
 
  
 
 

 

Hoe onderbouwen 
gemeenten hun inschatting 

van effectiviteit? 
Een verkennende studie naar kennis over 

verkeersveiligheidsmaatregelen 
R-2021-26A 



 

  

 
 
 

Auteurs 

Dr. C.A. Bax 
 

T. Uijtdewilligen, MSc 
 

S.T. van der Kint, MSc 
 

 
 

 

Ongevallen voorkomen 
Letsel beperken 
Levens redden 



 
  

 

 
 

Documentbeschrijving 

Rapportnummer:  R-2021-26A 

Titel:  Hoe onderbouwen gemeenten hun inschatting van effectiviteit? 

Ondertitel:  Een verkennende studie naar kennis over verkeersveiligheidsmaatregelen 

Auteur(s):  Dr. C.A. Bax, T. Uijtdewilligen, MSC & S.T. van der Kint, MSc 

Projectleider:  Dr. C.A. Bax 

Projectnummer SWOV:  S21.01.F 

   

Projectinhoud:  In deze verkennende studie is onderzocht op basis waarvan gemeenteambtenaren de effectiviteit van verkeers-

veiligheidsmaatregelen inschatten. Dit is gedaan met behulp van enkele interviews en enquêtes onder alle 

Nederlandse gemeenten. Met de resultaten zijn enkele denkrichtingen geformuleerd om de bestaande en 

beschikbare kennis over effectiviteit van maatregelen beter door gemeenten te laten benutten.  

Over deze studie is ook een kort rapport verschenen (R-2021-26).  

Aantal pagina’s:  66 

Fotografen:  Paul Voorham (omslagfoto) 

Uitgave:  SWOV, Den Haag, 2021 

  Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

   

  De informatie in deze publicatie is openbaar. 
Overname is toegestaan met bronvermelding. 

SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag – Postbus 93113, 2509 AC Den Haag 
070 – 317 33 33 – info@swov.nl – www.swov.nl 

 

  @swov_nl / @swov   linkedin.com/company/swov 

https://www.swov.nl/node/18255
http://www.swov.nl/
https://twitter.com/swov_nl
https://twitter.com/swov
http://linkedin.com/company/swov


 
  

 
 

Titel  Hoe onderbouwen gemeenten hun inschatting van effectiviteit? 
Rapport  R-2021-26A 

Pagina  4 

Juiste kennis over de effectiviteit van maatregelen helpt om een doeltreffend verkeersveiligheids-
beleid te voeren. Uit onderzoek1 blijkt echter dat gemeenteambtenaren moeite hebben om de 
effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen correct in te schatten. Daarom onderzochten we 
in deze verkennende studie op basis waarvan gemeenteambtenaren de effectiviteit van 
maatregelen inschatten, en zijn enkele denkrichtingen geformuleerd om de bestaande en 
beschikbare kennis over effectiviteit van maatregelen beter door gemeenten te laten benutten. 
 
Om te beginnen zijn acht gemeenteambtenaren geïnterviewd om een groslijst te maken van 
kennisbronnen waarop gemeenteambtenaren zich baseren. Vervolgens is de groslijst gebruikt om 
een enquête op te stellen die is uitgezet onder alle Nederlandse gemeenten. In de interviews en 
enquête is specifiek gevraagd naar de gebruikte bronnen bij de inschatting van de effectiviteit 
van drie maatregelen: 
1. aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom met een vrijliggend fietspad en fietsers ‘in 

de voorrang’  
2. verkeerslessen voor kinderen op de basisschool; 
3. voorlichtingscampagne (bijvoorbeeld over MONO rijden op de fiets) 
 
Voor deze maatregelen is gekozen omdat uit het onderzoek uit 20201 bleek dat respondenten de 
effectiviteit van deze maatregelen het slechtst inschatten: te negatief voor de hoge effectiviteit 
van rotondes en te positief voor de overwegend beperkte effectiviteit van verkeerslessen en 
voorlichtingscampagnes (zonder aanvullende handhaving).  
 
De interviews leverden een grote verscheidenheid aan antwoorden op. Deze antwoorden zijn in 
te delen in zes typen van kennisbronnen die gemeenteambtenaren gebruiken voor de inschatting 
van effectiviteit: 
1. kennis via formele kanalen zoals opleiding, cursussen en literatuur; 
2. kennis uit persoonlijke ervaringen; 
3. kennis uit ervaringen van anderen; 
4. eigen onderzoek; 
5. gewoonte/geen directe reden; 
6. legitimatie door anderen. 
 
Voor de drie genoemde maatregelen (rotondes, verkeerslessen en voorlichtingscampagnes) 
moesten respondenten in de enquête een top drie aangeven van bronnen waarop ze hun 
inschatting van effectiviteit baseren. Onderstaande tabel laat de drie meest genoemde bronnen 
zien per maatregel. 
 

 
1. Bax, C.A., Uijtdewilligen, T., Kint, S.T. van der & Commandeur, J. J. F. (2020). Welke kennis hebben 

gemeenteambtenaren over verkeersveiligheid? Enquête en interviews. R-2020-25A. Den Haag: SWOV. 

Samenvatting 
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Tabel 1. Meest genoemde 

bronnen, gewogen naar plaats 

in de top 3 van elke respondent 

(N= 158). 

 

  
Maatregel Meest genoemde bron Op een na meest 

genoemde bron 
Op twee na meest 
genoemde bron 

Rotondes Kennis uit persoonlijke 
ervaringen 
(Ik zie in de praktijk wat de 
effectiviteit van deze 
maatregel is) 

Kennis via formele kanalen 
 
(Dat heb ik gelezen in een 
boek/vaktijdschrift/op een 
website) 

Kennis via formele kanalen 
 
(Dat heb ik heb zo geleerd 
op de opleiding) 

Verkeerslessen Gewoonte/geen directe 
reden 
(Ik denk het gewoon) 

Kennis uit persoonlijke 
ervaringen 
(Ik zie in de praktijk wat de 
effectiviteit van deze 
maatregel is) 

Kennis via formele kanalen 
 
(Dat heb ik gelezen in een 
boek, vaktijdschrift of op 
een website) 

Voorlichtings-
campagnes 

Gewoonte/geen directe 
reden 
(Ik denk het gewoon) 

Kennis uit persoonlijke 
ervaringen 
(Ik zie in de praktijk wat de 
effectiviteit van deze 
maatregel is) 

Kennis uit persoonlijke 
ervaringen 
(De maatregel zou voor 
mijzelf als verkeersdeel-
nemer wel/niet werken, 
dus ook voor anderen) 

 

 
Kennis uit persoonlijke ervaringen wordt bij alle maatregelen genoemd en zelfs tweemaal bij 
voorlichtingscampagnes. Gewoonten worden genoemd bij verkeerslessen en voorlichtings-
campagnes, maar niet bij rotondes. Kennis via formele kanalen wordt tweemaal genoemd bij 
rotondes, maar niet bij voorlichtingscampagnes. De stelling ‘De provincie/het rijk financiert deze 
maatregel, daarom ga ik ervan uit dat de maatregel effectief is’ werd met name bij de verkeers-
lessen aangevinkt als antwoord, hoewel minder vaak dan de bovenstaande redenen. Factsheet-
teksten over effectiviteit van educatie en voorlichting bleken voor veel respondenten nieuwe 
informatie te bevatten. 
 
Beperking 
Ondanks de relatief hoge respons (43%) is de steekproef toch beperkt en vermoedelijk niet-
aselect. Mogelijk hebben gemeenten die niet gereageerd hebben, minder interesse in en/of 
kennis over verkeersveiligheid. De resultaten gelden daarom niet automatisch ook voor 
gemeenten die niet hebben deelgenomen. 
 
Conclusies 
Op grond van de resultaten van de vragenlijst komen wij tot de volgende voorzichtige conclusies:  
 Er lijkt een gebrek aan kennis te bestaan over met name verkeerseducatie en voorlichting. 

Informatie in factsheets bevat informatie die niet bekend is bij gemeenteambtenaren.  
 Van de maatregelen waarvoor gemeenteambtenaren vaker informele kennisbronnen 

gebruiken, schatten ze de effectiviteit vaker niet correct in. Misschien (maar dat hebben we 
niet onderzocht) vullen zij hun gebrek aan formele kennis aan met eigen ervaringen.  

 Gewoonten (‘dat denk ik gewoon’) lijken een grote rol te spelen in het inschatten van de 
effectiviteit van verkeerslessen en voorlichtingscampagnes. Het is niet duidelijk waar dat 
‘gewoon denken’ op gebaseerd is.  

 Gemeenteambtenaren vinden factsheetteksten over het algemeen redelijk duidelijk en 
vertrouwen de informatie. Een gebrek aan duidelijkheid en vertrouwen lijkt daarmee niet de 
reden te zijn waarom deze formele kennisbronnen niet gebruikt worden om de effectiviteit in 
te schatten. Wel lijken gemeenteambtenaren minder vertrouwen te hebben in 
tekstonderdelen die voor hen nieuwe informatie bevatten.  

 Informatie en subsidies van andere overheden lijken de perceptie van de effectiviteit van 
maatregelen te beïnvloeden. Zo gaf een deel van de gemeenteambtenaren met name bij 
verkeerslessen aan dat faciliterend gedrag van Rijk en/of provincie, in de vorm van subsidies, 



 
  

 
  

Titel  Hoe onderbouwen gemeenten hun inschatting van effectiviteit? 
Rapport  R-2021-26A 

Pagina  6 

lesmateriaal en materiaal voor voorlichtingscampagnes, maakt dat zij denken dat dergelijke 
maatregelen effectief zijn.  

 
Denkrichtingen voor verbetering 
Een verkennende studie is geen ideale basis voor het doen van aanbevelingen. We hebben in dit 
onderzoek de eerste fundamenten gelegd voor kennis over de bronnen waarop gemeente-
ambtenaren hun inschattingen over effectiviteit baseren. Vervolgonderzoek is nodig om de 
– voorzichtige – conclusies hierboven te toetsen en aansluiting te vinden bij de literatuur over 
gebruik van kennis in andere vakgebieden.  
 
Op basis van wat gemeenteambtenaren zelf aandragen en eerder literatuuronderzoek2 zijn wel 
eerste denkrichtingen te formuleren voor verbetering van de kennis over effectiviteit: 
 Gezien de bevinding dat voor kennis over rotondes vaker naar formele kennisbronnen wordt 

verwezen dan voor kennis over educatie en voorlichting, lijkt het nuttig om te onderzoeken of 
in de verkeerskundeopleiding voldoende aandacht wordt besteed aan de effectiviteit (of het 
gebrek daaraan) van educatie- en voorlichtingsmaatregelen.  

 Gemeenteambtenaren noemden dat meer tijd om zich bezig te houden met verkeersveiligheid 
kan helpen om de literatuur over effectiviteit bij te houden.  

 Als provincies en Rijk subsidie en methoden verstrekken voor een maatregel, lijkt dit voor 
gemeenteambtenaren een reden om te veronderstellen dat die maatregelen ook effectief 
zijn. Ook op provinciaal en rijksniveau is kennis over effectiviteit van maatregelen dus van 
belang, zodat alleen effectieve maatregelen worden gesubsidieerd en ondersteund en een 
verkeerde beeldvorming over de effectiviteit van maatregelen wordt voorkomen. 

 Het is de vraag of (nog) duidelijkere en toegankelijkere informatie bij zal dragen aan meer 
kennis over de effectiviteit van maatregelen bij gemeenteambtenaren. Hoewel respondenten 
vaak aangaven dat ze meer en toegankelijkere informatie wilden, noemden ze de bestaande 
informatie over educatie en voorlichting nauwelijks als bron voor hun inschatting van 
effectiviteit. Of een betere toegankelijkheid van formele kennisbronnen inderdaad helpt, kan 
worden bepaald door het gebruik van deze bronnen te monitoren. 

 Respondenten gaven aan graag te leren van voorbeelden van anderen. Met name in formele 
kennisbronnen over voorlichting en educatie ontbreken nu voorbeelden van effectieve 
maatregelen, onder andere omdat er op die gebieden weinig effectieve maatregelen bekend 
zijn. Meer onderzoek naar de effecten van educatie en voorlichting in Nederlandse projecten 
zou deze voorbeelden kunnen bieden. 

 
 

 
2. Bax, C.A. (2011). Processes and patterns. The utilisation of knowledge in Dutch road safety policy. Proefschrift 

Radboud Universiteit Nijmegen. SWOV-Dissertatiereeks, SWOV, Leidschendam. 
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How do municipalities substantiate their effectiveness estimations? 
An exploratory study of knowledge about road safety measures 
 
Adequate knowledge about the effectiveness of measures helps to pursue successful road safety 
policies. Research3 shows, however, that municipal officials have trouble correctly estimating the 
effectiveness of road safety measures. In the present exploratory study, we therefore investigated 
what municipal officials base their estimations on the effectiveness of measures on and we offer 
some perspectives to improve municipal utilisation of currently available knowledge concerning 
this effectiveness. 
 
At the outset, eight municipal officials were interviewed to allow us to make a list of data sources 
used by the municipal officials. Subsequently, this list was used to draft a questionnaire distributed 
among all Dutch municipalities. In the interviews and the questionnaire, specific questions were 
asked about data sources used to estimate the effectiveness of three measures: 
1. the construction of an urban roundabout with a bicycle track and right of way for cyclists. 
2. traffic education for primary school children; 
3. publicity campaigns (for example to cycle MONO (not using a mobile phone)) 
 
These measures were chosen because 20201 research showed that respondents scored worst at 
estimating the effectiveness of these measures: they were too negative about the high effectiveness 
of roundabouts and too positive about the mostly limited effectiveness of traffic education and 
publicity campaigns (without additional enforcement). 
 
The answers during the interview varied enormously and they may be subdivided into six types of 
sources used by municipal officials to estimate effectiveness: 
1. knowledge gained through formal channels, such as education, courses and literature;  
2. knowledge gained by personal experience; 
3. knowledge gained by the experience of others; 
4. their own research; 
5. habit/no immediate reason; 
6. legitimised by others. 
 
For the abovementioned measures (roundabouts, traffic education, and publicity campaigns), the 
respondents had to provide the top three sources on which they base their effectiveness 
estimations. The table below presents the top three sources for each measure. 
 

 
3. Bax, C.A., Uijtdewilligen, T., Kint, S.T. van der & Commandeur, J. J. F. (2020). Welke kennis hebben 

gemeenteambtenaren over verkeersveiligheid? Enquête en interviews. R-2020-25A. Den Haag: SWOV. 

Summary 
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Tablel 1. Sources most often 

mentioned and weighted by 

the position in each 

respondent’s top three 

 (N= 158). 

 

  
Measure Most frequent source  Second most frequent 

source 
Third most frequent 
source 

Roundabouts Knowledge gained by 
personal experience 
 
(I have actually observed 
the effectiveness of this 
measure) 

Knowledge gained through 
formal channels 
 
(I have read this in a book/ 
professional journal/on a 
website) 

Knowledge gained through 
formal channels 
 
(I was taught this during 
my training) 

Traffic 
education 

Habit/no immediate 
reason  
 
(I just think so) 

Knowledge gained from 
personal experience 
 
(I have actually observed 
the effectiveness of this 
measure) 

Knowledge gained through 
formal channels 
 
(I have read this in a book, 
professional journal, or on 
a website) 

Publicity 
campaigns 

Habit/no immediate 
reason 
(I just think so) 

Knowledge gained from 
personal experience 
 
(I have actually observed 
the effectiveness of this 
measure) 
 

Knowledge gained from 
personal experience 
 
(As a road user, the 
measure would/would not 
work for me, so I do/do not 
expect it to work for 
others) 

 

 
For all measures, knowledge gained by personal experience is mentioned every time, and even 
twice for publicity campaigns. Habits are mentioned for traffic education and publicity campaigns, 
but not for roundabouts. Knowledge gained through formal channels is mentioned twice for 
roundabouts, but not for publicity campaigns. Particularly for traffic education, the statement 
‘The provincial/national government is financing this measure, which makes me assume the 
measure is effective’ was ticked as an answer, although less often than the reasons above. Fact 
sheet texts about the effectiveness of education and public communication were shown to 
contain new information for many of the respondents. 
 
Limitations  
In spite of the high response rate (43%), the sample is limited and probably not random. Non-
responding municipalities may have less interest in and/or knowledge of road safety. The results 
do therefore not automatically also apply to the non-responding municipalities. 
 
Conclusions 
The results of the questionnaire lead to the following tentative conclusions: 
 A lack of knowledge seems apparent, especially of traffic education and public communication. 

Information in fact sheets contains information that is not known to municipal officials. 
 The effectiveness of measures for which municipal officials often use informal sources is often 

not estimated correctly. They may (although this was not investigated) supplement their lack 
of formal knowledge with knowledge gained by personal experience. 

 Habits (‘I just think so’) appear to largely contribute to the estimation of the effectiveness of 
traffic education and publicity campaigns. It is unclear what the ‘just thinking’ is based on. 

 Municipal officials judge fact sheets to be generally clear and they trust the information. A 
lack of clarity and trust do therefore not seem to be the reasons why these formal knowledge 
sources are not used to estimate effectiveness. Municipal officials do, however, appear to 
have less confidence in parts of the texts that contain information that is new to them. 

 Information and subsidies originating from other authorities appear to affect the perception 
of the effectiveness of measures. For traffic education in particular, some municipal officials 
indicated that provincial or national subsidies, teaching material and material for publicity 
campaigns encourage their assessment of such measures as being effective.  
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Perspectives for improvement 
An exploratory study is not ideal for making recommendations. This report lays the foundations 
for knowledge about the sources on which municipal officials base their effectiveness 
estimations. Follow-up research is needed to test the – tentative – conclusions above and to 
concur with the literature about the use of knowledge in other fields. 
 
Based on the ideas of municipal officials themselves and on previous literature surveys4, some 
perspectives for improving effectiveness may be given: 
 Since knowledge about roundabouts more often stems from formal knowledge sources than 

is the case for  knowledge about education or public communication, it seems sensible to 
investigate whether in traffic engineering courses enough attention is paid to the 
effectiveness (or lack of effectiveness) of traffic education and public communication 
measures. 

 Municipal officials indicated that having more time to spend on road safety might help keep 
up with the literature on effectiveness. 

