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Samenvatting 

Jongeren maken tijdens het fietsen veel gebruik van apparatuur zoals 
muziekspelers of mobiele telefoons. Ook geven jongeren in vergelijking met 
ouderen vaker aan dat zij betrokken zijn geweest bij ongevallen waarbij 
apparatuurgebruik een rol heeft gespeeld. In dit rapport is gezocht naar 
maatregelen en interventies die het meest geschikt zijn om het gebruik van 
mobiele apparatuur door fietsende jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 
17 jaar te beïnvloeden ten gunste van de verkeersveiligheid. Dit is gedaan 
aan de hand van literatuuronderzoek. Let wel: op deze manier wordt dus op 
voorhand getoetst welke interventies de grootste kans van slagen hebben 
en welke waarschijnlijk niet zullen werken. 
 
Er is kennis vergaard over het probleemgedrag (apparatuurgebruik op de fiets 
en risico’s daarvan) en vastgesteld welk gedrag gewenst is (doelgedrag). Ook 
zijn zo veel mogelijk relevante kenmerken van de doelgroep (jonge 
adolescenten, 10-17 jaar) in beeld gebracht waarmee bij een effectieve 
interventie rekening moet worden gehouden. Op basis van deze kennis is 
vervolgens een reeks beïnvloedingsstrategieën beoordeeld op de kans om 
het doelgedrag en de doelgroep in kwestie te beïnvloeden. Er worden 
aanbevelingen gedaan over de meeste kansrijke maatregelen.  

Probleemgedrag 

Het gros van de jonge adolescenten beschikt over een mobiele telefoon, 
smartphone of muziekspeler. In vergelijking met oudere leeftijdsgroepen, 
maken jongeren tijdens het fietsen ook veel gebruik van deze apparatuur. 
Daarnaast gebruiken jongeren hun mobiele apparatuur ook anders.  
In vergelijking met ouderen:  
− luisteren jongeren meer naar muziek tijdens het fietsen, terwijl juist 

auditieve informatie voor fietsers heel belangrijk is; 
− voeren jongeren tijdens het fietsen meer belastende taken uit met hun 

apparatuur, zoals de apparatuur bedienen en berichten lezen en sturen; 
− gebruiken jongeren hun apparatuur minder selectief en houden ze weinig 

rekening met de drukte op de weg of de weersomstandigheden; 
− worden jongeren door het bedienen van de apparatuur meer afgeleid en 

reageren ze minder goed op de gevaren op de weg; 
− neemt bij jongeren het ongevalsrisico meer toe door apparatuurgebruik 

tijdens het fietsen. Het blijkt namelijk dat fietsers in de leeftijdsgroepen 
12-17 jaar en 18-34 jaar een1,4 keer zo hoog risico op een ongeval 
hebben wanneer ze elke rit apparatuur gebruiken dan wanneer ze nooit 
apparatuur gebruiken. Voor fietsers ouder dan 35 jaar blijkt de 
samenhang tussen gebruik van apparatuur en fietsongevallen niet 
significant. Deze resultaten zijn afkomstig uit vragenlijststudies, dus 
gebaseerd op zelfrapportage.   

Doelgroep: kenmerken en implicaties 

Een belangrijk kenmerk van de doelgroep is dat jonge adolescenten – en 
dan met name jongens – niet alleen een hoger risico hebben in het verkeer, 
maar ook op overlijden door een andere 'niet-natuurlijke' doodsoorzaak. Er 
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is bij onze doelgroep dus sprake van een algemener probleem waarop 
interventies zich kunnen richten. Interventies gericht op apparatuurgebruik 
op de fiets kunnen daarvan deel uitmaken. De keerzijde van een dergelijke 
integrale benadering is dat hierbij de kans bestaat dat belangrijke inzichten 
en middelen die inspelen op het specifieke probleem- en doelgedrag 
(apparatuurgebruik binnen het verkeer) niet aan bod komen.  
 
