fossiele auto (bezit) - individueel gebruik

Oriëntatie op website PMB 

OPGAVE: onderzoek (en test) 

gedragsinterventie(s) voor 

kansrijke segmenten.

Vervolg

Actie(s) 
(interventies)

Verduurzamen gedrag 

GEWENST GEDRAG:HUIDIG GEDRAG:

Maatregelen WGA: optimaliseren randvoorwaarden

Door en met: CEO-HR-Facilitair-Com- OR (MR) 



Fase 1: Enquête onder automobilisten in ZLB panel
In kaart brengen van de doelgroep, achterhalen relevante 
psychologische factoren, het testen van de enquête en 
factoranalyse

Fase 2: A/B-test onder dezelfde automobilisten
Generieke en doelgroep-specifieke communicatie uitingen. In 
hoeverre er een hogere conversie is onder de 
doelgroepspecifieke boodschap ten opzichte van de generieke 
boodschap?

Onderzoeksopzet



Bruto respons 1.273

Onbruikbaar (bijv. geen autobezit) 112

Verdacht (Onlogische antwoorden) 1

Netto respons 1.160

We hebben een betrouwbare, maar niet 

representatieve groep.

Namelijk: 100% heeft beschikking tot een 

auto en 31% reist altijd met de auto naar 

werk.
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Respons enquête fase 1



Factoranalyse gebruikt voor het 

checken van de vragenlijst.

Deze analyse deelt respondenten in 

groepen o.b.v. de antwoorden op 

stellingen die ze geven.

We hebben 11 factoren gevonden.

Respons enquête fase 1



Respons enquête fase 1

Inertia

“Ik stel keuzes vaak uit”

“Ik zou graag meer bewegen”

Reactance

“Ik laat me niet beïnvloeden door derden”

“De mening van mijn omgeving is heel belangrijk voor mij (-)”

4 factoren geïdentificeerd voor fase 2: inertia, 
reactance, sociale norm, scepticism OV

Factor

Milieu

Potentie Fiets

Autonomie 

Sociale norm

Slechte bereikbaarheid met 

het OV

Onveilig gevoel

Potentie OV

Inertia

Scepticism OV

Kosten

Reactance



Uitvoering fase 2

4 specifieke boodschappen, één generieke boodschap 



Uitvoering fase 2

4 specifieke boodschappen, één generieke boodschap 

Verwerkt in e-mail en op landingspagina =>

EMAIL

Beste Peter,

Wil jij met gratis probeeracties ontdekken hoe je slimmer 

naar je werk kan reizen?

Zuid-Limburg Bereikbaar heeft  verschillende probeeracties 

ontwikkeld. Zodat je makkelijk een slim alternatief kunnen 

uitproberen om je autorit te verduurzamen. Zo kan 

bijvoorbeeld iedereen een week lang een e-bike of speedbike 

proberen. Deze probeeractie is gratis, dus waar wacht je 

nog op? 



Uitvoering fase 2

Factor inertia

EMAIL

Beste Peter,

Wil jij ook een klimaatstatement maken? 

Klimaatverandering is een groot probleem. Het 

bedreigt onze wereld en die van onze kinderen en 

kleinkinderen. ….. Daar kunnen we samen iets aan 

doen. Ook jij kan eenvoudig je eigen 

klimaatstatement maken. Doe het nu, omdat elke 

beweging telt. 

We helpen je graag vooruit!

We informeren je graag over groene alternatieven 

om slimmer op weg te gaan. Met de fiets, een e-bike 



Uitvoering fase 2

Factor reactance

EMAIL

Beste Peter,

Waarom vragen we je aandacht voor 

alternatieven voor je woon- werkverkeer?

Wellicht vind je het irritant om over alternatieven 

voor je woon- werkverkeer te praten. Dat snappen 

we.….

In beweging komen, waarom zou je?  

Welk alternatief past bij jou? 

Benieuwd naar de verschillende mogelijkheden?



Uitvoering fase 2

Factor sociale norm

EMAIL

Beste Peter,

Kan jij het nog aan je kinderen uitleggen?

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de gevolgen 

van klimaatverandering. Gelukkig stellen ook steeds 

meer mensen de vraag: wat kan ik doen? Een mooi 

moment om even stil te staan bij je eigen reisgedrag. 

Steeds meer mensen gaan groener op weg

Het is niet moeilijk om iets tegen de 

klimaatverandering te ondernemen. Daarom worden 

groene alternatieven steeds populairder, ook in het 

woon- werkverkeer. Forenzen pakken vaker de fiets of 



Uitvoering fase 2

Factor scepticisme

EMAIL

Beste Peter,

Twijfel niet langer over de klimaatwinst die jij kan 

boeken!

Je auto laten staan is makkelijker gezegd dan gedaan. Je 

vraagt je misschien wel af of één auto minder op de weg 

wel helpt om klimaatverandering tegen te gaan. We 

snappen als je twijfelt ….. Daarom informeren we je 

graag. 

Nieuwsgierig naar feiten? 

Benieuwd hoe we je twijfel over duurzaam vervoer 

kunnen wegnemen? En hoe we je concreet kunnen 

helpen om slimmer op weg te gaan? Kijk hoe jij kan 

bijdragen om de klimaatverandering te stoppen.



Wat denken jullie?
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Slechts 1 factor 

bleek significant

=> reactance

Let op: Covid-19 zorgde 

voor een onderbreking van 

de onderzoeksperiode! De 

mogelijke impact op de 

factoren ‘sociale norm’ en 

‘scepticism OV’ is niet nader 

onderzocht. 

Resultaten fase 2: doorklikken in mail 



• De gemiddelde bezoektijd ligt hoger bij de aangepaste landingspagina’s

• Maar er is ook een hoger aandeel dat de pagina direct verlaat 

(‘bouncepercentage’)

• We kunnen nog geen eenduidige conclusie trekken over de invloed van de 

psychologische factoren bij het bezoek aan de website

Resultaten fase 2: analyse websitebezoek

Controle groep Intertia Reactance Sociale norm Scepticism ov

gemiddelde bezoektijd 00:57 01:09 02:10 01:08 01:33

bouncepercentgage 52% 54% 78% 79% 69%

vervolgpagina's bezocht 39% 56% 76% 40% 46%



Hoe verder: 

• Stellingen aanpassen: een aantal stellingen mag eruit, gezien de 

huidige omstandigheden (Covid-19) ook aan actualiteit aanpassen. 

• Een ‘echte’ casus beginnen bij een bedrijf: interventie opzetten met 

psychologisch landschap enquête als start.

• Verder met emailmarketing => segmentatie en verrijken van de 

reizigersdatabase; inrichten dashboard database. 

• A/B testen verbeteren en onderdeel maken van ‘normale werkwijze’ 

• Learning by doing: blijven meten en onderzoeken én kennis van 

gedragstechnieken delen met team communicatie



Vragen?