 Provincial and national authorities providing subsidies and methods for a certain measure is 
reason for municipal officials to suppose that the measure is effective. Therefore knowledge 
about the effectiveness of measures is also important at provincial and national levels, so that 
only effective measures are subsidised and a mistaken perception of the effectiveness of a 
measure is prevented. 

 The question is whether (still) clearer and more accessible information will contribute to more 
knowledge about the effectiveness of measures at a municipal level. Although respondents 
often said they wanted additional and more accessible information, they hardly mentioned 
current information about education and public communication as a source for their 
effectiveness estimations. Whether more accessible formal data sources will indeed help, 
may be determined by monitoring the use of these sources. 

 Respondents said to appreciate learning by example. Particularly in formal knowledge sources 
about public communication and education, examples of effective measures are missing, i.a. 
because in these areas only few effective measures are known. More research into the effects 
of education and public communication in Dutch projects could provide these examples. 

 
 

 
4. Bax, C.A. (2011). Processes and patterns. The utilisation of knowledge in Dutch road safety policy. PhD Thesis 

Radboud University Nijmegen. SWOV Dissertation series, SWOV, Leidschendam. 
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In 2020 onderzochten Bax et al. (2020) welke kennis gemeenteambtenaren hebben over verkeers-
veiligheid. Uit dit onderzoek bleek dat de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen vaak niet 
correct inschatten. Correcte kennis over de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen is 
cruciaal voor het vormgeven van effectief verkeersveiligheidsbeleid. Aangezien 85% van de 
wegen in beheer is van gemeenten,5 is het juist voor gemeenteambtenaren belangrijk deze 
kennis te bezitten. Er bestaan diverse publicaties waarin de effectiviteit van maatregelen uiteen 
wordt gezet.6 Dat gemeenteambtenaren deze kennis desondanks niet blijken te hebben, stemt 
nieuwsgierig: waarom weten gemeenteambtenaren niet wat de effectiviteit van maatregelen is? 
Deze redenen kunnen hopelijk ook aanknopingspunten bieden om deze kennis verder te 
verbeteren. 
 
De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 
Waarop baseren gemeenteambtenaren hun inschatting van de effectiviteit van 
verkeersveiligheidsmaatregelen? 
 
Omdat we nog geen idee hebben in welke richting we de redenen voor het incorrecte beeld over 
effectiviteit moeten zoeken, is dit een verkennend onderzoek. We zijn gestart met acht 
semigestructureerd interviews met gemeenteambtenaren om een zo lang mogelijke groslijst van 
redenen op te stellen waarom gemeenteambtenaren denken dat een maatregel wel of niet 
effectief is. Deze redenen hebben we verwerkt in een enquête die we hebben uitgezet onder alle 
Nederlandse gemeenten. Het onderzoek sloot af met een korte literatuurstudie om de resultaten 
in de context van bestaande theorieën te plaatsen. 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de methoden in detail. In Hoofdstuk 3 worden de resultaten van de 
interviews samengevat in een groslijst van redenen om in de (in)effectiviteit van een maatregel 
te geloven. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van de enquête. Ten slotte sluiten we in 
Hoofdstuk 5 af met een samenvatting van de resultaten, de conclusies, de beperkingen van de 
studie en enkele denkrichtingen om de bestaande kennis over effectiviteit van maatregelen beter 
door gemeenten te laten benutten. 
 

 
5. Zie https://theseus.swov.nl/single/?appid=09f1b022-0415-4ff5-9409-

761422821953&sheet=WFmjxSU&opt=currsel%2Cctxmenu 

6. Bijvoorbeeld https://www.swov.nl/feiten-cijfers en https://kennisnetwerkspv.nl/Aan-de-slag/Effectiviteitswijzer 

1 Inleiding 

https://theseus.swov.nl/single/?appid=09f1b022-0415-4ff5-9409-761422821953&sheet=WFmjxSU&opt=currsel%2Cctxmenu
https://theseus.swov.nl/single/?appid=09f1b022-0415-4ff5-9409-761422821953&sheet=WFmjxSU&opt=currsel%2Cctxmenu
https://www.swov.nl/feiten-cijfers
https://kennisnetwerkspv.nl/Aan-de-slag/Effectiviteitswijzer
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Dit hoofdstuk bespreekt de gebruikte methoden in het onderzoek. Om inzicht te krijgen in 
waarom gemeenteambtenaren de effectiviteit niet goed inschatten, zijn acht interviews 
gehouden en is een enquête uitgezet onder alle Nederlandse gemeenten. 

2.1 Interviews met gemeenten 
Als basis voor de enquête zijn acht semigestructureerde interviews gehouden met ambtenaren 
van gemeenten. De interviews werden afgenomen door een van de twee beschikbare 
interviewers. Het doel van deze interviews was om zoveel mogelijk redenen te verzamelen 
waarom gemeenteambtenaren de effectiviteit van maatregelen niet goed inschatten.  
 
In de enquête uit 2020 (Bax et al., 2020) konden ambtenaren aangeven of ze van de resultaten 
van de studie op de hoogte gehouden wilden worden. Bij het versturen van de rapportage uit 
2020 aan deze groep ambtenaren, is in een begeleidende mail gevraagd of zij interesse hadden 
om deel te nemen aan een interview. Uit de positieve antwoorden is een selectie gemaakt zodat 
gemeenten van diverse grootte vertegenwoordigd waren. Na telefonisch akkoord voor een 
interview is een geïnformeerde toestemming per mail opgestuurd (Bijlage A). 
 
De interviews zijn omwille van COVID-19 gehouden én opgenomen (na toestemming) met 
Microsoft Teams. Tijdens de gesprekken is een PowerPoint gebruikt om de focus van het 
interview te bewaren (Bijlage A). De beeld- en geluidsopnamen zijn gebruikt om het interview te 
kunnen uitwerken en de beelden zijn daarna verwijderd. De verslagen zijn vervolgens ter 
goedkeuring opgestuurd naar de geïnterviewden. De interviews duurden drie kwartier tot 
maximaal anderhalf uur. 
 
Tijdens de interviews is met de gemeenteambtenaren de effectiviteit van verkeersmaatregelen 
besproken. De maatregelen zijn uitgekozen aan de hand van opvallende resultaten van de 
enquête uit 2020. Dit zijn maatregelen waarvan bleek dat gemeenteambtenaren de effectiviteit 
het slechtst inschatten (Bax et al., 2020). Deze maatregelen zijn: 
1. Aanleggen rotonde binnen de bebouwde kom met een vrijliggend fietspad en fietsers ‘in de 

voorrang’ (70% onderschatte de effectiviteit). 
2. Verkeerslessen voor kinderen op de basisschool (96% overschatte de effectiviteit). 
3. Voorlichtingscampagne over MONO rijden op de fiets, wel en niet gecombineerd met gerichte 

handhaving door de politie (93% overschatte de effectiviteit van deze maatregel zonder 
aanvullende handhaving). 

Voor elke maatregel zijn telkens drie blokken van vragen besproken.  
 
In het eerste blok is gevraagd naar hoe effectief respondenten de maatregel inschatten, hoe 
zeker ze waren van hun antwoord, waarom ze denken dat hun antwoord het juiste was en waar 
ze die informatie vandaan hadden. Bij dit laatste werd eerst een open vraag gesteld en daarna via 
een powerpointslide een lijst met gesloten antwoorden gepresenteerd en voorgelezen door de 
interviewer. Deze lijst is vooraf opgesteld aan de hand van expertoverleg binnen SWOV.  

2 Methoden 
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In het tweede blok zijn de resultaten van het onderzoek uit 2020 besproken. Hier lag de focus op 
de mening van gemeenteambtenaren over deze resultaten, of ze betrokken zijn bij de maatregel 
(zijn ze bijvoorbeeld betrokken bij het aanleggen van een rotonde binnen de bebouwde kom?), 
en hoe ze denken dat de maatregel het gedrag van verkeersdeelnemers gaat veranderen.  
 
In het derde blok werd een deel van een (concept) SWOV- of Kennisnetwerk SPV-factsheet die 
hoort bij die specifieke maatregel besproken. Op basis van eerder geraadpleegde wetenschappelijke 
literatuur (Bax, 2011) is gevraagd naar enkele specifieke barrières om bestaande kennis te 
gebruiken, zoals onbekendheid, onduidelijkheid en gebrek aan vertrouwen in de kennis. Aan de 
geïnterviewden werd gevraagd of zij de getoonde passage uit de factsheet konden voorlezen zodat 
zeker was dat de hele factsheet gelezen werd, en omdat de manier waarop iemand voorleest 
aanwijzingen kan geven over het begrip van de factsheet. Vervolgens is de inhoud van de het 
tekstfragment besproken. De focus lag op de duidelijkheid van het tekstfragment, of respondenten 
hun mening over de effectiviteit herzagen na het lezen van het fragment en of ze deze nieuwe 
informatie geloofden én gingen toepassen.  
 
Nadat de maatregelen waren doorgenomen, werd afsluitend aan de gemeenteambtenaar gevraagd 
wat er gedaan kan worden om de discrepantie tussen wat er in de wetenschap bekend is over de 
effectiviteit van een maatregelen en hoe gemeenteambtenaren over deze effectiviteit denken, 
weggenomen kan worden.  
 
De transcripties van de interviews zijn samengevat en gecodeerd door één codeur (die geen 
interviews uitvoerde) en daarna gecontroleerd door de twee interviewers. Uit de samenvattingen 
is een groslijst samengesteld van waar respondenten hun informatie vandaan halen over 
effectiviteit van maatregelen. Deze lijst is de input geweest voor de enquête.  

2.2 Enquête 
Om de inventariserende antwoorden uit de interviews breder te kunnen duiden, is een online 
enquête gehouden waarvoor alle Nederlandse gemeenten zijn aangeschreven. De enquêtes zijn 
verstuurd naar de algemene email-adressen van gemeenten, ter attentie van de verkeersveiligheids-
ambtenaar. Na drie weken en daarna na twee weken is een rappel uitgestuurd. De enquête is te 
zien in Bijlage B. 
 
De enquête startte met vragen over hoe vaak en wanneer er binnen de gemeente wordt 
gesproken over de effectiviteit van maatregelen en of gemeenteambtenaren daar wel eens 
vragen over krijgen (en van wie). Daarna zijn de vragen die ook in de interviews zijn gesteld aan 
opgenomen in de enquête: waar haalt de respondent kennis over effectiviteit vandaan voor de 
drie geselecteerde maatregelen,7 vragen over de factsheets en een afsluitende vraag welke zaken 
kunnen helpen om ambtenaren een beter beeld te geven van effectiviteit. De enquête werd 
afgesloten met enkele algemene vragen zoals de gemeentenaam, functie, en het aantal fte dat 
wordt besteed aan verkeersveiligheid. Deze vragen zijn opgenomen om te kunnen controleren of 
we de juiste respondenten hebben bereikt en of de respons enigszins gelijk verdeeld is over 
landsdelen en gemeenten van verschillende gemeentegrootte. 
 
De enquête is in Limesurvey geprogrammeerd. Om de enquête te testen op begrijpelijkheid, 
gebruiksvriendelijkheid en tijdsduur is deze beoordeeld door een gemeenteambtenaar, een 
gedragsexpert binnen SWOV en een burger die zich niet bezighoudt met verkeersveiligheid.  

 
7.  Voor de maatregel Voorlichtingscampagne over MONO rijden op de fiets is vanwege de lengte van de vragenlijst 

alleen de variant zonder handhaving opgenomen. 
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2.3 Bewerking data enquête 
Voordat de data geanalyseerd konden worden, moesten er eerst enkele bewerkingen worden 
uitgevoerd. Ten eerste zijn, wanneer een ambtenaar werkzaam is bij een ambtelijke uitvoerings-
organisatie die uitvoerend werk doet voor meerdere gemeenten, de inwoneraantallen van die 
combinatiegemeenten bij elkaar opgeteld. De gemeenteambtenaar is vervolgens bij deze 
gemeentegrootte ingedeeld. Dit is gedaan omdat de ambtenaar in werkelijkheid verantwoordelijk is 
voor al deze gemeenten en daarvoor ook heeft geantwoord.  
 
Daarnaast zijn, waar mogelijk, responses gemiddeld wanneer bleek dat van een gemeente 
meerdere ambtenaren de enquête hebben ingevuld. Hier is voor gekozen om ervoor te zorgen 
dat sommige gemeenten niet vaker meetellen in de analyses. Dit is niet gedaan met meerkeuze-
vragen, of vragen met antwoorden die categorisch van aard zijn. Hier zijn immers geen 
gemiddelden van te berekenen.  

2.4 Data-analyse 
Vanwege het exploratief karakter van de studie worden de resultaten uit de enquête enkel 
beschrijvend gerapporteerd. Het voornaamste doel is immers om inzicht te krijgen in de redenen 
waarom kennis over de effectiviteit van maatregelen ontbreekt.  

2.5 Literatuurstudie 
In Hoofdstuk 5 worden de gevonden resultaten in het perspectief van bestaande literatuur 
geplaatst. Hiervoor is een brainstorm gehouden met SWOV-experts om zoektermen te definiëren 
als start voor het zoekproces naar passende literatuur. Vervolgens is de sneeuwbalmethode 
gebruikt om nieuwe zoektermen te vinden. 
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Dit hoofdstuk bespreekt de resultaten van de interviews met acht gemeenten. De uitwerking 
van de interviews levert een groslijst op van kennisbronnen waarop respondenten zich baseren 
bij het inschatten van de effectiviteit van maatregelen. 
 
Om de enquête vorm te geven zijn acht exploratieve diepte-interviews met gemeenteambtenaren 
gehouden. Tabel 3.1 laat zien in welke inwonersklasse de geïnterviewde gemeenten vielen.  
 

Tabel 3.1. Interviews per 

gemeentegrootte. 

  
Inwonertal Aantal 

Minder dan 20.000 1 

20.000 – 50.000 3 

50.000 – 100.000 1 

Meer dan 100.000 3 

Totaal 8 
 

 
De respondenten gaven in de interviews een grote verscheidenheid aan antwoorden op de vraag 
waarop zij hun inschatting van de effectiviteit van rotondes binnen de bebouwde kom met 
fietsers in de voorrang, verkeerslessen op de basisschool en de MONO-campagne (met en zonder 
handhaving) baseerden. Na uitwerking, samenvatting en rubricering levert dat een groslijst op 
zoals in Paragraaf 3.1 t/m Paragraaf 3.6 is opgenomen. Daarin bespreken we per groep kort de 
inhoud en laten eventueel een toepasselijke uitspraak zien. We hebben de resultaten niet 
uitgesplitst per maatregel, omdat we niet op zoek waren naar specifieke antwoorden voor 
bepaalde maatregelen, maar naar zoveel mogelijk verschillende redenen om te gebruiken in het 
opzetten van de enquête. 

3.1 Kennis via formele kanalen zoals opleiding, cursussen en 
literatuur 
Een eerste groep antwoorden bestond uit antwoorden die duiden op het gebruik van informatie 
uit formele kanalen zoals opleiding, cursussen/webinars, vaktijdschriften, boeken, CROW-
publicaties et cetera. Voorbeelden van antwoorden zijn: 
 Ik lees het in de literatuur. 
 Ik heb webinars bijgewoond. 
 Ik heb een cursus gevolgd. 
 Ik lees niet dat het niet werkt. 
 Ik heb het geleerd in de opleiding. 

3 Inventarisatie van redenen in 
interviews 
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3.2 Kennis via persoonlijke ervaringen 
Een tweede groep antwoorden die veel genoemd werd, bestond uit antwoorden die aangeven 
dat persoonlijke en praktijkervaring een grote rol spelen bij het inschatten van de effectiviteit van 
een maatregel. De antwoorden laten zien dat respondenten ervaringen in hun persoonlijk leven 
en in hun rol als ‘normale’ verkeersdeelnemers laten meewegen. Bij enkele antwoorden is het 
voorstelbaar (maar niet altijd duidelijk) dat het gaat om praktijkervaring als verkeerskundige. 
Voorbeelden van antwoorden zijn: 
 Ik zie in de praktijk dat het werkt. 
 Ik zie het als verkeersdeelnemer. 
 Deze maatregel zou voor mezelf werken. 
 Ik zie het bij mijn eigen kinderen. 
 Ik hoor het van mijn vriendin die op de basisschool werkt. 

 
Over rotondes: “Ik ben natuurlijk zelf ook automobilist (…) Dus ik heb zelf niet echt evaluatiestudies 
gedaan maar ja als je gewoon kijkt naar hoeveel ongevallen er gebeuren voor de rotonde en 
enkele jaren na de rotonde dan zie je automatisch dat die ongevallen minder ernstig zijn of 
minder voorkomen.”  

3.3 Kennis uit ervaringen van anderen 
De derde groep antwoorden beschrijft dat respondenten ervaringen van anderen gebruiken om 
de effectiviteit van maatregelen in te schatten. Soms zijn dat collega-verkeerskundigen, soms 
burgers, belangengroeperingen of de doelgroep van maatregelen. Voorbeelden van antwoorden 
zijn: 
 Ik heb het met collega’s besproken. 
 Ik hoor het van de doelgroep (basisscholen, leerlingen, ouders). 
 Ik hoor van VVN dat het werkt. 
 Ik heb over de maatregel overlegd met de politie. 
 Ik zie het effect in andere gemeenten. 

 
Over verkeerseducatie op de basisschool: “Maar we horen ook wel eens terug bijvoorbeeld bij 
halen en brengen bij basisscholen, dat de kinderen op de achterbank pa en ma corrigeren als ze 
bij scholen verkeerd gedrag vertonen of op een verkeerde plek parkeren.”  

3.4 Eigen onderzoek 
Enkele respondenten benoemen dat zij zelf onderzoek hebben gedaan naar de effectiviteit van 
maatregelen, bijvoorbeeld dat ze de voor- en na-situatie hebben vergeleken. Voorbeelden van 
antwoorden zijn: 
 We hebben ongevallen in voor- en na-situatie bestudeerd. 
 We hebben hier eigen onderzoek naar gedaan. 