Jongeren moeten ermee leren omgaan dat risico’s soms onontkoombaar 
zijn. Ze moeten in relatief veilige omstandigheden hun ‘grenzen kunnen 
verleggen’ om zich te kunnen ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld onder 
(terughoudende) begeleiding van ouders of in een overzichtelijke woon- en 
schoolomgeving. Verder laten jongeren zich sterk door leeftijdsgenoten 
beïnvloeden. ‘Oudere leeftijdsgenoten’ kunnen daarom een voorbeeldrol 
vervullen. Ook ouders kunnen hun kinderen op jongere leeftijd trachten te 
wapenen tegen eventuele negatieve invloed van leeftijdsgenootjes door het 
goede voorbeeld te geven.  
 
Een ander kenmerk van adolescenten is dat ze beperkt zijn in hun 
‘hogereordevaardigheden’ zoals gevaarherkenning en hoe te handelen in 
risicovolle situaties. Deze kunnen getraind worden door bijvoorbeeld met 
jongeren te oefenen wat ze het beste kunnen doen als ze op de fiets gebeld 
worden of een bericht ontvangen. Echter, impulscontrole is daarbij belangrijk 
en het hersengebied dat bij impulscontrole een grote rol speelt is bij 
jongeren nog volop in ontwikkeling. Bovendien is hun gedrag vanwege hun 
impulsiviteit en gebrek aan ervaring en routine minder geautomatiseerd en 
intuïtief. Bewustwording en impulscontrole mogen in een interventie daarom 
wel worden meegenomen als aandachtspunt, maar op dit gebied mag niet te 
veel van de doelgroep worden verwacht. Aanvullende maatregelen zijn 
nodig. 

Aanbevelingen voor maatregelen 

Maatregelen kunnen zijn gericht op de ontmoediging van apparatuurgebruik 
(onthouding) tijdens het fietsen, of op het bevorderen van veilig gebruik. Het 
bevorderen van veilig gebruik verdient de voorkeur, onder andere omdat het 
verhoogde risico door apparatuurgebruik onder fietsende jongeren ook 
gepaard lijkt te gaan met een andere manier van apparatuurgebruik tijdens 
het fietsen. Jongeren verrichten relatief vaker dan andere leeftijdsgroepen 
tijdens het fietsen handelingen die tijdens het fietsen bijzonder risicovol zijn, 
zoals berichten sturen en lezen. De verwachting is dat campagnes die 
uitsluitend gericht zijn op het ontmoedigen van apparatuurgebruik, minder 
succesvol zullen zijn. Een campagneboodschap kan bijvoorbeeld vertellen 
dat apparatuurgebruik beter helemaal kan worden vermeden, maar als men 
ervoor kiest om dat wel te doen, hoe men dan de apparatuur veilig kan 
gebruiken. Deze aanpak is analoog aan de huidige campagnes gericht op 
het rijden onder invloed van alcohol (als je tóch drinkt, doe verstandig en 
zoek een ‘Bob’). 
 
In dit rapport zijn twaalf mogelijke strategieën besproken voor maatregelen 
en interventies om fietsende jongeren (10-17 jaar) hun apparatuur veilig te 
laten gebruiken. Als gewenst gedrag (doelgedrag) is gekozen voor ‘veilig 
luisteren’ naar muziek en ‘selectief bedienen’ van de apparatuur op de fiets. 
Het betrof zowel strategieën gericht op aanpassingen van het verkeers-
systeem en de apparatuur, als psychologische strategieën die zich direct 
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richten op het gedrag van adolescente fietsers. Met de vergaarde kennis 
over het probleemgedrag en de doelgroep, is per maatregel stilgestaan bij 
de vraag of deze geschikt is voor de beoogde doelgedragingen.  
 
Het blijkt dat strategieën die gebruikmaken van ‘bewustwording’, ‘angst’ en 
‘priming’ waarschijnlijk niet geschikt zijn voor het doelgedrag dan wel de 
doelgroep in kwestie. Vier strategieën scoren daarentegen juist heel goed: 
‘het goede voorbeeld’, ‘leren van fouten’, ‘humor’ en ‘belonen’ hebben voor 
beide doelgedragingen de grootste kans van slagen. Elk van deze 
strategieën is geschikt om als basis te dienen voor een campagne; ze 
kunnen eventueel ook gecombineerd worden. Welke keuze uiteindelijk 
gemaakt wordt hangt af van de middelen waarover een campagnemaker 
beschikt en de schaal waarop men de campagne wil inzetten. 
 
