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Wat beïnvloedt de keuze van vervoer?
› afwegingen maken van de voor- en nadelen van vervoerswijze

› Geld, gemak, flexibiliteit, status, snelheid, betrouwbaarheid, 
veiligheid, gezond, milieuvriendelijk…

› Woon-werkverkeer: instrumentele aspecten belangrijk

› Vrijetijdsreizen: instrumentele en affectieve aspecten belangrijk

(Anable & Gatersleben,2005; Steg, Vlek & Slotegraaf, 2001)
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Prikkels voor gedragsverandering

Mensen zijn gemotiveerd door eigenbelang

› Kosten van gedrag omlaag, baten omhoog



5|14-03-2018

Eerder onderzoek - prikkels

› Bus tokens (Everett et al.,1974)

 Heel effectief tijdens interventie!

- Maar, vooral mensen die daarvoor lopend naar werk gingen

› Gratis OV maandkaart Japan (Fuji & Kitamura, 2003)

 Effectief op korte termijn  

 Langdurend effecten

- Nieuwe gewoonte om OV te gebruiken

- Positievere evaluatie van OV
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Eerder onderzoek - prikkels
› Gratis OV maandkaart in Duitsland (Bamberg, 2006)

 Mensen die net verhuisd zijn

 Effectief, alleen voor mensen die van te voren al van plan waren 
in de toekomst met OV te reizen

› Gratis OV maandkaart in Copenhagen (Thogersen, 2009)

 Heel effectief op korte termijn

 Op lange termijn alleen effectief voor mensen die een positieve 
ervaring met OV gemaakt hebben. 
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Prikkels zijn niet altijd effectief

› Meestal effectief op korte termijn

› Alleen gericht op externe factoren, zoals geld. 

 Gericht op extrinsieke motivatie, niet intrinsieke motivatie

› Nemen de barrière voor het gedrag niet weg/alleen tijdelijk weg

› Verandert niet de reden om het gedrag te vertonen zonder de 
prikkel
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Interne factoren ook belangrijk

› Gewoonten van reisgedrag

› Positieve attitudes over andere vervoersmiddelen

› Andere soorten van motivatie

 Gezondheid, Milieu, Sociaal zijn, Bereikbaarheid van de stad
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De OV-Probeerkaart in Groningen

› Doelgroep: Groningers die het 
auto gebruiken voor woon-
werk verkeer

› 3 weken gratis met OV reizen 
– OV uitproberen voor woon-
werk verkeer

› Drie meetmomenten: voor, na 
en drie maanden na de 
proeftijd
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Methode

› Motivatie om met OV naar werk te reizen

 Intrinsieke motivatie – leuk, goed idee, belangrijk

 Extrinsieke motivatie – aangedrongen door collega’s, tijd, geld

› Milieu reden

› Symbolisch reden

› Bereikbaarheid reden

› Intentie om met OV naar werk te reizen

 Reisgedrag van OV kaart tijdens de proef
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Resultaten – intentie om met OV te reizen
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De OV-Probeerkaart heel effectief (gemiddeld 9 keer per week met OV 

reizen)
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Resultaten – intentie om met OV te reizen
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Ik ben van plan om met het openbaar vervoer naar mijn werk te reizen 

na de afloop van de proef met de OV-Probeerkaart

Intentie om met OV te reizen na afloop van de proef
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Resultaten – Interne factoren

+

Extrinsieke motivatie speelt vooral een rol op intentie tijdens de 
proef.

Mensen die meer intrinsiek gemotiveerd zijn met OV naar werk te reizen zijn 

ook meer van plan om met het OV tijdens en na de proef te reizen. 
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Resultaten – Interne factoren
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Samenvatting
› Prikkels kunnen heel effectief zijn, op korte termijn

› Effectief langdurend gedrag te stimuleren:

 Grote barrières weghalen

 Dat mensen andere reden vinden om gedrag te vertonen

 Interne factoren zoals attitudes en gewoonten positief 
beïnvloeden

 Andere bronnen van motivatie kunnen ook belangrijk zijn!
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Vervolg onderzoek/wat kunnen we doen?

› Hoe kunnen we prikkels en maatregelen creëren die niet alleen 
op externe factoren gericht zijn, maar ook op interne factoren?

› Prikkels op een ander manier uitvoeren

 Andere motivaties stimuleren, niet alleen extrinsieke motivatie (zoals geld)

- De focus op gezondheid, milieu, bereikbaarheid zetten

› Prikkels voor andere vervoerswijzen

 Fiets/E-fiets

 Pendel bus

 P+R/Car-poolen
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