 
In de interviews hoorden we wel dat het begrip ‘onderzoek’ breed werd gebruikt, en men daar 
soms ook het raadplegen van factsheets of CROW-publicaties onder verstaat. Die antwoorden 
hebben we ingedeeld onder de eerste groep antwoorden (kennis via formele kanalen).  
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3.5 Gewoonte/geen directe reden 
Veel antwoorden duidden op een gewoonte als reden voor het inschatten van de effectiviteit, of 
respondenten antwoordden dat de vraag over effectiviteit niet wordt gesteld. Voorbeelden van 
antwoorden zijn: 
 Dit is de gebruikelijke oplossing. 
 Dat deed ik in mijn vorige gemeente ook. 
 We zouden het niet doen als het geen effect heeft. 
 We zijn opgegroeid met infrastructuur, educatie en voorlichting. 
 De vraag wordt niet gesteld of het effectief is. 
 Het is een bekende maatregel, dan lijkt het effectief. 
 Soortgelijke maatregelen in het verleden werkten ook. 
 Dat denk ik door logisch na te denken. 
 Ik denk het gewoon. 
 Dat is mijn gevoel. 
 Dat zegt mijn gezond verstand. 

 
Over voorlichtingscampagnes: “De vraag wordt niet gesteld of het effectief is. Het is gewoon 
makkelijk om te doen dus waarom zou je het niet doen. De vraag over effectiviteit speelt eigenlijk 
niet eens. En dat speelt wel bij grote beslissingen die veel geld kosten, zoals het aanleggen van 
een rotonde.”  
 
Over verkeerseducatie: “Mensen hebben het zelf ook gehad op de basisschool. Hun kinderen 
krijgen het. Overal wordt het gedaan. Dus dan zal het wel heel effectief zijn, of in ieder geval 
redelijk effectief. Dus de continue aanwezigheid van die maatregel impliceert dat die heel goed 
werkt.”  

3.6 Legitimatie door anderen 
Een deel van de respondenten geeft ten slotte aan dat zij denken dat maatregelen effectief zijn, 
omdat andere overheden zoals de provincie en het Rijk de maatregel subsidiëren of promoten. 
Voorbeelden van antwoorden zijn: 
 De provincie geeft 80% subsidie, dus dan zal er wel onderzoek naar gedaan zijn. 
 We besteden er veel geld aan, dus het zal wel werken. 
 Overal wordt deze maatregel genomen en al heel lang, dus het zal wel werken. 
 Aangezien het landelijk wordt ingezet, zal het wel effectief zijn. 

 
Over verkeerseducatie: “Ergens denk ik ook van: “Als het geen effect zou hebben, dan zouden we 
het ook niet doen ook.” (...) De provincie (…) geeft daar (…) subsidie op. Dus er zal zeker wel 
onderzoek gedaan zijn naar of dit effect heeft of niet. (…) Er gaat best veel geld in om, dus 
daarom willen mensen ook dat het effectief is. 
 
Over voorlichtingscampagnes: “Stiekem zie je het ook gewoon in de praktijk bij andere gemeentes. 
En dan denk je van als die gemeente het doet, dan is het misschien ook wel effectief bij ons.” 
 
Over voorlichtingscampagnes: “Die MONO-campagne wordt ook wel heel groots opgepakt door 
de overheid. En je zou verwachten dat wanneer zoiets groot wordt opgepakt, dat daar ook wel 
een zeker effect aan zit.”  
 
Deze groslijst van zes typen antwoorden vormde de basis voor de enquête onder alle Nederlandse 
gemeenten. Uit elke groep is minimaal één antwoord meegenomen als voorgeprogrammeerde 
antwoordcategorie. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de enquête onder verkeersveiligheidsambtenaren 
van Nederlandse gemeenten. Na informatie over de respons, volgen antwoorden op de vragen 
over hoe respondenten een inschatting maken van de effectiviteit van maatregelen. Daarbij is 
ook gevraagd naar de mening over informatie over effectiviteit in factsheets en of deze teksten 
de mening van respondenten over effectiviteit veranderen. Ook is gevraagd hoe vaak in de 
gemeente effectiviteit een onderwerp van gesprek is. Tot slot vroegen we respondenten wat 
zou kunnen helpen om gemeenteambtenaren een betere inschatting te kunnen laten maken 
van de effectiviteit van maatregelen. 

4.1 Respons en achtergrondvariabelen 
In totaal hebben 158 gemeenteambtenaren die zich met verkeersveiligheid bezighouden de 
online enquête ingevuld. Van een enkele gemeente hebben meerdere ambtenaren de enquête 
ingevuld. Deze zijn eruit gefilterd (zie Paragraaf 2.3). Enkele ambtenaren werken voor een 
ambtelijke uitvoeringsorganisatie waarvan het inwonertal opgeteld is zodat deze als één 
gemeente geldt. Eén ambtenaar werkt voor twee gemeenten zonder samenwerkingsverband. 
Deze gemeenten liggen dicht bij elkaar in dezelfde provincie en hebben een gelijk inwonertal. 
Hier is gekozen om het gemiddelde van de twee inwonertallen te nemen. Een andere ambtenaar 
werkt voor een gemeente die op 1 januari 2022 zal fuseren , hiervan zijn ook de inwonertallen 
opgeteld. Als laatste hebben twee respondenten niet de naam ingevuld van hun gemeente maar 
“Kleine plattelandse gemeente” en “Kleine/middelgrote plattelandse gemeente in Drenthe”. De 
eerste is ingedeeld in de groep ‘Minder dan 20.000 inwoners’, de tweede in de groep ’20.000 – 
50.000 inwoners’. Na deze bewerkingen blijven er 153 unieke gemeenten over. In 2021 zijn er 
352 gemeenten in Nederland. Dit maakt de respons 43%.  
 
Tabel 4.1 laat de verdeling van de respons gezien per inwonertal-klasse. Deze klasse-indeling 
komt overeen met het vorige onderzoek (Bax et al., 2020). Te zien is dat de meeste deelnemende 
gemeenten een inwonertal hebben tussen 20.000 en 50.000 inwoners. Verder komt de verdeling 
over de inwonerklassen in grote lijnen overeen met de verdeling van alle Nederlandse gemeenten, 
al is er een lichte ondervertegenwoordiging van de kleinste gemeenten en een lichte 
oververtegenwoordiging van de grootste gemeenten. 
 

Tabel 4.1.Verdeling van 

ingevulde enquêtes over 

gemeenten van verschillende 

grootte volgens de klasse-

indeling voor gemeentegrootte 

op basis van inwonertal. N=153 

 

  
Inwonertal Aantal  

ingevulde enquêtes 
Aandeel van ingevulde 

enquêtes (%) 
Aandeel van gemeenten 

in Nederland 2021 

Minder dan 20.000 24 15,7% 21,9% 

20.000 – 50.000 84 54,9% 53,1% 

50.000 – 100.000 26 17,0% 15,9% 

Meer dan 100.000 19 12,4% 9,1% 

Totaal 153 100,0% 100,0% 
 

4 Resultaten enquête 
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In de enquête is gevraagd naar de functie van de respondent. Hier is gekeken naar alle 
respondenten in plaats van de unieke gemeenten. Dit waren er in totaal 158. Het grootste deel van 
de respondenten had een functie op het gebied van beleid, dit waren vooral beleidsmedewerkers 
of -adviseurs op het gebied van verkeer, verkeer en vervoer, of mobiliteit. Twee andere grote 
groepen waren de groep ‘Verkeerskundigen’ en de groep ‘Adviseurs’. Bij adviseurs betrof het 
voornamelijk adviseurs op het gebied van mobiliteit, verkeer, of verkeer en vervoer. Er waren 
maar vier functietitels waarin het woord verkeersveiligheid viel. De groep ‘Overig’ betreft een 
verzameling functies die zich niet makkelijk lieten plaatsen onder de andere groepsnamen, 
bijvoorbeeld medewerken openbare ruimte, projectmedewerker en juridisch-administratief 
medewerker. Tabel 4.2 laat de verdeling over de functietitels zien. 
 

Tabel 4.2. Verdeling 

functietitels alle respondenten. 

N=158 

  
Functie Aandeel (%) Aantal 

Verkeersveiligheid 2,5% 4 

Verkeerskundige 17,7% 28 

Beleidsmedewerker 45,6% 72 

Adviseur 16,5% 26 

Medewerker verkeer 10,8% 17 

Overig 7,0% 11 

Totaal 100,0% 158 
 

 
Verder is gevraagd naar hoeveel fte er binnen de gemeente besteed wordt aan verkeersveiligheid. 
Ruim twee derde van de gemeenten (70,5%) besteedt minder dan 1,5 fte aan verkeersveiligheid. 
Tabel 4.3 laat zien hoeveel fte de gemeenten aan verkeersveiligheid besteden. 
 

Tabel 4.3. Het aantal fte’s dat 

aan verkeersveiligheid besteed 

wordt. N=-153 

 

  
Aantal fte Aandeel (%) Aantal 

0,0 - 0,4 30,7% 47 

0,5 - 0,9 22,2% 34 

1,0 - 1,4 17,6% 27 

1,5 - 1,9 10,5% 16 

2,0 - 2,4 5,9% 9 

2,5 - 2,9  4,6% 7 

3,0 of meer 8,5% 13 

Totaal 100,0% 153 
 

4.2 Onderwerp van gesprek 
De enquête begon met de vraag of effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen onderwerp 
van gesprek was in de gemeente (Tabel 4.4). Hieruit blijkt dat er vaker over de effectiviteit van 
infrastructurele maatregelen gepraat wordt dan over de effectiviteit van educatie en 
voorlichting. Handhaving zit hier een beetje tussenin. 
 



 
  

 
  

Titel  Hoe onderbouwen gemeenten hun inschatting van effectiviteit? 
Rapport  R-2021-26A 

Pagina  20 

Tabel 4.4. Hoe vaak er 

gesproken wordt over de 

effectiviteit van 

verkeersveiligheids-

maatregelen. N=153 

  
 Nooit Soms Regelmatig Altijd 

Infrastructuur 1,3% 17,6% 50,3% 30,7% 

Educatie 11,8% 47,7% 35,3% 5,2% 

Voorlichting 10,5% 54,2% 32,7% 2,6% 

Handhaving 5,9% 27,5% 54,9% 11,8% 
 

 
Ook is er gevraagd naar wanneer er gesproken wordt over de effectiviteit van maatregelen 
(Tabel 4.5). Er wordt voornamelijk over de effectiviteit gesproken voor het invoeren of aanleggen 
van een maatregel en wanneer de maatregelen is ingevoerd of aangelegd. Hierbij moet vermeld 
worden dat dit een meerkeuzevraag was, waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren. Het feit 
dat het totaal aantal antwoorden (345) groter is dan het aantal respondenten (153),betekent dat 
binnen veel gemeenten op meerdere momenten over de effectiviteit van maatregelen gepraat 
wordt.  
 

Tabel 4.5. Wanneer er binnen 

een gemeente gesproken 

wordt over de effectiviteit van 

verkeersveiligheidsmaatregele

n (meerdere antwoorden 

mogelijk). N=153 

  
 Aantal 

Voordat de beslissing is gemaakt over de in te voeren/aan 
te leggen maatregel 

144 

Tijdens het aanleggen van de maatregel 21 

Wanneer de maatregel is ingevoerd/aangelegd 97 

Wanneer ernaar gevraagd wordt 82 

Nooit 1 
 

 
Als laatste is gevraagd of de gemeenteambtenaren wel eens vragen over effectiviteit krijgen van 
anderen (Tabel 4.6). Hier valt op dat het vooral burgers zijn die vragen stellen over de effectiviteit 
van maatregelen. Daarna stellen wethouders en collega’s het vaakst vragen over de effectiviteit, 
gevolgd door de gemeenteraad. De pers stelt het minst vaak vragen over effectiviteit. 
 

Tabel 4.6. Vragen van anderen 

over de effectiviteit van 

maatregelen. N=153 

  
Van… Nooit Soms Regelmatig Altijd 

Burgers 4,6% 39,2% 49,0% 7,2% 

Collega’s 7,2% 60,1% 30,1% 2,6% 

Gemeenteraad 7,8% 71,9% 17,6% 2,6% 

Wethouders 3,3% 58,2% 32,7% 5,9% 

Pers 23,5% 62,7% 12,4% 1,3% 
 

4.3 Effectiviteit van maatregelen 
Voor de vervolgvragen lag de focus op drie verschillende typen maatregelen. Dit waren:  
1. het aanleggen van een rotonde binnen de bebouwde kom, met een vrijliggend fietspad en 

fietsers in de voorrang;  
2. verkeerslessen voor kinderen op de basisschool; 
3. voorlichtingscampagnes (bijvoorbeeld MONO rijden op de fiets). 
 
Als eerste is gevraagd hoe de gemeenteambtenaren de effectiviteit van deze maatregelen 
inschatten. Deze vraag is ook in 2020 gesteld (Bax et al., 2020), daarom vergelijken we beide 
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onderzoeken in één tabel (Tabel 4.7). Hier valt op dat de effectiviteit van het aanleggen van een 
rotonde met een vrijliggend fietspad, een infrastructurele maatregel, in 2021 door 56% van de 
respondenten wordt onderschat. Terwijl de effectiviteit van educatie (64%) en voorlichtings-
campagnes (83%) juist wordt overschat. Wel zien we dat respondenten in vergelijking met 2020 
veel minder aangeven dat zij denk dat verkeerslessen en voorlichtingscampagnes heel effectief 
zijn. Dat komt waarschijnlijk omdat in de aanloop naar de vraag het juiste antwoord (uit 2020) al 
was gegeven, en respondenten werd gevraagd wat zij dachten dat het juiste antwoord was 
voordat ze de inleidende tekst lazen. Het is te verwachten dat zo’n inleiding leidt tot sociaal 
wenselijke antwoorden. We hebben hier toch voor gekozen, omdat het rapport uit 2020 al 
openbaar was en iedereen het antwoord daar had kunnen lezen.  
 

Tabel 4.7. De effectiviteit van 

drie verschillende 

verkeersveiligheids-

maatregelen, ingeschat door 

Nederlandse gemeenten. 

Vergelijking 2020 (N=135) en 

2021 (N=153) 

  
 Aanleggen rotonde Verkeerslessen Voorlichtingscampagnes 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Niet effectief 2,0% 4,4% 1,3% 0% 17,0% 6,7% 

Gering effect 11,1% 15,6% 34,6% 3,7% 69,3% 47,4% 

Redelijk effectief 43,1% 50,4% 58,2% 43,0% 13,7% 37,0% 

Heel effectief 43,8% 29,6% 5,9% 53,5% 0,0% 8,9% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

4.4 Informatie over effectiviteit 
Vervolgens is gevraagd hoe respondenten tot de inschatting van de effectiviteit zijn gekomen. De 
respondenten is gevraagd hier een top 3 over op te stellen, maar de respondenten waren niet 
verplicht om drie antwoorden in te vullen. Hier moet bij vermeld worden dat het om alle 158 
respondenten gaat en niet om de 153 gemeenten na het filteren. De reden hiervoor is dat deze 
vraag niet te middelen is, omdat het een nominale variabele betreft. Verder zijn er punten 
toegekend aan de plaats waar een antwoord staat. Dit wil zeggen dat wanneer een antwoord op 
plek één in de top 3 staat dit antwoord 3 punten krijgt, op plek twee 2 punten en op plek drie 1 
punt. Hierdoor kon een totale top 3 per maatregel gemaakt worden, die in Tabel 4.88 staat.  
 
Voor het aanleggen van een rotonde met vrijliggende fietspaden halen respondenten hun kennis 
vooral uit wat ze in de praktijk zien (270 punten) en wat ze lezen in vakliteratuur (204 punten). 
Ook de kennis uit de opleiding speelt hier een rol in (114 punten), maar in mindere mate. Voor 
educatie en voorlichtingscampagnes geven veel respondenten aan dat ze het gewoon zo denken 
(174 punten en 198 punten) en baseren ze daarnaast hun kennis op wat ze in de praktijk zien 
(173 punten en 170 punten). Voor educatie speelt vakliteratuur in mindere mate nog een rol (84 
punten) en voor voorlichtingscampagnes dat de maatregel voor de ambtenaar als verkeers-
deelnemer zelf zou werken, dus ook voor andere verkeersdeelnemers (87 punten). Met 62 
punten scoort voor verkeerslessen ook de stelling ‘De provincie/het rijk financiert deze 
maatregel, daarom ga ik ervan uit dat de maatregel effectief is’ redelijk hoog. 
 

 
8.  Elke kennisbron komt terug in de antwoordcategorieën van de enquête. Vanwege de lengte van de enquête en de 

overzichtelijkheid zijn waar mogelijk de voorbeelden uit de kennisbronnenlijst uit Hoofdstuk 3 samengenomen in 

één antwoordcategorie. Daarom is een kennisbron soms vertaald naar één en soms naar meerdere 

antwoordcategorieen. 
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Tabel 4.8. Informatie gebruikt 

over effectiviteit, gewogen 

puntentotaal op basis van top 

3 antwoorden. N=158. 

  
Nr.* Bron/reden Aanleggen 

rotonde 
Verkeers-

lessen 
Voorlichtings

campagnes 

  Puntentotaal Puntentotaal Puntentotaal 

1 Dat heb ik gelezen in een 
boek/vaktijdschrift/op een website 

204 84 70 

2 Ik zie in de praktijk wat de effectiviteit van 
deze maatregel is 

270 173 170 

5 Ik denk het gewoon 33 174 198 

1 Dat heb ik heb zo geleerd op de opleiding 114 34 19 

3 Dat hoor ik van collega’s 52 43 19 

2 De maatregel zou voor mijzelf als 
verkeersdeelnemer wel/niet werken, dus 
ook voor anderen 

44 31 87 

3 Ik hoor verhalen van verkeersdeelnemers 
over deze maatregel  

41 74 39 

3 Dat denk ik vanwege het (ontbreken van) 
draagvlak voor de maatregel 

9 40 60 

1 We lezen in de literatuur niet dat deze 
maatregel niet werkt 

14 32 16 

4 Ik heb dit zelf onderzocht 11 12 5 

6 De provincie/het rijk financiert deze 
maatregel, daarom ga ik ervan uit dat de 
maatregel effectief is 

27 62 49 

 Anders, namelijk: (vul in bij de volgende 
vraag) 

34 42 25 

 

 

* Nummer van het type kennisbron (zie Hoofdstuk 3) 
 
De categorie ‘Anders, namelijk’ is apart geanalyseerd. Veel antwoorden betreffen geen concrete 
kennisbron waarop respondenten zich baseren voor het inschatten van de effectiviteit van de 
drie maatregelen. Vaak geeft de respondent een inschatting van de effectiviteit of van de werking 
van de maatregel zonder een duidelijke kennisbron te noemen in het antwoord. De antwoorden 
waarin wel een kennisbron wordt genoemd, komen grosso modo overeen met de trend die we 
zien in de overige antwoorden: merendeels kennis uit formele kennisbronnen bij de antwoorden 
over rotondes, terwijl de antwoorden over verkeerslessen en voorlichtingscampagnes vooral 
gaan over gewoonten en eigen en andermans ervaringen. Omdat de open antwoorden 
overeenkomen met de trend in de rest van de tabel en een fors deel van de open antwoorden 
geen kennisbron bevat, hebben we ervoor gekozen de open antwoorden niet mee te laten tellen 
in het gewogen puntentotaal. 