Wat betreft de manier om de doelgroep te bereiken, is het belangrijk om te 
bedenken dat campagnes via de massamedia weliswaar een groot bereik 
hebben, maar een weinig duurzaam individueel effect. Daarom dienen 
massamediale campagnes gecombineerd te worden met campagnes die op 
lokaal of persoonlijk niveau worden aangeboden, bijvoorbeeld op school, op 
festivals of via sociale media. Ook hier geldt dat de exacte vormgeving van 
de campagne sterk afhankelijk is van de beschikbare middelen en de 
gekozen interventiestrategie.  

Aanbevelingen voor onderzoek 

In dit rapport is op basis van beschikbare kennis nagegaan welke 
interventiemogelijkheden het meest geschikt zijn om een bepaald gedrag 
(apparatuurgebruik op de fiets) door een bepaalde groep (adolescenten) in 
gunstige zin te beïnvloeden. Uit het resultaat blijkt eens te meer dat er meer 
onderzoek naar apparatuurgebruik op de fiets nodig is. Naast gegevens van 
zelfgerapporteerd gedrag zijn er ook gegevens over daadwerkelijk, 
waargenomen gedrag nodig. Bovendien dienen deze onderzoeken 
regelmatig te worden herhaald, aangezien de ontwikkelingen op het gebied 
van bezit en verandering van mobiele apparatuur zeer snel gaan. Ten slotte 
is het belangrijk om de effectiviteit van nieuwe interventies en maatregelen 
goed te evalueren.  
 
Met dit onderzoek is geïllustreerd hoe de slagingskans van verschillende 
maatregelen op voorhand redelijk kan worden ingeschat op basis van 
bestaande kennis over een bepaald gedrag of doelgroep. Hiermee is een 
groot aantal denkbare interventiemogelijkheden teruggebracht tot een 
kleiner aantal kansrijke maatregelen. Dit type literatuuronderzoek kan in de 
toekomst ook op andere gedragingen en doelgroepen worden toegepast. 
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Summary 

The use of mobile devices by cycling youths; A basis for effective 
measures 
 
When they are cycling, youths often use devices like music players or mobile 
phones. Compared with older cyclists, youths are also more likely to indicate 
that they have been involved in crashes in which the use of mobile devices 
played a role. The present report presents the search for the most suitable 
measures and interventions to influence the use of mobile devices by cycling 
youths in the ages 10 to 17 to accomplish road safety improvement. The 
search was carried out in the form of a literature study. Note: this method 
allowed us to assess in advance which interventions are most likely to be 
successful and which interventions will probably be ineffective .   
 
Knowledge was gathered about this particular type of problem behaviour (the 
use of mobile devices while cycling and the risks it entails) and it was 
established which behaviour is desirable (target behaviour). Furthermore, as 
many as possible relevant characteristics of the target group (young 
adolescents, 10-17 years-old) that an effective intervention is to account for 
were mapped. Based on this knowledge a series of behavioural modification 
strategies were assessed for their likelihood of influencing the target 
behaviour and the target group. Recommendations are made concerning the 
measures most likely to be successful.  

Problem behaviour 

The majority of young adolescents have a mobile phone, smartphone or 
music player. Compared with older age groups, youths also use these 
devices very much while they are cycling. In addition, they make different 
use of their mobile devices.   
Compared with older age groups:  
− youths more frequently listen to music while they cycle, whereas auditory 

information is especially important for cyclists;  
− youths carry out more demanding tasks with their devices, like operating 

the device and reading and sending text messages;  
− youths make less selective use of their devices and take little account of 

busy traffic or weather conditions; 
− youths experience stronger distraction by operating the devices and their 

reactions to traffic hazards are less effective;  
− youths have a stronger increase in crash rate due to the use of devices 

while cycling. It has been found that the risk of a crash is 1.4 times higher 
for cyclists in the age groups 12-17 years-old and 18-34 years-old when 
they use a device every trip they make, than when they never use any 
devices. For cyclists older than 35, the relation between the use of 
devices and bicycle crashes was found not to be significant. These are 
findings from questionnaire studies, and are therefore based on self-
reporting.   
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Target group: characteristics and implications 