4.5 Beoordeling bestaande informatie 
Voor volgende vragen werd steeds een kort stukje tekst getoond dat de effectiviteit van deze 
maatregelen beschrijft. In het geval van het aanleggen van een rotonde met een vrijliggend 
fietspad ging het om het volgende citaat uit een concept-SWOV-factsheet (zie voor de definitieve 
factsheet met gewijzigde tekst SWOV, 2021): 
 

“Sommige rotondes zijn veiliger voor fietsers dan anderen. Uit onderzoek blijkt dat dat 
afhangt van het soort fietsvoorziening op een rotonde. Het ombouwen van een kruispunt 
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zonder vrijliggende fietspaden naar een rotonde mét vrijliggende fietspaden zorgt voor 89-
100% minder (brom)fietsongevallen. Wanneer een kruispunt dat al vrijliggende fietspaden 
had wordt omgebouwd naar een rotonde zonder vrijliggende fietspaden is er minder winst te 
behalen (13-39% minder ongevallen), omdat de uitgangssituatie veiliger was.” 

 
In het geval van verkeerslessen voor kinderen op basisscholen ging het ook om een citaat uit een 
SWOV-factsheet (SWOV, 2017): 
 

“Over de effecten van verkeerseducatie is niet veel bekend. Relevante studies zijn vaak te 
kleinschalig om conclusies uit te kunnen trekken. Ook wordt doorgaans niet officieel getoetst 
of de gestelde lesdoelen in de praktijk gehaald worden. In een grootschalige meta-analyse 
werden 674 evaluatiestudies tegen het licht gehouden, waarvan er maar vijftien aan de 
methodologische eisen bleken te voldoen. Uit de resultaten van deze meta-analyse bleken 
oversteekprogramma’s voor voetgangers te resulteren in veiliger gedrag. Deze studies 
bekeken niet of er ook een daling in het ongevalsrisico was. In sommige andere studies lijken 
kinderen na verkeersonderwijs juist een iets hoger ongevalsrisico te hebben, mogelijk als 
gevolg van zelfoverschatting. Uit een Nederlandse systematische evaluatie van elf 
verschillende educatieprogramma’s voor basisscholen bleek dat enkele geëvalueerde 
projecten een klein effect hadden op zelfgerapporteerd gedrag. Ook in deze studie kon niet 
worden vastgesteld of dit gepaard ging met feitelijk veiliger gedrag of ongevallen.” 

 
De factsheet-tekst over voorlichtingscampagnes komt van een factsheet van het Kennisnetwerk 
SPV (Kennisnetwerk SPV, 2020): 
 

“Voorlichtingscampagnes zijn bedoeld om verkeersdeelnemers te informeren over specifieke 
verkeersveiligheidsthema’s en om hun attitude en gedrag daaraan aan te passen. Een aantal 
overkoepelende internationale studies laat een effect zien van voorlichtingscampagnes 
van -9% op het aantal ongevallen. Ook zijn er effecten gevonden op geobserveerd en 
zelfgerapporteerd verkeersgedrag. Omdat voorlichtingscampagnes vaak worden 
gecombineerd met andere maatregelen zoals handhaving, kan niet worden vastgesteld welk 
deel van dit effect aan de voorlichtingscampagnes is toe te schrijven en welk deel aan de 
aanvullende maatregelen. Ook zijn voorlichtingscampagnes zeer divers wat betreft thematiek, 
doelgroep, opzet en omvang, zodat het lastig is te onderzoeken welke vorm van 
voorlichtingscampagne tot effecten leidt.” 

 
Duidelijkheid als geheel 
Als eerste werd hierover gevraagd hoe duidelijk deze stukjes tekst in hun geheel zijn (Tabel 4.9). 
De teksten over het aanleggen van een rotonde met vrijliggende fietspaden en voorlichtings-
campagnes worden over het algemeen redelijk tot heel duidelijk gevonden (72% en 72%). Het 
stukje over educatie werd iets minder duidelijk gevonden, 61% vond dit redelijk tot heel duidelijk. 
De drie tekstfragmenten werden door 12 tot 22% van de respondenten heel duidelijk gevonden.  
 

Tabel 4.9. Duidelijkheid stukje 

factsheet-tekst over drie 

verschillende 

verkeersveiligheids-

maatregelen. 

   
Aanleggen 

rotonde 
Verkeerslessen Voorlichtings-

campagnes 

Heel onduidelijk 6,5% 3,3% 6,5% 

Redelijk onduidelijk 21,6% 35,3% 21,6% 

Redelijk duidelijk 51,0% 49,7% 50,3% 

Heel duidelijk 20,9% 11,7% 21,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
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Duidelijkheid per zin 
Om nog specifieker te achterhalen welke stukken van de factsheet-teksten duidelijk of onduidelijk 
worden gevonden, is per passage gevraag hoe duidelijk deze is. De tabellen met de responses zijn 
opgenomen in Bijlage C. Over het algemeen zien we dat lange, samengestelde zinnen met 
bijvoorbeeld een dubbele ontkenning minder duidelijk worden gevonden. Ook wetenschappelijke 
teksten zoals “een grootschalige meta-analyse”, maar ook opmerkingen over kleinschaligheid van 
studies, al dan niet daling in ongevalsrisico en zelfgerapporteerd gedrag wordt aangemerkt als 
onduidelijk. De factsheet van het Kennisnetwerk SPV bevat minder onduidelijke zinnen dan de 
factsheets van SWOV. Dat kan verklaard worden doordat de factsheet van het Kennisnetwerk 
SPV specifiek geschreven is voor de doelgroep gemeenten (en provincies), terwijl de factsheets 
van SWOV zowel beleidsmakers als een wetenschappelijk publiek willen bedienen. 
 
Nieuwe informatie 
Ook op zinsniveau is gevraagd welke informatie uit de factsheet-teksten compleet nieuw is. De 
respons op deze vragen is in tabelvorm te vinden in Bijlage C. Ongeveer een derde geeft aan dat 
de laatste passage uit de factsheet-tekst over het aanleggen van een rotonde met vrijliggende 
fietspaden nieuwe informatie is en dit geldt in iets mindere mate voor de derde passage. Echter, 
meer dan de helft van de respondenten leest geen nieuwe informatie in de factsheet. Bij 
verkeerslessen is de mate nieuwe informatie een stuk hoger en geeft maar 14 respondenten aan 
dat er geen nieuwe informatie in de factsheet staat. Verder geldt voor voorlichtingscampagnes 
dat ongeveer een derde geen nieuwe informatie in de factsheet ziet, terwijl de rest het nieuwe 
informatie vindt dat studies een effect van -9% op ongevallen vinden.  
 
Geloofwaardigheid informatie 
Naast duidelijkheid en nieuwigheid van de passages uit de factsheets is ook op zinsniveau gevraagd 
of de gemeenteambtenaren de informatie over de effectiviteit van de maatregelen geloven. De 
tabellen met de respons per zin zijn opgenomen in Bijlage C. Over het algemeen gelooft het gros 
van de respondenten de informatie uit de factsheet. De percentages liggen per zin tussen de 81% 
en 100% met een enkele uitschieter naar 76% en 68%. Wat opvalt is dat de passages die minder 
goed geloofd worden, vaak de passages zijn die werden aangeduid als nieuwe informatie bij de 
vorige vraag.  

4.6 Doorwerking van informatie 
Na het lezen over de werkelijke effectiviteit in de factsheet-teksten over de maatregelen is als 
laatste gevraagd of gemeenteambtenaren hun beleid wat betreft deze maatregelen gaan 
aanpassen. De meeste respondenten geven aan niks te gaan veranderen aan hun beleid 
(Tabel 4.10). 
 

Tabel 4.10. Hoeveel 

respondenten hun beleid aan 

gaan passen na het lezen over 

de werkelijke effectiviteit in 

een factsheet-tekst. N=153. 

   
Aanleggen 

rotonde 
Verkeerslessen Voorlichtings-

campagnes 

Ja, ik ga mijn beleid 
aanpassen 

15,0% 3,9% 11,1% 

Nee, ik ben dat niet van 
plan, want… 

85,0% 96,1% 88,9% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 
De respondenten die ‘Nee’ hebben geantwoord, konden een toelichting geven.  
 
Bij de vraag over rotondes gaven diverse respondenten aan dat het aanleggen van rotondes een 
kwestie is van maatwerk, waarbij meer dan alleen verkeersveiligheid meespeelt. Ook de kosten en 
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ruimte spelen een rol: diverse respondenten geven aan dat de financiële middelen of de ruimte 
ontbreekt om meer rotonden aan te leggen. Anderen geven aan dat zij al volgens de gegeven 
informatie werken. Een enkeling stelt nog niet overtuigd te zijn door de factsheet.  
 
Over de verkeerslessen stelden diverse respondenten dat ‘alle beetjes helpen’ en ze daarom toch 
verkeerslessen blijven aanbieden. Verschillende respondenten geven aan verkeerslessen te 
blijven geven zonder dit te onderbouwen met een reden, bijvoorbeeld ‘toch blijft dit belangrijk’. 
Anderen melden dat zij al weinig of niets aan verkeerseducatie doen of dat het politiek als 
belangrijk wordt gezien en ze daarom niet de optie hebben te stoppen met verkeerseducatie. 
Eenzelfde soort antwoorden zien we bij de voorlichtingscampagnes. 

4.7 Kennis over effectiviteit verhogen 
Tot slot is gevraagd hoe respondenten denken dat het kennisniveau van gemeenteambtenaren 
over de effectiviteit van maatregelen kan worden verhoogd. In de enquête is een vraag met tien 
opties voorgelegd met de keuze ‘helpt wel’/ ‘helpt niet’/ ‘weet niet’, en de mogelijkheid om een 
ander antwoord te geven. In de tabel hieronder zijn de antwoorden van alle respondenten 
meegenomen, omdat het hier wederom niet mogelijk was om het gemiddelde te nemen bij 
meerdere ambtenaren van één gemeente. 
 
De optie die volgens de meeste respondenten nut zou hebben om het kennisniveau van 
gemeenteambtenaren te verbeteren is het leren van succesvolle voorbeelden van andere 
gemeenten. Daarnaast scoren de volgende opties hoog: meer tijd voor gemeenten om zich met 
verkeersveiligheid bezig te houden, opfriscursussen en -webinars, informatie moet ergens 
eenvoudig op te zoeken zijn, zonder te veel tekst en meer aandacht voor effectiviteit in CROW 
publicaties. Opties die minder hoog scoren zijn meer aandacht in vakbladen, meer aandacht in de 
opleiding en adviesbureaus moeten betere kennis hebben/verschaffen over effectiviteit. Al lijkt 
het erop dat respondenten dan eerder ‘Weet ik niet’ invullen dan ‘Helpt niet’ (Tabel 4.11).  
 

Tabel 4.11. Mogelijkheden om 

het kennisniveau over 

effectiviteit van maatregelen te 

verhogen. N=158. 

   
Helpt wel Helpt niet Weet ik niet 

Opfriscursussen en -webinars 
 

82,9% 3,8% 13,3% 

Leren van succesvolle voorbeelden van andere 
gemeenten 

93,0% 1,3% 5,7% 

Adviesbureaus moeten betere kennis 
hebben/verschaffen over effectiviteit 

51,3% 12,0% 36,7% 

Meer aandacht in vakbladen 
 

56,3% 22,8% 20,9% 

Meer aandacht in de opleiding 
 

67,7% 8,9% 23,4% 

Bestaande informatie (bijvoorbeeld factsheets) 
gemakkelijker leesbaar maken 

75,9% 6,3% 17,7% 

Meer aandacht voor effectiviteit in CROW-
publicaties 

81,6% 4,4% 13,9% 

Meer bekendheid voor de effectiviteitswijzer van 
Kennisnetwerk SPV 

72,2% 6,3% 21,5% 

Informatie moet ergens eenvoudig op te zoeken 
zijn, zonder veel tekst 

82,3% 8,2% 9,5% 

Meer tijd voor gemeenten om zich met 
verkeersveiligheid bezig te houden 

88,0% 4,4% 7,6% 
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Ook hier was ruimte voor een open antwoord. Veel antwoorden overlappen de antwoorden uit 
de tabel hierboven. Er zijn diverse respondenten die aangeven dat er meer onderzoek gedaan 
moet worden naar effecten van maatregelen. Een enkele gemeente vindt dat adviesbureaus de 
kennis over effectiviteit moeten hebben. Verschillende respondenten noemen dat ze behoefte 
hebben aan een betere bundeling van kennis, omdat kennis nu op verschillende plaatsen te 
vinden is. 
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In dit hoofdstuk vatten we de resultaten samen, schetsen we de beperkingen van het onderzoek, 
trekken we voorzichtige conclusies en doen we aanbevelingen om gemeenteambtenaren beter 
inzicht te geven in de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen. 

5.1 Samenvatting van resultaten 
Het onderzoek had de onderstaande vraagstelling: 
Waarop baseren gemeenteambtenaren hun inschatting van de effectiviteit van 
verkeersveiligheidsmaatregelen? 
 
In deze verkennende studie hebben we acht gemeenteambtenaren geïnterviewd over de vraag 
waarop zij hun inschatting van de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen baseren. De 
groslijst van soorten kennis waarop zij hun inschatting baseren is in een internetenquête 
voorgelegd aan alle Nederlandse gemeenten. Van de 352 gemeenten reageerde er 153 (43%) op 
de enquête.  
 
Effectiviteit is regelmatig onderwerp van gesprek in gemeenten. Vooral bij infrastructuurmaatregelen 
(81%) en handhaving (67%) wordt regelmatig of altijd over effectiviteit gesproken. Dat is minder bij 
educatiemaatregelen (41%) en voorlichting (35%). Het meest wordt over effectiviteit gesproken 
voordat de beslissing is genomen om de betreffende maatregel in te voeren of aan te leggen. 
 
Op basis van de interviews vroegen we in de enquête naar het gebruik van zes verschillenden 
kennisbronnen voor de inschatting van effectiviteit: 
1. kennis via formele kanalen zoals opleiding, cursussen en literatuur; 
2. kennis uit persoonlijke ervaringen; 
3. kennis uit ervaringen van anderen; 
4. eigen onderzoek; 
5. gewoonte/geen directe reden; 
6. legitimatie door anderen. 
 
In de enquête vroegen we gemeenteambtenaren hun top drie van soorten kennis te geven als 
onderbouwing voor hun inschatting van de effectiviteit van drie maatregelen: 
1. rotondes binnen de bebouwde kom met fietsers in de voorrang; 
2. verkeerslessen op basisscholen; 
3. voorlichtingscampagnes zoals MONO fietsen. 
 
Na weging van de plaatsen 1, 2 en 3 in de top drie laten de enquêteresultaten zien dat de 
kennisbronnen waarop respondenten hun inschatting van effectiviteit baseren, verschillen per 
maatregel. Tabel 5.1 geeft een overzicht. 
 

5 Slotbeschouwing 
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Tabel 5.1. Meest genoemde 

antwoorden, gewogen naar 

plaats in top 3. N= 158. 

  
Maatregel Meest genoemde bron Op een na meest 

genoemde bron 
Op twee na meest 
genoemde bron 

Rotondes Kennis uit persoonlijke 
ervaringen 
(Ik zie in de praktijk wat de 
effectiviteit van deze 
maatregel is) 

Kennis via formele kanalen 
 
(Dat heb ik gelezen in een 
boek/vaktijdschrift/op een 
website) 

Kennis via formele kanalen 
 
(Dat heb ik heb zo geleerd 
op de opleiding) 

Verkeerslessen Gewoonte/geen directe 
reden 
(Ik denk het gewoon) 

Kennis uit persoonlijke 
ervaringen 
(Ik zie in de praktijk wat de 
effectiviteit van deze 
maatregel is) 

Kennis via formele kanalen 
 
(Dat heb ik gelezen in een 
boek, vaktijdschrift of op 
een website) 

Voorlichtings-
campagnes 

Gewoonte/geen directe 
reden 
(Ik denk het gewoon) 

Kennis uit persoonlijke 
ervaringen 
(Ik zie in de praktijk wat de 
effectiviteit van deze 
maatregel is) 

Kennis uit persoonlijke 
ervaringen 
(De maatregel zou voor 
mijzelf als 
verkeersdeelnemer 
wel/niet werken, dus ook 
voor anderen) 

 

 
Kennis uit persoonlijke ervaringen wordt bij alle maatregelen genoemd en zelfs tweemaal bij 
voorlichtingscampagnes. Gewoonten worden genoemd bij verkeerslessen en voorlichtings-
campagnes, maar niet bij rotondes. Kennis via formele kanalen wordt tweemaal genoemd bij 
rotondes, maar niet bij voorlichtingscampagnes. De stelling ‘De provincie/het rijk financiert deze 
maatregel, daarom ga ik ervan uit dat de maatregel effectief is’ werd met name bij de verkeers-
lessen aangevinkt als antwoord, hoewel minder vaak dan de bovenstaande redenen. 
 
Om te onderzoeken of bestaande informatie over effectiviteit duidelijk was, nieuw was en of de 
informatie vertrouwd werd, zijn fragmenten uit toepasselijke factsheets voorgelegd. De meeste 
respondenten vonden de teksten over rotondes (72%) en voorlichtingscampagnes (72%) ‘redelijk 
tot heel’ duidelijk (beide ca. 21% heel duidelijk). De tekst over verkeerslessen werd door minder 
respondenten redelijk tot heel duidelijk gevonden (61%; 12% heel duidelijk). Zinsneden met 
wetenschappelijke termen en lange, samengestelde zinnen met dubbele ontkenningen werden 
het minst duidelijk gevonden. Vooral de factsheet-tekst over verkeerslessen bevatte voor bijna 
alle respondenten nieuwe informatie. Voor de factsheet-tekst over voorlichting gold dat voor 
ongeveer twee derde van de respondenten en voor de tekst over rotondes voor minder dan de 
helft van de respondenten. Over het algemeen geloofde het gros van de respondenten de 
informatie uit de factsheet (per zin variërend van 68-100%). Wat opvalt is dat de passages die 
minder goed geloofd werden, vaak de passages waren die eerder werden aangeduid als nieuwe 
informatie. Ondanks de nieuwe informatie en het hoge vertrouwen in de teksten, zei het 
overgrote merendeel van de respondenten hun beleid niet aan te passen (variërend van 85% 
voor rotondes, 89% voor voorlichtingscampagnes en 96% voor verkeerslessen). 
 
Tot slot is gemeenteambtenaren gevraagd hoe de kennis over effectiviteit kan worden vergroot. 
Het leren van succesvolle voorbeelden van andere gemeenten werd het meest genoemd. Ook 
vaak aangevinkt werden de antwoorden ‘meer tijd voor gemeenten om zich met verkeersveiligheid 
bezig te houden’, ‘opfriscursussen en -webinars’, ‘informatie moet ergens eenvoudig op te 
zoeken zijn, zonder te veel tekst’ en ‘meer aandacht voor effectiviteit in CROW-publicaties’ . 
Opties die minder hoog scoorden zijn meer aandacht in vakbladen, meer aandacht in de 
opleiding en adviesbureaus moeten betere kennis hebben/verschaffen over effectiviteit. 
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5.2 Beperkingen 
Deze studie kent een aantal beperkingen. Onderstaand sommen we ze puntsgewijs op. 
 Ondanks de relatief hoge respons (43%) blijft dit toch een beperkte en vermoedelijk niet-

aselecte steekproef. Mogelijk hebben de gemeenten die niet gereageerd hebben minder 
interesse in en/of kennis over verkeersveiligheid . De externe geldigheid van de conclusies is 
dus beperkt. 

 In de vragenlijst is wel gevraagd naar functie, maar niet naar opleiding. Daarom kunnen we 
niets zeggen over de relatie tussen opleiding en de soorten kennis waarop de respondenten 
hun inschatting van de effectiviteit baseren. 

 We hebben geen statistische analyses uitgevoerd, omdat dit een verkennend onderzoek 
betrof. We kunnen dus geen relaties tussen variabelen leggen. 

5.3 Conclusies 
Uit bovenstaande samenvatting zijn enkele conclusies te trekken. Omdat het hier een 
verkennend onderzoek betreft, hebben we geen relaties tussen de verschillende antwoorden 
onderzocht. De onderstaande conclusies zijn dan ook tentatief en zullen in vervolgonderzoek 
verder bevestigd (of weerlegd) moeten worden. 
 
Allereerst lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er een gebrek aan kennis bestaat over met name 
verkeerseducatie en voorlichting. Dat blijkt uit het hoge percentage incorrecte antwoorden op de 
vraag hoe effectief de maatregelen zijn. De bevinding dat de factsheetteksten over voorlichting 
en educatie voor meer respondenten nieuwe informatie bevatte dan de factsheet over rotondes 
ondersteunt dat.  
 
Tegelijk zien we dat gemeenteambtenaren voor de maatregelen waarvan de effectiviteit minder 
goed wordt ingeschat (educatie en voorlichting), vaker informele kennisbronnen zoals eigen en 
andermans ervaringen aanvoert als onderbouwing dan formele kennisbronnen zoals factsheets, 
boeken, websites, opleiding et cetera. Een mogelijke verklaring (die niet onderzocht is) is dat 
gemeenteambtenaren hun formele kennisgebrek over effectiviteit opvullen met eigen ervaringen. 
In vervolgonderzoek zou kunnen worden bekeken of educatie en voorlichting bijvoorbeeld 
minder aan bod komen in de opleiding voor verkeerskundige dan infrastructurele maatregelen.  
 
Gewoonten lijken een grote rol te spelen in het inschatten van de effectiviteit van verkeerslessen 
en voorlichtingscampagnes. Het antwoord ‘dat denk ik gewoon’ is voor beide maatregelen het 
vaakst gegeven. We weten echter niet goed wat dat antwoord precies betekent. Ook in de 
interviews leverde doorvragen nauwelijks meer informatie op. In theorie zou het ‘gewoon weten’ 
gestoeld kunnen zijn op diverse kennisbronnen, zoals opleiding, ervaringskennis of ervaringen 
van anderen. Het lijkt er echter wel op te duiden dat de gemeenteambtenaren niet actief bezig 
zijn met de effectiviteit van deze maatregelen. De bevinding dat de effectiviteit van educatie en 
voorlichting binnen gemeenten minder vaak een onderwerp van gesprek is dan 
infrastructuurmaatregelen en handhaving sluit hierbij aan.  
 
In de wetenschappelijke literatuur (zie voor een samenvatting Bax, 2011) worden onbekendheid 
met kennis, onduidelijkheid en gebrek aan vertrouwen regelmatig aangehaald als motieven om 
kennis niet te gebruiken. De vragen over de factsheetteksten laten zien dat met name de teksten 
over educatie en voorlichting inderdaad nieuwe elementen bevatten, maar dat de teksten over 
het algemeen (redelijk) duidelijk worden gevonden en het vertrouwen in de teksten hoog is. Wel 
lijkt het dat gemeenteambtenaren minder vertrouwen in tekstonderdelen hebben die voor hen 
nieuwe informatie bevatten.  
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Informatie en subsidies van andere overheden lijken de perceptie van de effectiviteit van 
maatregelen te beïnvloeden bij gemeenteambtenaren. Zo geeft een deel van de respondenten 
gaf met name bij verkeerslessen aan dat faciliterend gedrag van Rijk en/of provincie in de vorm 
van subsidies, lesmateriaal en materiaal voor voorlichtingscampagnes maakt dat zij denken dat 
dergelijke maatregelen effectief zijn.  

5.4 Denkrichtingen voor verbetering 
Een verkennende studie is geen ideale basis voor het doen van aanbevelingen. We hebben in dit 
onderzoek de eerste fundamenten gelegd voor kennis over de bronnen waarop gemeente-
ambtenaren hun inschattingen over effectiviteit baseren. Vervolgonderzoek is nodig om de 
voorlopige conclusies hierboven te toetsen en aansluiting te vinden bij de literatuur over gebruik 
van kennis in andere vakgebieden.  
 
Op basis van wat gemeenteambtenaren zelf aandragen en eerder literatuuronderzoek (Bax, 
2011) zijn wel eerste denkrichtingen te formuleren voor verbetering van de kennis over 
effectiviteit: 
 Gezien de bevinding dat voor kennis over rotondes vaker naar formele kennisbronnen wordt 

verwezen dan voor kennis over educatie en voorlichting, lijkt het nuttig om te onderzoeken of 
in de verkeerskundeopleiding voldoende aandacht wordt besteed aan de effectiviteit (of het 
gebrek daaraan) van educatie- en voorlichtingsmaatregelen.  

 Gemeenteambtenaren noemden dat meer tijd om zich bezig te houden met verkeersveiligheid 
kan helpen om de literatuur over effectiviteit bij te houden.  

 Als provincies en Rijk subsidie en methoden verstrekken voor een maatregel, lijkt dit voor 
gemeenteambtenaren een reden om te veronderstellen dat die maatregelen ook effectief 
zijn. Ook op provinciaal en rijksniveau is kennis over effectiviteit van maatregelen dus van 
belang, zodat alleen effectieve maatregelen worden gesubsidieerd en ondersteund en een 
verkeerde beeldvorming over de effectiviteit van maatregelen wordt voorkomen. 

 Het is de vraag of (nog) duidelijkere en toegankelijkere informatie bij zal dragen aan meer 
kennis over de effectiviteit van maatregelen bij gemeenteambtenaren. Hoewel respondenten 
vaak aangaven dat ze meer en toegankelijkere informatie wilden, noemden ze de bestaande 
informatie over educatie en voorlichting nauwelijks als bron voor hun inschatting van 
effectiviteit. Of een betere toegankelijkheid van formele kennisbronnen inderdaad helpt, kan 
worden bepaald door het gebruik van deze bronnen te monitoren. 

 Respondenten gaven aan graag te leren van voorbeelden van anderen. Met name in formele 
kennisbronnen over voorlichting en educatie ontbreken nu voorbeelden van effectieve 
maatregelen, onder andere omdat er op die gebieden weinig effectieve maatregelen bekend 
zijn. Meer onderzoek naar de effecten van educatie en voorlichting in Nederlandse projecten 
zou deze voorbeelden kunnen bieden. 
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Bijlage A Interview 
 
Informed consent voor interviews “Kennis over effectiviteit” 
Door deel te nemen aan het interview met SWOV, verklaar ik in te stemmen met deelname aan 
het onderzoek: 

• Ik heb schriftelijke informatie over het onderzoek gelezen en begrepen. 
• Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen. 
• Ik heb voldoende tijd gehad om goed over deelname aan het onderzoek na te denken. 
• Ik ben me ervan bewust dat mijn medewerking geheel vrijwillig is. 
• Ik begrijp dat ik op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan het 

onderzoek kan beëindigen zonder dat dit voor mij nadelige consequenties heeft. 
• Ik begrijp dat mijn gegevens en onderzoeksresultaten vertrouwelijk behandeld worden.  
• Ik ga akkoord met het maken van een opname (beeld en geluid) via het videobel-

programma Teams. Als gewenst, kan ik zelf de videocamera uitzetten. Ik ontvang na het 
interview een schriftelijk verslag ter correctie. Daarna wordt de opname gewist. Mijn 
naam en de naam van mijn gemeente maken onderdeel uit van het verslag, maar 
worden niet genoemd in het onderzoeksrapport. 

• Mijn emailadres wordt gebruikt voor terugkoppeling van het interviewverslag en de 
resultaten na afloop van het onderzoek. Hierna wordt mijn emailadres gewist. 

• Ik weet dat ik bij vragen contact kan opnemen via: telefoonnummer 070-3173368 en/of 
charlotte.bax@swov.nl. 

 
1. Introductie (Slide 2) 
- Vragen of interview opgenomen mag worden - 
 
Het interview is niet anoniem, we willen graag uw naam, gemeentenaam en functie weten. Deze 
worden alleen gebruikt om de interviews te verwerken, maar worden niet in het rapport 
genoemd.  
 
• Naam: …………. 
 
• Gemeentenaam: …………….. 
 
• Functie: …………. 
 
Uit eerder SWOV-onderzoek naar de verkeersveiligheidskennis van gemeenteambtenaren bleek 
dat de kennis over de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen niet op peil is. Er is daarom 
besloten om hier nader onderzoek naar te doen. Om ons te oriënteren op waar 
gemeenteambtenaren hun kennis op baseren worden enkele interviews gehouden. Deze 
interviews bieden een basis voor de enquête die uiteindelijk afgenomen gaat worden.  
 
De vragen gaan zoals gezegd over de kennis over de effectiviteit van bepaalde 
verkeersveiligheidsmaatregelen. We zullen u vragen om de effectiviteit van enkele maatregelen 
in te schatten en we zullen u ook vragen hoe u denkt dat directe collega’s of van andere 
gemeenten dit inschatten. Hierbij zijn we niet op zoek naar het juiste antwoord, zoals bij een 
toetsing, maar meer naar de achtergrond van uw kennis en waar u uw informatie vandaan haalt. 
Deze informatie helpt ons om de resultaten uit eerder onderzoek te duiden, om er nader 
onderzoek naar te doen en om onze factsheets te verbeteren. We willen u daarom vragen om zo 

mailto:charlotte.bax@swov.nl
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eerlijk mogelijk te antwoorden en we willen nogmaals benadrukken dat er geen goed of fout 
antwoord is. Sommige vragen zullen dubbel gesteld worden, eerst in een open vorm en daarna in 
een gesloten vorm met enkele antwoordmogelijkheden waaruit gekozen moet worden. De reden 
hiervoor is dat we een explorerend onderzoek uitvoeren. Dat wil zeggen dat we niet zo goed 
weten waar de antwoorden heen gaan en daarom alle opties openhouden. 
Uiteindelijk werken we de interviews uit in een verslag welke aan u voorgelegd wordt. Zo kunt u 
nog een keer kijken of u dingen wilt schrappen of dat er dingen zijn die verkeerd overgenomen 
zijn. 
 
2. Resultaten eerder onderzoek (Slide 3 zonder pijl) 
- Laten zien van tabel met resultaten uit vorig onderzoek - 
In de enquête uit ons vorige onderzoek hebben we de gemeenteambtenaren gevraagd om in te 
schatten hoe effectief deze maatregelen zijn en aan te geven hoe zeker ze van hun antwoord zijn. 
De resultaten van deze vraag zijn in deze tabel te zien. Kunt u dit goed genoeg lezen? 
• Wanneer u naar de antwoorden op deze vragen kijkt, herkent u dan deze antwoorden?  
 
3. Drie maatregelen resultaten 
We gaan vanaf nu enkele van deze maatregelen behandelen. We zullen ze een voor een 
langslopen, te beginnen bij de eerste maatregel:  
a. Het aanleggen van een rotonde binnen de bebouwde kom, met een vrijliggend fietspad en 
fietsers in de voorrang. (Slide 3 met pijl) 
b. De volgende maatregel betreft: Verkeerslessen voor kinderen op de basisschool. (Slide 7 met 
pijl) 
c. De laatste maatregel die we gaan behandelen is: Voorlichtingscampagne over MONO rijden op 
de fiets (gecombineerd met gerichte handhaving door de politie).(Slide 11 met pijl) 
 
• Hoe effectief dacht u dat deze maatregel is? Wat heeft u destijds geantwoord? 
 
• Hoe zeker bent/was u van uw antwoord? Waarom weet u het zo zeker? 
 
• Waarom denk u dat dit antwoord het juiste is? 
 
• Waar hebt u deze informatie vandaan gehaald?  
- Eerst open laten beantwoorden en daarna gesloten. Laat PPT zien voor gesloten antwoorden en 
lees ze voor - (Slide 4, Slide 8, Slide 12) 
 
- Indien het laatste antwoord gekozen wordt, doorvragen: - 
• Hoe heeft u dit onderzocht? 
 
- Gedetailleerde tabel laten zien met antwoorden, juiste antwoorden en opvallende dingen 
omcirkeld - (Slide 5, Slide 9, Slide 13) 
Dit zijn de resultaten uit de enquête uit ons vorige onderzoek. U kunt hier zien wat het juiste 
antwoord is en hoe de vraag beantwoord is door andere gemeenteambtenaren. 
 
• Wat vindt u hiervan? Waarom denkt u dat collega’s of andere gemeenteambtenaren zo 

geantwoord hebben? 
 
Voor a. 
• Bent u onlangs betrokken geweest bij het aanleggen van een rotonde binnen de bebouwde 

kom in uw gemeente? 
 
Voor b. 
• Worden er verkeerslessen gegeven op de basisscholen in uw gemeente? 
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Voor c. 
• Zijn er onlangs campagnes voor verkeersveiligheid gehouden in uw gemeente? Denk aan 

fietsen met licht, geen telefoon op de fiets (toen de wet inging), tegen telefoongebruik in de 
auto 

 
- Vervolgvraag: - 
• Hoe denkt u dat deze maatregel het gedrag van verkeersdeelnemers gaat veranderen?  
- Zo gedetailleerd mogelijk laten uitleggen: Hoe gaat zo een maatregel in zijn werk? Wat gebeurt 
er precies met de verkeersdeelnemers?- 
 
4. Effectiviteit uit factsheet van drie maatregelen 
Voor dit onderdeel wil ik u vragen om een stukje tekst voor te lezen welke in een SWOV- of SPV-
factsheet zou kunnen staan. Dit stukje tekst laat zien waarom deze maatregel al dan niet effectief 
is. Met uw input willen we graag deze tekst verbeteren. (Slide 6, Slide 10, Slide 15) 
 
• Is de tekst uit de factsheet duidelijk genoeg?  
 
• Als u dit leest over de werkelijke effectiviteit, wat denkt u dan? 
 
• Gelooft u deze informatie? Waarom wel/niet? 
- Als er sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden à vraag naar wat collega’s en andere uit 
het vakgebied hierop zouden antwoorden - 
 
• Verandert deze informatie uw beeld over de effectiviteit? Waarom wel/niet? 
 
• Gaat u iets met deze informatie doen? Verandert dit uw maatregelen? Waarom wel/niet? 
 
5. Afsluitende vraag 
We hebben nu gezien dat er soms best een kloof bestaat tussen wat er in de wetenschap bekend 
is over de effectiviteit van een maatregel en hoe gemeenteambtenaren over deze effectiviteit 
denken. Als wetenschappers hebben we wel een aantal aanbevelingen om deze kloof te dichten 
maar we willen ook graag aanbevelingen vanuit de uitvoerders (gemeenteambtenaren, 
wegbeheerders etc.) om deze kloof te dichten.  
 
• Hoe denkt u dat deze kloof het beste gedicht kan worden? 
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Bijlage B Enquête 

B.1 Introductie 
Rotondes, verkeerseducatie, voorlichtingscampagnes, handhaving door de politie. Hoe effectief is 
dat eigenlijk om verkeersongevallen te voorkomen? SWOV doet onderzoek naar wat gemeenten 
weten over deze maatregelen. Waar haalt u uw kennis vandaan over hoe effectief deze 
verkeersveiligheidsmaatregelen zijn? Uit uw studie? Van uw collega's? Of ziet u het gewoon op 
straat? Laat het ons weten en vul deze enquête in. U helpt ons hiermee onze kennis beter 
toegankelijk te maken voor gemeenten. 
 
Het invullen van deze enquête duurt ongeveer 15 minuten. 
 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met Charlotte Bax: 
charlotte.bax@swov.nl 

B.1.1 Informed consent 
Uw deelname is vrijwillig en u kunt er altijd voor kiezen om te stoppen met de enquête. U kunt 
de enquête ook tussendoor opslaan en later verdergaan. Uw antwoorden worden vertrouwelijk 
behandeld en niet gekoppeld aan uw naam of e-mailadres. Hoewel we vragen naar de naam van 
uw gemeente, rapporteren we alleen over groepen gemeenten (bijvoorbeeld kleine, middelgrote 
en grote gemeenten) en worden er geen uitspraken gedaan over uw specifieke gemeente. 
 
0. Hieronder kunt u aangeven of u akkoord bent met bovenstaande informatie en of u toestemt 

met deelname aan dit onderzoek. 
 