An important characteristic of the target group is that young adolescents – 
males in particular – not only have a greater risk in traffic, but also a greater 
risk of dying of other ‘unnatural’ causes. Therefore, our target group 
experiences a more general problem that interventions may focus on. 
Interventions aimed at the use of devices while cycling can be part of these 
interventions. The downside of such an integrated approach is that important 
insights and means that respond to this specific problem and target 
behaviour (the use of devices in traffic) may not be included.  
 
Youths must learn to cope with the fact that risks are sometimes 
unavoidable. They need relatively safe conditions in which they can ‘move 
their boundaries’ to be able to develop. These conditions can, for example, 
be (unobtrusive) accompaniment by parents or well-organized living and 
school environments. Furthermore, youths are easily influenced by age 
peers. ‘Older age peers’ can therefore serve as an example. Parents can 
also try to arm their children at a young age against possible bad influences 
of peers by setting them the correct example.  
 
Adolescents are also characterized by their limited higher order skills like 
hazard perception and how to act in risky conditions. These skills can, for 
example, be trained by practising with youths how best to act when they 
receive a phone call or a text message while they are cycling. However, 
impulse control plays a major role and in youths the section of the brain that 
is important for impulse control is still developing. In addition, their behaviour 
is less automated and intuitive as they lack experience and practice. 
Awareness and impulse control may therefore be used as points of attention 
in an intervention, but no great results may be expected from the target 
group regarding these points. They require additional measures. 

Recommendations for measures  

Measures can be aimed at discouraging the use of devices (abstinence) 
while cycling or encouraging safe use. Encouraging safe use is to be 
preferred, also because the risk increase due to the use of devices by 
cycling youths seems to coincide with a different way of using devices while 
cycling. Relatively speaking, youths are more inclined than other age groups 
to carry out actions that are very hazardous while cycling, for instance 
reading and sending text messages. Campaigns that only aim to discourage 
the use of devices are expected to be less successful. The message of a 
campaign could be, for example, that it is wise not to use devices at all, but if 
the choice is made to do so all the same, how to use the devices the safest 
way possible. This approach is similar to the present drink-driving 
campaigns in the Netherlands (if you do drink, use a designated driver, a 
‘Bob’). 
 
This report discusses twelve possible strategies for measures and 
interventions to encourage safe use of devices by cycling youths (10-17 
years-old). The desired behaviours (target behaviours) that were selected 
are ‘safe listening’ to music and ‘selective operation’ of devices while cycling. 
The twelve strategies include strategies aimed at adaptations of the traffic 
environment and the devices, as well as psychological strategies that focus 
on the behaviour of cycling adolescents. The knowledge that was gathered 
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about problem behaviour and the target group was used to consider for each 
measure whether it is suitable for the intended target behaviours.  
 
Strategies aimed at ‘stimulating awareness’, fear’, and ‘priming’ appeared to 
be unsuitable for the intended target behaviour or target group. Four 
strategies, on the other hand, were judged to be very suitable: ‘setting the 
correct example’, ‘learning from errors’ ‘humour’ and ‘rewarding’ have the 
greatest chance of success for both target behaviours. Each of these 
strategies is suitable to be used as the basis for a campaign; they could also 
be combined. The final choice will depend on the means that are at the 
disposal of the campaign maker and the scale on which the campaign will be 
used.    
 
Concerning the way to reach the target group, it is important to be aware of 
the fact that mass media campaigns do indeed have a considerable reach, 
but a brief individual effect. Therefore, mass media campaigns need to be 
combined with campaigns that are offered at a local or personal level, for 
instance in schools, at festivals or through social media. In these cases, the 
campaign design also strongly depends on the available means and the 
intervention strategy that has been chosen.  