• Ik heb bovenstaande informed consent gelezen en begrepen. 
• Ik heb voldoende tijd gehad om goed over deelname aan het onderzoek na te denken. 
• Ik ben me ervan bewust dat mijn medewerking geheel vrijwillig is. 
• Ik begrijp dat ik op elk moment en zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan het 

onderzoek kan beëindigen 
• Ik begrijp dat ik niet verplicht ben mijn e-mailadres op te geven. Als ik mijn e-

mailadres opgeef, wordt dit vertrouwelijk behandeld en verwijderd uit de dataset 
zodra ik geïnformeerd ben over de uitkomsten van het onderzoek. 

• Ik begrijp dat er geen uitspraken gedaan worden over individuele gemeenten 
• Ik begrijp dat mijn onderzoeksresultaten enkel en alleen zullen worden gebruikt voor 

wetenschappelijk onderzoek naar verkeersveiligheid 
• Ik weet dat ik bij vragen contact kan opnemen via: charlotte.bax@swov.nl. 
• Ik stem toe met deelname aan het bovengenoemde onderzoek. 

 
o Ik ga akkoord met bovenstaande punten en ik stem toe met deelname aan het onderzoek. 
o Ik ga niet akkoord met bovenstaande punten en ik doe niet mee aan het onderzoek. 

[Routing naar einde vragenlijst] 
 

mailto:charlotte.bax@swov.nl
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B.2 Effectiviteit van maatregelen 
We beginnen eerst met een aantal algemene vragen over de effectiviteit van 
verkeersveiligheidsmaatregelen. 
 

1. Hoe vaak wordt er binnen uw gemeente gesproken over het effect van toegepaste maatregelen 
op verkeersveiligheid? 

 
 Nooit Soms Regelmatig Altijd 
Infrastructurele 
maatregelen 

    

Educatieve 
maatregelen 

    

Voorlichtings-
maatregelen 

    

Handhaving 
 

    

 
2. Wanneer wordt er door u en uw collega’s gekeken naar de effectiviteit van deze maatregel? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

o Voordat de beslissing is gemaakt over de in te voeren/aan te leggen maatregel 
o Tijdens het aanleggen van de maatregel 
o Wanneer de maatregel is ingevoerd/aangelegd 
o Wanneer er naar gevraagd wordt 
o Nooit 

 
3. Krijgt u wel eens vragen over de effectiviteit van maatregelen? 
 

 Nooit Soms Regelmatig Altijd 
Van burgers 
 

    

Van collega’s 
 

    

Van de 
gemeenteraad 

    

Van wethouders 
 

    

Van de pers 
 

    

B.3 Effectiviteit van drie verkeersveiligheidsmaatregelen 
Er komt nu een aantal vragen over drie specifieke verkeersveiligheidsmaatregelen. Er zal eerst 
gevraagd worden naar de effectiviteit. Daarna worden korte citaten uit SWOV- of Kennisnetwerk 
SPV-factsheets getoond en wordt daar een aantal vragen over gesteld. 

B.3.1 Het aanleggen van een rotonde binnen de bebouwde kom met een vrijliggend 
fietspad en fietsers ‘in de voorrang’ 
In eerder onderzoek hebben we gemeenteambtenaren gevraagd aan te geven hoe effectief het 
aanleggen van een rotonde binnen de bebouwde kom met een vrijliggend fietspad en fietsers 'in 
de voorrang' is om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Uit de resultaten bleek dat 30% van 
de gemeenten het juiste antwoord 'Heel effectief' had gegeven. 



 
  

 
  

Titel  Hoe onderbouwen gemeenten hun inschatting van effectiviteit? 
Rapport  R-2021-26A 

Pagina  45 

4. Hoe effectief dacht u zelf dat deze maatregel was voor u dit las? 
 

o Niet effectief 
o Gering effect 
o Redelijk effectief 
o Heel effectief 

 
5. Waar hebt u deze informatie voor het antwoord op de vorige vraag vandaan? Stel een top 3 op 

met de antwoorden die het meeste van toepassing zijn.  
 

o Dat heb ik gelezen in een boek/vaktijdschrift/op een website 
o Ik zie in de praktijk wat de effectiviteit van deze maatregel is 
o Ik denk het gewoon 
o Dat heb ik heb zo geleerd op de opleiding 
o Dat hoor ik van collega’s 
o De maatregel zou voor mijzelf als verkeersdeelnemer wel/niet werken, dus ook voor 

anderen 
o Ik hoor verhalen van verkeersdeelnemers over deze maatregel  
o Dat denk ik vanwege het (ontbreken van) draagvlak voor de maatregel 
o We lezen in de literatuur niet dat deze maatregel niet werkt 
o Ik heb dit zelf onderzocht  
o De provincie/het rijk financiert deze maatregel, daarom ga ik er vanuit dat de maatregel 

effectief is 
o Anders, namelijk: (vul in bij de volgende vraag) [Routing naar vraag 6] 

 
6. Indien bij de vorige vraag 'Anders, namelijk:' hebt ingevuld, dan kunt u hieronder aangeven 

waar u de informatie nog meer vandaan haalt. 
 

………. 

B.3.1.1 Factsheet 
Hieronder staat een stukje tekst dat de werkelijke effectiviteit van de maatregel het aanleggen 
van een rotonde binnen de bebouwde kom met een vrijliggend fietspad en fietsers 'in de 
voorrang' beschrijft. Dit stukje tekst zou een citaat kunnen zijn uit een SWOV- of Kennisnetwerk 
SPV-factsheet. 
 

“Sommige rotondes zijn veiliger voor fietsers dan anderen. Uit onderzoek blijkt dat 
dat afhangt van het soort fietsvoorziening op een rotonde. Het ombouwen van een 
kruispunt zonder vrijliggende fietspaden naar een rotonde mét vrijliggende fietspaden 
zorgt voor 89-100% minder (brom)fietsongevallen. Wanneer een kruispunt dat al 
vrijliggende fietspaden had wordt omgebouwd naar een rotonde zonder vrijliggende 
fietspaden is er minder winst te behalen (13-39% minder ongevallen), omdat de 
uitgangssituatie veiliger was.” 

 
7. Hoe duidelijk vindt u dit stukje tekst? 
 

o Heel onduidelijk 
o Redelijk onduidelijk 
o Redelijk duidelijk 
o Heel duidelijk 

 
8. Kunt u aangeven welke passages uit de factsheet u duidelijk vindt en welke onduidelijk? 
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9. Welke informatie uit deze factsheet is compleet nieuw voor u? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 
o Sommige rotondes zijn veiliger voor fietsers dan anderen.  
o Uit onderzoek blijkt dat dat afhangt van het soort fietsvoorziening op een rotonde.  
o Het ombouwen van een kruispunt zonder vrijliggende fietspaden naar een rotonde mét 

vrijliggende fietspaden zorgt voor 89-100% minder (brom)fietsongevallen.  
o Wanneer een kruispunt dat al vrijliggende fietspaden had wordt omgebouwd naar een 

rotonde zonder vrijliggende fietspaden is er minder winst te behalen (13-39% minder 
ongevallen), omdat de uitgangssituatie veiliger was. 

o Geen van allen is nieuw voor mij 
 

10. Als u dit leest over de werkelijke effectiviteit, gelooft u deze informatie dan? Geef hieronder 
per passage aan of u de informatie gelooft of niet. 

 
 Geloof ik 

(voornamelijk) 
Geloof ik 
(voornamelijk) niet 

Sommige rotondes zijn veiliger voor fietsers dan 
anderen.  

  

Uit onderzoek blijkt dat dat afhangt van het soort 
fietsvoorziening op een rotonde.  

  

Het ombouwen van een kruispunt zonder vrijliggende 
fietspaden naar een rotonde mét vrijliggende 
fietspaden zorgt voor 89-100% minder 
(brom)fietsongevallen.  

  

Wanneer een kruispunt dat al vrijliggende fietspaden 
had wordt omgebouwd naar een rotonde zonder 
vrijliggende fietspaden is er minder winst te behalen 
(13-39% minder ongevallen), omdat de 
uitgangssituatie veiliger was. 

  

 
11. Gaat u uw beleid aanpassen na het lezen van deze tekst? 
 

o Ja, ik ga meer rotondes aanleggen 
o Nee, ik ben dat niet van plan, want: ………. 

 Heel 
onduidelijk 

Redelijk 
onduidelijk 

Redelijk 
duidelijk 

Heel 
duidelijk 

Sommige rotondes zijn veiliger voor 
fietsers dan anderen.  

    

Uit onderzoek blijkt dat dat afhangt van 
het soort fietsvoorziening op een 
rotonde.  

    

Het ombouwen van een kruispunt 
zonder vrijliggende fietspaden naar een 
rotonde mét vrijliggende fietspaden 
zorgt voor 89-100% minder 
(brom)fietsongevallen.  

    

Wanneer een kruispunt dat al 
vrijliggende fietspaden had wordt 
omgebouwd naar een rotonde zonder 
vrijliggende fietspaden is er minder winst 
te behalen (13-39% minder ongevallen), 
omdat de uitgangssituatie veiliger was. 
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B.3.2 Verkeerslessen voor kinderen op de basisschool 
In eerder onderzoek hebben we gemeenteambtenaren gevraagd aan te geven hoe effectief 
verkeerslessen voor kinderen op de basisschool zijn om de veiligheid van fietsers te verbeteren. 
Uit de resultaten bleek dat 4% van de gemeenten het juiste antwoord 'Gering effect' had 
gegeven.  
 

12. Hoe effectief dacht u zelf dat deze maatregel was voor u dit las? 
 

o Niet effectief 
o Gering effect 
o Redelijk effectief 
o Heel effectief 

 
13. Waar hebt u deze informatie voor het antwoord op de vorige vraag vandaan? Stel een top 3 op 

met de antwoorden die het meeste van toepassing zijn.  
 

o Dat heb ik gelezen in een boek/vaktijdschrift/op een website 
o Ik zie in de praktijk wat de effectiviteit van deze maatregel is 
o Ik denk het gewoon 
o Dat heb ik heb zo geleerd op de opleiding 
o Dat hoor ik van collega’s 
o De maatregel zou voor mijzelf als verkeersdeelnemer wel/niet werken, dus ook voor 

anderen 
o Ik hoor verhalen van verkeersdeelnemers over deze maatregel  
o Dat denk ik vanwege het (ontbreken van) draagvlak voor de maatregel 
o We lezen in de literatuur niet dat deze maatregel niet werkt 
o Ik heb dit zelf onderzocht  
o De provincie/het rijk financiert deze maatregel, daarom ga ik er vanuit dat de maatregel 

effectief is 
o Anders, namelijk: (vul in bij de volgende vraag) [Routing naar vraag 14] 

 
14. Indien bij de vorige vraag 'Anders, namelijk:' hebt ingevuld, dan kunt u hieronder aangeven 

waar u de informatie nog meer vandaan haalt. 
 

………. 

B.3.2.1 Factsheet 
Hieronder staat een stukje tekst dat de werkelijke effectiviteit van de maatregel verkeerslessen 
voor kinderen op de basisschool beschrijft. Dit stukje tekst zou een citaat kunnen zijn uit een 
SWOV- of Kennisnetwerk SPV-factsheet. 
 

“Over de effecten van verkeerseducatie is niet veel bekend. Relevante studies zijn 
vaak te kleinschalig om conclusies uit te kunnen trekken. Ook wordt doorgaans niet 
officieel getoetst of de gestelde lesdoelen in de praktijk gehaald worden. In een 
grootschalige meta-analyse werden 674 evaluatiestudies tegen het licht gehouden, 
waarvan er maar vijftien aan de methodologische eisen bleken te voldoen. Uit de 
resultaten van deze meta-analyse bleken oversteekprogramma’s voor voetgangers te 
resulteren in veiliger gedrag. Deze studies bekeken niet of er ook een daling in het 
ongevalsrisico was. In sommige andere studies lijken kinderen na verkeersonderwijs 
juist een iets hoger ongevalsrisico te hebben, mogelijk als gevolg van 
zelfoverschatting. Uit een Nederlandse systematische evaluatie van elf verschillende 
educatieprogramma’s voor basisscholen bleek dat enkele geëvalueerde projecten een 
klein effect hadden op zelfgerapporteerd gedrag . Ook in deze studie kon niet worden 
vastgesteld of dit gepaard ging met feitelijk veiliger gedrag of ongevallen.” 
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15. Hoe duidelijk vindt u dit stukje tekst? 
 

o Heel onduidelijk 
o Redelijk onduidelijk 
o Redelijk duidelijk 
o Heel duidelijk 

 
16. Kunt u aangeven welke passages uit de factsheet u duidelijk vindt en welke onduidelijk? 
 

 Heel 
onduidelijk 

Redelijk 
onduidelijk 

Redelijk 
duidelijk 

Heel 
duidelijk 

Over de effecten van verkeerseducatie is 
niet veel bekend. Relevante studies zijn 
vaak te kleinschalig om conclusies uit te 
kunnen trekken.  

    

Ook wordt doorgaans niet officieel 
getoetst of de gestelde lesdoelen in de 
praktijk gehaald worden.  

    

In een grootschalige meta-analyse 
werden 674 evaluatiestudies tegen het 
licht gehouden, waarvan er maar vijftien 
aan de methodologische eisen bleken te 
voldoen.  

    

Uit de resultaten van deze meta-analyse 
bleken oversteekprogramma’s voor 
voetgangers te resulteren in veiliger 
gedrag. 

    

Deze studies bekeken niet of er ook een 
daling in het ongevalsrisico was.  

    

In sommige andere studies lijken 
kinderen na verkeersonderwijs juist een 
iets hoger ongevalsrisico te hebben, 
mogelijk als gevolg van zelfoverschatting. 

    

Uit een Nederlandse systematische 
evaluatie van elf verschillende 
educatieprogramma’s voor basisscholen 
bleek dat enkele geëvalueerde projecten 
een klein effect hadden op 
zelfgerapporteerd gedrag.  

    

Ook in deze studie kon niet worden 
vastgesteld of dit gepaard ging met 
feitelijk veiliger gedrag of ongevallen. 

    

 
17. Welke informatie uit deze factsheet is compleet nieuw voor u? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 
o Over de effecten van verkeerseducatie is niet veel bekend. Relevante studies zijn vaak te 

kleinschalig om conclusies uit te kunnen trekken.  
o Ook wordt doorgaans niet officieel getoetst of de gestelde lesdoelen in de praktijk 

gehaald worden.  
o In een grootschalige meta-analyse werden 674 evaluatiestudies tegen het licht 

gehouden, waarvan er maar vijftien aan de methodologische eisen bleken te voldoen.  
o Uit de resultaten van deze meta-analyse bleken oversteekprogramma’s voor 

voetgangers te resulteren in veiliger gedrag.  
o Deze studies bekeken niet of er ook een daling in het ongevalsrisico was.  
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o In sommige andere studies lijken kinderen na verkeersonderwijs juist een iets hoger 
ongevalsrisico te hebben, mogelijk als gevolg van zelfoverschatting.  

o Uit een Nederlandse systematische evaluatie van elf verschillende educatieprogramma’s 
voor basisscholen bleek dat enkele geëvalueerde projecten een klein effect hadden op 
zelfgerapporteerd gedrag.  

o Ook in deze studie kon niet worden vastgesteld of dit gepaard ging met feitelijk veiliger 
gedrag of ongevallen. 

o Geen van allen is nieuw voor mij 
 

18. Als u dit leest over de werkelijke effectiviteit, gelooft u deze informatie dan? Geef hieronder 
per passage aan of u de informatie gelooft of niet. 

 
 Geloof ik 

(voornamelijk) 
Geloof ik 
(voornamelijk niet) 

Over de effecten van verkeerseducatie is niet veel 
bekend. Relevante studies zijn vaak te kleinschalig 
om conclusies uit te kunnen trekken.  

  

Ook wordt doorgaans niet officieel getoetst of de 
gestelde lesdoelen in de praktijk gehaald worden.  

  

In een grootschalige meta-analyse werden 674 
evaluatiestudies tegen het licht gehouden, waarvan 
er maar vijftien aan de methodologische eisen 
bleken te voldoen.  

  

Uit de resultaten van deze meta-analyse bleken 
oversteekprogramma’s voor voetgangers te 
resulteren in veiliger gedrag. 

  

Deze studies bekeken niet of er ook een daling in het 
ongevalsrisico was.  

  

In sommige andere studies lijken kinderen na 
verkeersonderwijs juist een iets hoger ongevalsrisico 
te hebben, mogelijk als gevolg van zelfoverschatting. 

  

Uit een Nederlandse systematische evaluatie van elf 
verschillende educatieprogramma’s voor 
basisscholen bleek dat enkele geëvalueerde 
projecten een klein effect hadden op 
zelfgerapporteerd gedrag.  

  

Ook in deze studie kon niet worden vastgesteld of 
dit gepaard ging met feitelijk veiliger gedrag of 
ongevallen. 

  

 
19. Gaat u uw beleid aanpassen na het lezen van deze tekst? 
 

o Ja, ik ga minder verkeerslessen aanbieden 
o Nee, ik ben dat niet van plan, want: ………. 

B.3.3 Voorlichtingscampagnes (bijvoorbeeld MONO rijden op de fiets) 
In eerder onderzoek hebben we gemeenteambtenaren gevraagd aan te even hoe effectief 
voorlichtingscampagnes (bijvoorbeeld de campagne MONO rijden op de fiets) zijn om de 
veiligheid van fietsers te verbeteren. Uit de resultaten bleek dat 7% van de gemeenten het juiste 
antwoord 'Niet effectief' had gegeven.  
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20. Hoe effectief dacht u zelf dat deze maatregel was voor u dit las? 
 

o Niet effectief 
o Gering effect 
o Redelijk effectief 
o Heel effectief 

 
21. Waar hebt u deze informatie voor het antwoord op de vorige vraag vandaan? Stel een top 3 op 

met de antwoorden die het meeste van toepassing zijn.  
 

o Dat heb ik gelezen in een boek/vaktijdschrift/op een website 
o Ik zie in de praktijk wat de effectiviteit van deze maatregel is 
o Ik denk het gewoon 
o Dat heb ik heb zo geleerd op de opleiding 
o Dat hoor ik van collega’s 
o De maatregel zou voor mijzelf als verkeersdeelnemer wel/niet werken, dus ook voor 

anderen 
o Ik hoor verhalen van verkeersdeelnemers over deze maatregel  
o Dat denk ik vanwege het (ontbreken van) draagvlak voor de maatregel 
o We lezen in de literatuur niet dat deze maatregel niet werkt 
o Ik heb dit zelf onderzocht  
o De provincie/het rijk financiert deze maatregel, daarom ga ik er vanuit dat de maatregel 

effectief is 
o Anders, namelijk: (vul in bij de volgende vraag) [Routing naar vraag 22] 

 
22. Indien bij de vorige vraag 'Anders, namelijk:' hebt ingevuld, dan kunt u hieronder aangeven 

waar u de informatie nog meer vandaan haalt. 
 