Recommendations for research  

Based on available knowledge, this report investigated which possible 
interventions are most suitable to have a positive effect on a specific 
behaviour (use of devices while cycling) by a specific group (adolescents). 
Once more, the results indicate that further research into the use of devices 
while cycling is advisable. Data on real, observed behaviour is required in 
addition to data on self-reported behaviour. Moreover, these studies need to 
be repeated at regular intervals as developments in the fields of ownership 
and technological developments in mobile devices are very rapid. Finally, it 
is important to evaluate the effectiveness of new interventions and measures 
thoroughly.  
 
The present study has illustrated how a reasonable estimate can be made of 
the success rate of different measures based on existing knowledge about a 
specific behaviour or target group. This reduces a large number of possible 
interventions to a small number of promising measures. In future, this type of 
literature study can also be used for other behaviours and other target 
groups.  
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1. Inleiding 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren vaak en veel mobiele (media-)apparatuur 
gebruiken tijdens het fietsen, en daardoor ook vaker bij ongevallen 
betrokken raken (Goldenbeld et al., 2010; 2012). Dit rapport gaat over 
manieren om het apparatuurgebruik van fietsende jongeren in de leeftijd van 
10 tot en met 17 jaar, te beïnvloeden. Het doel is om vast te stellen hoe  
– met welke typen maatregelen en strategieën – we ervoor kunnen zorgen 
dat hun apparatuurgebruik de verkeersveiligheid niet nadelig beïnvloedt. 
Hoewel een deel van de conclusies en adviezen misschien ook opgaat voor 
andere doelgroepen en gedragingen, wordt specifiek gekeken naar gedrag 
van jeugdige fietsers in de leeftijdscategorie van 10 tot en met 17 jaar en 
worden over andere vervoerswijzen en leeftijdsgroepen geen uitspraken 
gedaan. 

1.1. Achtergrond 

Het aantal verkeersdoden onder fietsers is sinds 2004 niet gedaald, terwijl 
de algemene trend in aantal verkeersdoden wél dalend is. Het aantal ernstig 
verkeersgewonden onder fietsers laat, in tegenstelling tot bij de andere 
vervoerswijzen, zelfs een stijgende lijn zien in de periode 1993-2008 
(Weijermars, Goldenbeld & Bos, 2010). Omdat de groep 10- tot en met 17-
jarigen gemiddeld vaker fietst dan de groep volwassenen en de fiets voor 
een groter deel van hun verplaatsingen gebruikt (Wegman & Aarts, 2005), 
nemen zij alleen al in absolute zin een groot deel van de fietsongevallen 
voor hun rekening. Een kenmerk van deze leeftijdsgroep is daarnaast dat ze 
vaker risico’s in het verkeer nemen en dat hun cognitieve vermogen om 
gevaren tijdig te detecteren en daar vervolgens adequaat op te reageren 
nog minder goed ontwikkeld is (Twisk & Vlakveld, 2010). Tellen we daar bij 
op dat deze leeftijdsgroep vaak de eerste en de meest frequente gebruikers 
van nieuwe technologie is (Lee, 2007), dan begint zich een groot verkeers-
veiligheidsprobleem af te tekenen. Bovendien maakt deze leeftijdsgroep – 
die in het vervolg van dit rapport aangeduid wordt met ‘jonge adolescenten’ 
of ‘pubers’ – een ingrijpende lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling 
door. Deze begint rond het tiende jaar met de hormonale veranderingen en 
leidt uiteindelijk tot ‘geslachtsrijpheid’ rond het zestiende jaar. Recentelijk is 
gebleken dat de veranderingen niet beperkt blijven tot die rond de 
voortplanting, maar dat ook de structuur van de hersenen sterk verandert. Er 
zijn aanwijzingen dat ook deze veranderingen van invloed zijn op de manier 
waarop jonge adolescenten met risico’s omgaan, dus ook met de risico’s die 
samenhangen met apparatuurgebruik tijdens het fietsen.  
 