………. 

B.3.3.1 Factsheet 
Hieronder staat een stukje tekst dat de werkelijke effectiviteit van voorlichtingscampagnes (zoals 
de campagne MONO rijden op de fiets) beschrijft. Dit stukje tekst zou een citaat kunnen zijn uit 
een SWOV- of Kennisnetwerk SPV-factsheet. 
 

“Voorlichtingscampagnes zijn bedoeld om verkeersdeelnemers te informeren over 
specifieke verkeersveiligheidsthema’s en om hun attitude en gedrag daaraan aan te 
passen. Een aantal overkoepelende internationale studies laat een effect zien van 
voorlichtingscampagnes van -9% op het aantal ongevallen. Ook zijn er effecten 
gevonden op geobserveerd en zelfgerapporteerd verkeersgedrag. Omdat 
voorlichtingscampagnes vaak worden gecombineerd met andere maatregelen zoals 
handhaving, kan niet worden vastgesteld welk deel van dit effect aan de 
voorlichtingscampagnes is toe te schrijven en welk deel aan de aanvullende 
maatregelen. Ook zijn voorlichtingscampagnes zeer divers wat betreft thematiek, 
doelgroep, opzet en omvang, zodat het lastig is te onderzoeken welke vorm van 
voorlichtingscampagne tot effecten leidt.” 

 
23. Hoe duidelijk vindt u dit stukje tekst? 
 

o Heel onduidelijk 
o Redelijk onduidelijk 
o Redelijk duidelijk 
o Heel duidelijk 
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24. Kunt u aangeven welke passages uit de factsheet u duidelijk vindt en welke onduidelijk? 
 

 Heel 
onduidelijk 

Redelijk 
onduidelijk 

Redelijk 
duidelijk 

Heel 
duidelijk 

Voorlichtingscampagnes zijn bedoeld om 
verkeersdeelnemers te informeren over 
specifieke verkeersveiligheidsthema’s en 
om hun attitude en gedrag daaraan aan te 
passen.  

    

Een aantal overkoepelende internationale 
studies laat een effect zien van 
voorlichtingscampagnes van -9% op het 
aantal ongevallen.  

    

Ook zijn er effecten gevonden op 
geobserveerd en zelfgerapporteerd 
verkeersgedrag.  

    

Omdat voorlichtingscampagnes vaak 
worden gecombineerd met andere 
maatregelen zoals handhaving, kan niet 
worden vastgesteld welk deel van dit 
effect aan de voorlichtingscampagnes is 
toe te schrijven en welk deel aan de 
aanvullende maatregelen.  

    

Ook zijn voorlichtingscampagnes zeer 
divers wat betreft thematiek, doelgroep, 
opzet en omvang, zodat het lastig is te 
onderzoeken welke vorm van 
voorlichtingscampagne tot effecten leidt 

    

 
25. Welke informatie uit deze factsheet is compleet nieuw voor u? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 
o Voorlichtingscampagnes zijn bedoeld om verkeersdeelnemers te informeren over 

specifieke verkeersveiligheidsthema’s en om hun attitude en gedrag daaraan aan te 
passen.  

o Een aantal overkoepelende internationale studies laat een effect zien van 
voorlichtingscampagnes van -9% op het aantal ongevallen.  

o Ook zijn er effecten gevonden op geobserveerd en zelfgerapporteerd verkeersgedrag.  
o Omdat voorlichtingscampagnes vaak worden gecombineerd met andere maatregelen 

zoals handhaving, kan niet worden vastgesteld welk deel van dit effect aan de 
voorlichtingscampagnes is toe te schrijven en welk deel aan de aanvullende 
maatregelen.  

o Ook zijn voorlichtingscampagnes zeer divers wat betreft thematiek, doelgroep, opzet en 
omvang, zodat het lastig is te onderzoeken welke vorm van voorlichtingscampagne tot 
effecten leidt. 

o Geen van allen is nieuw voor mij 
 

26. Als u dit leest over de werkelijke effectiviteit, gelooft u deze informatie dan? Geef hieronder 
per passage aan of u de informatie gelooft of niet 

 
 Geloof ik 

(voornamelijk) 
Geloof ik 
(voornamelijk) niet 

Voorlichtingscampagnes zijn bedoeld om 
verkeersdeelnemers te informeren over specifieke 
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verkeersveiligheidsthema’s en om hun attitude en 
gedrag daaraan aan te passen.  
Een aantal overkoepelende internationale studies laat 
een effect zien van voorlichtingscampagnes van -9% op 
het aantal ongevallen.  

  

Ook zijn er effecten gevonden op geobserveerd en 
zelfgerapporteerd verkeersgedrag.  

  

Omdat voorlichtingscampagnes vaak worden 
gecombineerd met andere maatregelen zoals 
handhaving, kan niet worden vastgesteld welk deel van 
dit effect aan de voorlichtingscampagnes is toe te 
schrijven en welk deel aan de aanvullende 
maatregelen.  

  

Ook zijn voorlichtingscampagnes zeer divers wat 
betreft thematiek, doelgroep, opzet en omvang, zodat 
het lastig is te onderzoeken welke vorm van 
voorlichtingscampagne tot effecten leidt 

  

 
27. Gaat u uw beleid aanpassen na het lezen van deze tekst? 
 

o Ja, ik ga minder voorlichtingscampagnes inzetten 
o Nee, ik ben dat niet van plan, want: ………. 

B.4 Meer kennis over effectiviteit 
Nu volgt nog een afsluitende vraag over het vergaren van meer kennis over de effectiviteit van 
verkeersmaatregelen.  
 

28. Wat kan ervoor zorgen dat beleidsmakers (nog) meer kennis over effectiviteit krijgen? Geef 
hieronder aan wat wel of niet zou helpen.  

 
 Helpt 

wel 
Helpt 
niet 

Weet ik 
niet 

Opfriscursussen en -webinars 
 

   

Leren van succesvolle voorbeelden van andere gemeenten 
 

   

Adviesbureaus moeten betere kennis hebben/verschaffen over 
effectiviteit 

   

Meer aandacht in vakbladen 
 

   

Meer aandacht in de opleiding 
 

   

Bestaande informatie (bijvoorbeeld factsheets) gemakkelijker 
leesbaar maken 

   

Meer aandacht voor effectiviteit in CROW publicaties 
 

   

Meer bekendheid voor de effectiviteitswijzer van 
Kennisnetwerk SPV 

   

Informatie moet ergens eenvoudig op te zoeken zijn, zonder 
veel tekst 
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Meer tijd voor gemeenten om zich met verkeersveiligheid 
bezig te houden 

   

 
29. In dit tekstveld kunt u uw antwoorden toelichten of aangegeven hoe beleidsmakers (nog) 

meer kennis over effectiviteit kunnen krijgen. 
………. 

B.5 Algemene vragen 
Als laatste willen we u nog een aantal algemene vragen over de gemeente waar u werkt stellen. 
 

30. Voor welke gemeente bent u werkzaam? 
 

………. 
 

31. Wat is uw functie binnen deze gemeente? 
 

………. 
 

32. Hoeveel fte wordt er binnen uw gemeente aan verkeersveiligheid besteed? 1 fte staat voor 1 
fulltime baan.  

 
o 0,0 – 0,4 fte 
o 0,5 – 0,9 fte 
o 1,0 – 1,4 fte 
o 1,5 – 1,9 fte 
o 2,0 – 2,4 fte 
o 2,5 – 2,9 fte 
o 3,0 fte of meer 

B.6 Afsluitende vragen 
Hartelijk dank voor uw deelname aan ons onderzoek.  
 

33. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het onderzoek? 
 

o Nee 
o Ja, vul hiernaast uw e-mailadres in: ………. 

B.7 Einde enquête 
Dit is het einde van de enquête. Hartelijk dank voor uw interesse. Wanneer u naar het volgende 
scherm gaat worden uw antwoorden opgeslagen.  
 
Nogmaals bedankt voor uw deelname aan deze enquête. 
 
Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen in verkeersveiligheid kunt u 
zich aanmelden voor de SWOV-nieuwsbrief door deze link te openen: SWOV-nieuwsbrief 
 
Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van de risico-gestuurde aanpak, dan kunt u zich 
aanmelden voor de nieuwsbrief van het Kennisnetwerk SPV door deze link te openen: 
Kennisnetwerk SPV-nieuwsbrief 

https://swov.us14.list-manage.com/subscribe?u=4b4c4b43a529beca905277122&id=d9de4afc8f
https://www.kennisnetwerkspv.nl/
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Bijlage C Enquête met antwoorden 

C.1 Effectiviteit van maatregelen 
1. Hoe vaak wordt er binnen uw gemeente gesproken over het effect van toegepaste 

maatregelen op verkeersveiligheid? 
 

Maatregel Nooit Soms Regelmatig Altijd Totaal 

% Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. 

Infrastructurele 
maatregelen 

1,3% 2 17,6% 27 50,3% 77 30,7% 47 100,0% 153 

Educatieve 
maatregelen 

11,8% 18 47,7% 73 35,3% 54 5,2% 8 100,0% 153 

Voorlichtings-
maatregelen 

10,5% 16 54,2% 83 32,7% 50 2,6% 4 100,0% 153 

Handhaving 5,9% 9 27,5% 42 54,9% 84 11,8% 18 100,0% 153 

 
2. Wanneer wordt er door u en uw collega’s gekeken naar de effectiviteit van deze maatregel? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

Antwoord Freq. 

Voordat beslissing gemaakt 144 

Tijdens aanleggen maatregel 21 

Wanneer maatregel is ingevoerd/aangelegd 97 

Wanneer er naar gevraagd wordt 82 

Nooit 1 

 
3. Krijgt u wel eens vragen over de effectiviteit van maatregelen? 
 

Antwoord Nooit Soms Regelmatig Altijd Totaal 

% Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. 

Van burgers 4,6% 7 39,2% 60 49,0% 75 7,2% 11 100,0% 153 

Van collega’s 7,2% 11 60,1% 92 30,1% 46 2,6% 4 100,0% 153 

Van de 
gemeenteraad 

7,8% 12 71,9% 110 17,6% 27 2,6% 4 100,0% 153 

Van 
wethouders 

3,3% 5 58,2% 89 32,7% 50 5,9% 9 100,0% 153 

Van de pers 23,5% 36 62,7% 96 12,4% 19 1,3% 2 100,0% 153 
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C.2 Effectiviteit van drie verkeersveiligheidsmaatregelen 

C.2.1 Het aanleggen van een rotonde binnen de bebouwde kom met een vrijliggend 
fietspad en fietsers ‘in de voorrang’ 

4. Hoe effectief dacht u zelf dat deze maatregel was voor u dit las? 
 

Antwoord % Freq. 

Niet effectief 2,0% 3 

Gering effect 11,1% 17 

Redelijk effectief 43,1% 66 

Heel effectief 43,8% 67 

Totaal 100,0% 153 

 
5. Waar hebt u deze informatie voor het antwoord op de vorige vraag vandaan? Stel een top 3 op 

met de antwoorden die het meeste van toepassing zijn.  
 

Antwoord Plek 1 Plek 2 Plek 3 

% Freq. % Freq. % Freq. 

Dat heb ik gelezen in een boek/vaktijdschrift/op een website 29,7% 47 15,8% 25 8,2% 13 

Ik zie in de praktijk wat de effectiviteit van deze maatregel is 43,0% 68 17,7% 28 6,3% 10 

Ik denk het gewoon 3,8% 6 3,2% 5 3,2% 5 

Dat heb ik heb zo geleerd op de opleiding 12,0% 19 13,9% 22 8,2% 13 

Dat hoor ik van collega’s 2,5% 4 8,2% 13 8,9% 14 

De maatregel zou voor mijzelf als verkeersdeelnemer wel/niet 
werken, dus ook voor anderen 

1,9% 3 9,5% 15 3,2% 5 

Ik hoor verhalen van verkeersdeelnemers over deze maatregel  0,6% 1 8,2% 13 7,6% 12 

Dat denk ik vanwege het (ontbreken van) draagvlak voor de 
maatregel 

0,0% 0 1,3% 2 3,2% 5 

We lezen in de literatuur niet dat deze maatregel niet werkt 0,6% 1 2,5% 4 1,9% 3 

Ik heb dit zelf onderzocht 0,0% 0 2,5% 4 1,9% 3 

De provincie/het rijk financiert deze maatregel, daarom ga ik er 
vanuit dat de maatregel effectief is 

1,3% 2 3,2% 5 7,0% 11 

Anders, namelijk: (vul in bij de volgende vraag) 4,4% 7 1,9% 3 4,4% 7 

Niet meer dan 1 of 2 antwoorden gegeven - - 12,0% 19 36,1% 57 

Totaal 100,0% 158 100,0% 158 100,0% 158 

 
6. Indien bij de vorige vraag 'Anders, namelijk:' hebt ingevuld, dan kunt u hieronder aangeven 

waar u de informatie nog meer vandaan haalt. 
 

………. 
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C.2.1.1 Factsheet 
7. Hoe duidelijk vindt u dit stukje tekst? 
 

Antwoord % Freq. 

Heel onduidelijk 6,5% 10 

Redelijk onduidelijk 21,6% 33 

Redelijk duidelijk 51,0% 78 

Heel duidelijk 20,9% 32 

Totaal 100,0% 153 

 
8. Kunt u aangeven welke passages uit de factsheet u duidelijk vindt en welke onduidelijk? 

 
 

Passage Heel 
onduidelijk 

Redelijk 
onduidelijk 

Redelijk 
duidelijk 

Heel duidelijk Totaal 

% Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. 

Sommige rotondes zijn 
veiliger voor fietsers 
dan anderen.  

6,5% 10 19,0% 29 29,4% 45 45,1% 69 100,0% 153 

Uit onderzoek blijkt dat 
dat afhangt van het 
soort fietsvoorziening 
op een rotonde.  

5,2% 8 11,8% 18 39,9% 61 43,1% 66 100,0% 153 

Het ombouwen van 
een kruispunt zonder 
vrijliggende fietspaden 
naar een rotonde mét 
vrijliggende fietspaden 
zorgt voor 89-100% 
minder (brom)fiets-
ongevallen.  

0,7% 1 11,1% 17 22,9% 35 65,4% 100 100,0% 153 

Wanneer een kruis-
punt dat al vrijliggende 
fietspaden had wordt 
omgebouwd naar een 
rotonde zonder 
vrijliggende fietspaden 
is er minder winst te 
behalen (13-39% 
minder ongevallen), 
omdat de uitgangs-
situatie veiliger was. 

11,8% 18 25,5% 39 35,3% 54 27,5% 42 100,0% 153 
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9. Welke informatie uit deze factsheet is compleet nieuw voor u? Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

Passage Freq. 

Sommige rotondes zijn veiliger voor fietsers dan anderen.  6 

Uit onderzoek blijkt dat dat afhangt van het soort fietsvoorziening op een rotonde.  3 

Het ombouwen van een kruispunt zonder vrijliggende fietspaden naar een rotonde mét 
vrijliggende fietspaden zorgt voor 89-100% minder (brom)fietsongevallen.  

38 

Wanneer een kruispunt dat al vrijliggende fietspaden had wordt omgebouwd naar een 
rotonde zonder vrijliggende fietspaden is er minder winst te behalen (13-39% minder 
ongevallen), omdat de uitgangssituatie veiliger was. 

50 

Geen van allen is nieuw voor mij 84 

 
10. Als u dit leest over de werkelijke effectiviteit, gelooft u deze informatie dan? Geef hieronder 

per passage aan of u de informatie gelooft of niet. 
 

Passage Geloof ik 
(voornamelijk) 

Geloof ik 
(voornamelijk) niet 

Totaal 

% Freq. % Freq. % Freq. 

Sommige rotondes zijn veiliger voor 
fietsers dan anderen.  

98,7% 151 1,3% 2 100,0% 153 

Uit onderzoek blijkt dat dat afhangt 
van het soort fietsvoorziening op 
een rotonde.  

96,7% 148 3,3% 5 100,0% 153 

Het ombouwen van een kruispunt 
zonder vrijliggende fietspaden naar 
een rotonde mét vrijliggende 
fietspaden zorgt voor 89-100% 
minder (brom)fietsongevallen.  

81,7% 125 18,2% 28 100,0% 153 

Wanneer een kruispunt dat al 
vrijliggende fietspaden had wordt 
omgebouwd naar een rotonde 
zonder vrijliggende fietspaden is er 
minder winst te behalen (13-39% 
minder ongevallen), omdat de 
uitgangssituatie veiliger was. 

76,5% 117 23,5% 36 100,0% 153 

 
11. Gaat u uw beleid aanpassen na het lezen van deze tekst? 
 

Antwoord % Freq. 

Ja, ik ga meer rotondes 
aanleggen 

15,0% 23 

Nee, ik ben dat niet van plan, 
want: ………. 

85,0% 130 

Totaal 100,0% 153 
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C.2.2 Verkeerslessen voor kinderen op de basisschool 
12. Hoe effectief dacht u zelf dat deze maatregel was voor u dit las? 
 

Antwoord % Freq. 

Niet effectief 1,3% 2 

Gering effect 34,6% 53 

Redelijk effectief 58,2% 89 

Heel effectief 5,9% 9 

Totaal 100,0% 153 

 
13. Waar hebt u deze informatie voor het antwoord op de vorige vraag vandaan? Stel een top 3 op 

met de antwoorden die het meeste van toepassing zijn.  
 

Antwoord Plek 1 Plek 2 Plek 3 

% Freq. % Freq. % Freq. 

Dat heb ik gelezen in een boek/vaktijdschrift/op een website 12,7% 20 6,3% 10 2,5% 4 

Ik zie in de praktijk wat de effectiviteit van deze maatregel is 27,2% 43 12,0% 19 3,8% 6 

Ik denk het gewoon 26,6% 42 10,8% 17 8,9% 14 

Dat heb ik heb zo geleerd op de opleiding 3,8% 6 5,1% 8 0,0% 0 

Dat hoor ik van collega’s 2,5% 4 7,6% 12 4,4% 7 

De maatregel zou voor mijzelf als verkeersdeelnemer wel/niet 
werken, dus ook voor anderen 

1,9% 3 5,1% 8 3,8% 6 

Ik hoor verhalen van verkeersdeelnemers over deze maatregel  5,7% 9 10,8% 17 8,2% 13 

Dat denk ik vanwege het (ontbreken van) draagvlak voor de 
maatregel 

3,8% 6 5,1% 8 3,8% 6 

We lezen in de literatuur niet dat deze maatregel niet werkt 4,4% 7 2,5% 4 1,9% 3 

Ik heb dit zelf onderzocht 0,6% 1 1,9% 3 1,9% 3 

De provincie/het rijk financiert deze maatregel, daarom ga ik er 
vanuit dat de maatregel effectief is 

5,1% 8 10,1% 16 3,8% 6 

Anders, namelijk: (vul in bij de volgende vraag) 5,7% 9 2,5% 4 4,4% 7 

Niet meer dan 1 of 2 antwoorden gegeven - - 20,3% 32 52,5% 83 

Totaal 100,0% 158 100,0% 158 100,0% 158 

 
14. Indien bij de vorige vraag 'Anders, namelijk:' hebt ingevuld, dan kunt u hieronder aangeven 

waar u de informatie nog meer vandaan haalt. 
 

………. 



 
  

 
  

Titel  Hoe onderbouwen gemeenten hun inschatting van effectiviteit? 
Rapport  R-2021-26A 

Pagina  59 

C.2.2.1 Factsheet 
15. Hoe duidelijk vindt u dit stukje tekst? 
 

Antwoord % Freq. 

Heel onduidelijk 3,3% 5 

Redelijk onduidelijk 35,3% 54 

Redelijk duidelijk 49,7% 76 

Heel duidelijk 11,7% 18 

Totaal 100,0% 153 

 
16. Kunt u aangeven welke passages uit de factsheet u duidelijk vindt en welke onduidelijk? 
 

Passage Heel 
onduidelijk 

Redelijk 
onduidelijk 

Redelijk 
duidelijk 

Heel duidelijk Totaal 

% Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. 

Over de effecten van verkeerseducatie is niet veel 
bekend. Relevante studies zijn vaak te kleinschalig 
om conclusies uit te kunnen trekken.  

4,6% 7 45,1% 69 50,3% 77 0,0% 0 100,0% 153 

Ook wordt doorgaans niet officieel getoetst of de 
gestelde lesdoelen in de praktijk gehaald worden.  

1,3% 2 10,5% 16 45,1% 69 43,1% 66 100,0% 153 

In een grootschalige meta-analyse werden 674 
evaluatiestudies tegen het licht gehouden, 
waarvan er maar vijftien aan de methodologische 
eisen bleken te voldoen.  

7,8% 12 32,7% 50 39,2% 60 20,3% 31 100,0% 153 

Uit de resultaten van deze meta-analyse bleken 
oversteekprogramma’s voor voetgangers te 
resulteren in veiliger gedrag. 

5,2% 8 27,5% 42 44,4% 68 22,9% 35 100,0% 153 

Deze studies bekeken niet of er ook een daling in 
het ongevalsrisico was.  

19,6% 30 46,4% 71 34,0% 52 0,0% 0 100,0% 153 

In sommige andere studies lijken kinderen na 
verkeersonderwijs juist een iets hoger 
ongevalsrisico te hebben, mogelijk als gevolg van 
zelfoverschatting. 

1,3% 2 15,0% 23 56,2% 86 27,5% 42 100,0% 153 

Uit een Nederlandse systematische evaluatie van 
elf verschillende educatieprogramma’s voor 
basisscholen bleek dat enkele geëvalueerde 
projecten een klein effect hadden op 
zelfgerapporteerd gedrag.  

16,3% 25 37,9% 58 35,3% 54 10,5% 16 100,0% 153 

Ook in deze studie kon niet worden vastgesteld of 
dit gepaard ging met feitelijk veiliger gedrag of 
ongevallen. 

1,3% 2 32,7% 50 45,8% 70 20,3% 31 100,0% 153 
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17. Welke informatie uit deze factsheet is compleet nieuw voor u? Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

Passage Freq. 

Over de effecten van verkeerseducatie is niet veel bekend. Relevante studies zijn vaak te 
kleinschalig om conclusies uit te kunnen trekken.  

40 

Ook wordt doorgaans niet officieel getoetst of de gestelde lesdoelen in de praktijk 
gehaald worden.  

32 

In een grootschalige meta-analyse werden 674 evaluatiestudies tegen het licht 
gehouden, waarvan er maar vijftien aan de methodologische eisen bleken te voldoen.  

98 

Uit de resultaten van deze meta-analyse bleken oversteekprogramma’s voor 
voetgangers te resulteren in veiliger gedrag. 

75 

Deze studies bekeken niet of er ook een daling in het ongevalsrisico was.  59 

In sommige andere studies lijken kinderen na verkeersonderwijs juist een iets hoger 
ongevalsrisico te hebben, mogelijk als gevolg van zelfoverschatting. 

93 

Uit een Nederlandse systematische evaluatie van elf verschillende educatieprogramma’s 
voor basisscholen bleek dat enkele geëvalueerde projecten een klein effect hadden op 
zelfgerapporteerd gedrag.  

75 

Ook in deze studie kon niet worden vastgesteld of dit gepaard ging met feitelijk veiliger 
gedrag of ongevallen. 

53 

Geen van allen is nieuw voor mij 14 

 
18. Als u dit leest over de werkelijke effectiviteit, gelooft u deze informatie dan? Geef hieronder 

per passage aan of u de informatie gelooft of niet. 
 

Passage Geloof ik 
(voornamelijk) 

Geloof ik 
(voornamelijk) niet 

Totaal 

% Freq. % Freq. % Freq. 

Over de effecten van verkeerseducatie is niet veel bekend. Relevante 
studies zijn vaak te kleinschalig om conclusies uit te kunnen trekken.  

90,8% 139 9,2% 14 100,0% 153 

Ook wordt doorgaans niet officieel getoetst of de gestelde lesdoelen in 
de praktijk gehaald worden.  

92,8% 142 7,2% 11 100,0% 153 

In een grootschalige meta-analyse werden 674 evaluatiestudies tegen 
het licht gehouden, waarvan er maar vijftien aan de methodologische 
eisen bleken te voldoen.  

81,0% 124 19,0% 29 100,0% 153 

Uit de resultaten van deze meta-analyse bleken oversteekprogramma’s 
voor voetgangers te resulteren in veiliger gedrag. 

93,5% 143 6,5% 10 100,0% 153 

Deze studies bekeken niet of er ook een daling in het ongevalsrisico was.  88,2% 135 11,8% 18 100,0% 153 

In sommige andere studies lijken kinderen na verkeersonderwijs juist 
een iets hoger ongevalsrisico te hebben, mogelijk als gevolg van 
zelfoverschatting. 

68,0% 104 32,0% 49 100,0% 153 

Uit een Nederlandse systematische evaluatie van elf verschillende 
educatieprogramma’s voor basisscholen bleek dat enkele geëvalueerde 
projecten een klein effect hadden op zelfgerapporteerd gedrag.  

82,4% 126 17,6% 27 100,0% 153 

Ook in deze studie kon niet worden vastgesteld of dit gepaard ging met 
feitelijk veiliger gedrag of ongevallen. 

94,1% 144 5,9% 9 100,0% 153 
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19. Gaat u uw beleid aanpassen na het lezen van deze tekst? 
 

Antwoord % Freq. 

Ja, ik ga minder 
verkeerslessen aanbieden 

3,9% 6 

Nee, ik ben dat niet van 
plan, want: ………. 

96,1% 147 

Totaal 100,0% 153 

C.2.3 Voorlichtingscampagnes (bijvoorbeeld MONO rijden op de fiets) 
20. Hoe effectief dacht u zelf dat deze maatregel was voor u dit las? 
 

Antwoord % Freq. 

Niet effectief 17,0% 26 

Gering effect 69,3% 106 

Redelijk effectief 13,7% 21 

Heel effectief 0,0% 0 

Totaal 100,0% 153 

 
21. Waar hebt u deze informatie voor het antwoord op de vorige vraag vandaan? Stel een top 3 op 

met de antwoorden die het meeste van toepassing zijn.  
 

Antwoord Plek 1 Plek 2 Plek 3 

% Freq. % Freq. % Freq. 

Dat heb ik gelezen in een boek/vaktijdschrift/op een website 10,1% 16 5,1% 8 3,8% 6 

Ik zie in de praktijk wat de effectiviteit van deze maatregel is 25,9% 41 13,3% 21 3,2% 5 

Ik denk het gewoon 32,9% 52 11,4% 18 3,8% 6 

Dat heb ik heb zo geleerd op de opleiding 3,8% 6 0,0% 0 0,6% 1 

Dat hoor ik van collega’s 0,6% 1 3,8% 6 2,5% 4 

De maatregel zou voor mijzelf als verkeersdeelnemer wel/niet 
werken, dus ook voor anderen 

8,2% 13 12,7% 20 5,1% 8 

Ik hoor verhalen van verkeersdeelnemers over deze maatregel  4,4% 7 3,8% 6 3,8% 6 

Dat denk ik vanwege het (ontbreken van) draagvlak voor de 
maatregel 

1,9% 3 13,3% 21 5,7% 9 

We lezen in de literatuur niet dat deze maatregel niet werkt 1,3% 2 1,9% 3 2,5% 4 

Ik heb dit zelf onderzocht 0,6% 1 0,6% 1 0,0% 0 

De provincie/het rijk financiert deze maatregel, daarom ga ik er 
vanuit dat de maatregel effectief is 

6,3% 10 3,8% 6 4,4% 7 

Anders, namelijk: (vul in bij de volgende vraag) 3,8% 6 1,3% 2 1,9% 3 

Niet meer dan 1 of 2 antwoorden gegeven - - 29,1% 46 62,7% 99 

Totaal 100,0% 158 100,0% 158 100,0% 158 
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22. Indien bij de vorige vraag 'Anders, namelijk:' hebt ingevuld, dan kunt u hieronder aangeven 
waar u de informatie nog meer vandaan haalt. 

 
………. 

C.2.3.1 Factsheet 
23. Hoe duidelijk vindt u dit stukje tekst? 
 

Antwoord % Freq. 

Heel onduidelijk 6,5% 10 

Redelijk onduidelijk 21,6% 33 

Redelijk duidelijk 50,3% 77 

Heel duidelijk 21,6% 33 

Totaal 100,0% 153 

 
24. Kunt u aangeven welke passages uit de factsheet u duidelijk vindt en welke onduidelijk? 

 
 

Passage Heel 
onduidelijk 

Redelijk 
onduidelijk 

Redelijk 
duidelijk 

Heel 
duidelijk 

Totaal 

% Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. 

Voorlichtingscampagnes zijn bedoeld om verkeers-
deelnemers te informeren over specifieke verkeers-
veiligheidsthema’s en om hun attitude en gedrag 
daaraan aan te passen.  

2,0% 3 7,2% 11 37,9% 58 52,9% 81 100,0% 153 

Een aantal overkoepelende internationale studies laat 
een effect zien van voorlichtingscampagnes van -9% 
op het aantal ongevallen.  

5,2% 8 22,2% 34 39,2% 60 33,3% 51 100,0% 153 

Ook zijn er effecten gevonden op geobserveerd en 
zelfgerapporteerd verkeersgedrag.  

9,2% 14 32,7% 50 36,6% 56 21,6% 33 100,0% 153 

Omdat voorlichtingscampagnes vaak worden gecombi-
neerd met andere maatregelen zoals handhaving, kan 
niet worden vastgesteld welk deel van dit effect aan 
de voorlichtingscampagnes is toe te schrijven en welk 
deel aan de aanvullende maatregelen.  

3,3% 5 9,2% 14 42,5% 65 45,1% 69 100,0% 153 

Ook zijn voorlichtingscampagnes zeer divers wat 
betreft thematiek, doelgroep, opzet en omvang, zodat 
het lastig is te onderzoeken welke vorm van 
voorlichtingscampagne tot effecten leidt 

3,9% 6 19,0% 29 40,5% 62 36,6% 56 100,0% 153 
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25. Welke informatie uit deze factsheet is compleet nieuw voor u? Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

Passage Freq. 

Voorlichtingscampagnes zijn bedoeld om verkeersdeelnemers te informeren over 
specifieke verkeersveiligheidsthema’s en om hun attitude en gedrag daaraan aan te 
passen.  

3 

Een aantal overkoepelende internationale studies laat een effect zien van 
voorlichtingscampagnes van -9% op het aantal ongevallen.  

96 

Ook zijn er effecten gevonden op geobserveerd en zelfgerapporteerd verkeersgedrag.  44 

Omdat voorlichtingscampagnes vaak worden gecombineerd met andere maatregelen 
zoals handhaving, kan niet worden vastgesteld welk deel van dit effect aan de 
voorlichtingscampagnes is toe te schrijven en welk deel aan de aanvullende 
maatregelen.  

15 

Ook zijn voorlichtingscampagnes zeer divers wat betreft thematiek, doelgroep, opzet en 
omvang, zodat het lastig is te onderzoeken welke vorm van voorlichtingscampagne tot 
effecten leidt 

21 

Geen van allen is nieuw voor mij 42 

 
26. Als u dit leest over de werkelijke effectiviteit, gelooft u deze informatie dan? Geef hieronder 

per passage aan of u de informatie gelooft of niet 
 

Passage Geloof ik 
(voornamelijk) 

Geloof ik 
(voornamelijk) niet 

Totaal 

% Freq. % Freq. % Freq. 

Voorlichtingscampagnes zijn bedoeld om verkeersdeelnemers 
te informeren over specifieke verkeersveiligheidsthema’s en 
om hun attitude en gedrag daaraan aan te passen.  

100,0% 153 0,0% 0 100,0% 153 

Een aantal overkoepelende internationale studies laat een 
effect zien van voorlichtingscampagnes van -9% op het aantal 
ongevallen.  

83,0% 127 17,0% 26 100,0% 153 

Ook zijn er effecten gevonden op geobserveerd en 
zelfgerapporteerd verkeersgedrag.  

88,9% 136 11,1% 17 100,0% 153 

Omdat voorlichtingscampagnes vaak worden gecombineerd 
met andere maatregelen zoals handhaving, kan niet worden 
vastgesteld welk deel van dit effect aan de 
voorlichtingscampagnes is toe te schrijven en welk deel aan de 
aanvullende maatregelen.  

94,8% 145 5,2% 8 100,0% 153 

Ook zijn voorlichtingscampagnes zeer divers wat betreft 
thematiek, doelgroep, opzet en omvang, zodat het lastig is te 
onderzoeken welke vorm van voorlichtingscampagne tot 
effecten leidt 

94,8% 145 5,2% 8 100,0% 153 
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27. Gaat u uw beleid aanpassen na het lezen van deze tekst? 
 

Antwoord % Freq. 

Ja, ik ga minder voorlichtings-
campagnes inzetten 

11,1% 17 

Nee, ik ben dat niet van plan, 
want: ………. 

88,9% 136 

Totaal 100,0% 153 

C.3 Meer kennis over effectiviteit 
28. Wat kan ervoor zorgen dat beleidsmakers (nog) meer kennis over effectiviteit krijgen? Geef 

hieronder aan wat wel of niet zou helpen.  
 
Antwoord Helpt wel Helpt niet Weet ik niet Totaal 

% Freq. % Freq. % Freq. % Freq. 

Opfriscursussen 
en -webinars 

82,9% 131 3,8% 6 13,3% 21 100,0% 158 

Leren van succesvolle 
voorbeelden van andere 
gemeenten 

93,0% 147 1,3% 2 5,7% 9 100,0% 158 

Adviesbureaus moeten 
betere kennis hebben/ver-
schaffen over effectiviteit 

51,3% 81 12,0% 19 36,7% 58 100,0% 158 

Meer aandacht in vakbladen 56,3% 89 22,8% 36 20,9% 33 100,0% 158 

Meer aandacht in de 
opleiding 

67,7% 107 8,9% 14 23,4% 37 100,0% 158 

Bestaande informatie 
(bijvoorbeeld factsheets) 
gemakkelijker leesbaar 
maken 

75,9% 120 6,3% 10 17,7% 28 100,0% 158 

Meer aandacht voor effec-
tiviteit in CROW publicaties 

81,6% 129 4,4% 7 13,9% 22 100,0% 158 

Meer bekendheid voor de 
effectiviteitswijzer van 
Kennisnetwerk SPV 

72,2% 114 6,3% 10 21,5% 34 100,0% 158 

Informatie moet ergens 
eenvoudig op te zoeken zijn, 
zonder veel tekst 

82,3% 130 8,2% 13 9,5% 15 100,0% 158 

Meer tijd voor gemeenten 
om zich met verkeersveilig-
heid bezig te houden 

88,0% 139 4,4% 7 7,6% 12 100,0% 158 

 
29. In dit tekstveld kunt u uw antwoorden toelichten of aangegeven hoe beleidsmakers (nog) meer 

kennis over effectiviteit kunnen krijgen. 
………. 
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C.4 Algemene vragen 
30. Voor welke gemeente bent u werkzaam? 
 

Inwonertal % Freq. Nederland 

Minder dan 20.000 15,7% 24 22,8% 

20.000 - 50.000 54,9% 84 53,2% 

50.000 - 100.000 17,0% 26 15,2% 

Meer dan 100.000 12,4% 19 8,7% 

Totaal 100,0% 153 100,0% 

 
31. Wat is uw functie binnen deze gemeente? 
 

Functie % Freq. 

Verkeersveiligheid 2,5% 4 

Verkeerskundige 17,7% 28 

Beleidsmedewerker 45,6% 72 

Adviseur 16,5% 26 

Medewerker verkeer 10,8% 17 

Overig 7,0% 11 

Totaal 100,0% 158 

 
32. Hoeveel fte wordt er binnen uw gemeente aan verkeersveiligheid besteed? 1 fte staat voor 1 

fulltime baan.  
 

FTE % Freq. 

0,0 - 0,4 30,7% 47 

0,5 - 0,9 22,2% 34 

1,0 - 1,4 17,6% 27 

1,5 - 1,9 10,5% 16 

2,0 - 2,4 5,9% 9 

2,5 - 2,9  4,6% 7 

3,0 of meer 8,5% 13 

Totaal 100,0% 153 
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