Gebruik van mobiele apparatuur vormt ook een bron van afleiding en is in 
het verkeer een bekend probleem voor de verkeersveiligheid. Dit probleem 
is vooral onderzocht onder automobilisten (bijvoorbeeld Kircher, 2007; 
Ranney, 2008; Regan, Lee & Young, 2008; Stelling & Hagenzieker, 2012). 
Allerlei apparatuur wordt tijdens verkeersdeelname voor verschillende 
doeleinden gebruikt. De een belegt telefonische vergaderingen in de auto, 
de ander selecteert een bepaald muzieknummer op zijn mp3-speler. 
Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat ook fietsers gebruikmaken van 
afleidende apparatuur zoals een mobiele telefoon of mp3-speler terwijl ze 
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aan het verkeer deelnemen (De Waard et al., 2010; Goldenbeld et al., 
2012).  
 
Van de fietsers blijken vooral de adolescenten relatief veel gebruik te maken 
van mobiele apparatuur. Dit om bijvoorbeeld in contact te blijven met 
leeftijdsgenoten of naar muziek te luisteren – óók op de fiets. Door deze 
combinatie van afleiding door apparatuur en leeftijdsgebonden factoren 
zoals omgang met risico’s, cognitieve ontwikkeling en dergelijke, vormt de 
groep jonge adolescente fietsers een risicogroep in het verkeer. 

1.2. Aanpak 

Doel van dit rapport is om bouwstenen aan te leveren voor maatregelen of 
interventies gericht op fietsende jongeren om de gevaren van apparatuur-
gebruik op de fiets te verkleinen. Met welke typen maatregelen en 
strategieën kunnen we ervoor zorgen dat hun apparatuurgebruik de 
verkeersveiligheid niet nadelig beïnvloedt?  
 
Om tot een antwoord op deze vraag te komen volgen we de methode die in 
het Europese project CAST1 is ontwikkeld, bestaande uit:  
a. het vergaren van kennis over het probleemgedrag (hier 

apparatuurgebruik en de risico’s daarvan);  
b. het in beeld brengen van de kenmerken van de doelgroep (hier jonge 

adolescenten); 
c. het inventariseren van kansrijke psychologische strategieën;  
d. het selecteren van een mediastrategie.  
 
Deze methode bestaat dus uit literatuuronderzoek waarmee – op basis van 
kennis over probleemgedrag, gedragsverandering en de doelgroep – op 
voorhand wordt getoetst welke interventies de grootste kans van slagen 
hebben en welke waarschijnlijk niet zullen werken. 

1.3. Leeswijzer 

Probleemgedrag en doelgedrag  
In Hoofdstuk 2 wordt het probleemgedrag nader omschreven: hoe en 
wanneer maken jongeren gebruik van apparatuur en welke risico’s gaan 
daar, voor zover bekend, mee gepaard? Aan de hand hiervan wordt bepaald 
wat het gewenste doelgedrag is: in welk opzicht dient het probleemgedrag te 
veranderen? Dit doelgedrag dient voorafgaand aan het opzetten van een 
campagne of maatregel zo nauwkeurig mogelijk te worden gedefinieerd 
(Delhomme et al., 2009).   
 
Doelgroep  
Met welke kenmerken van fietsende jongeren moet in voor een effectieve 
interventie rekening gehouden worden? Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van 
wetenschappelijke inzichten in de ontwikkelingen die adolescenten 
doormaken en welke invloed deze hebben op hun gedrag. In dat hoofdstuk 
wordt ook getracht om de doelgroep zo nauwkeurig mogelijk te definiëren, 
zodat de interventie zo gericht mogelijk kan worden aangeboden aan die 
subgroep die bijvoorbeeld het beste te beïnvloeden is of het meeste risico 

                                                      
1 CAST staat voor: Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic safety 
(http://www.cast-eu.org/) 
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loopt. Dit is belangrijk omdat de jonge adolescenten van 10-17 jaar een 
groep is met veel onderlinge verscheidenheid: de gemiddelde 12-jarige 
vertoont bijvoorbeeld ander gedrag en is gevoelig voor andere invloeden 
dan de gemiddelde 17-jarige.  
 
Beïnvloedingsstrategieën.  
Wat is het meest geëigende middel om het doelgedrag te bewerkstelligen en 
de doelgroep te beïnvloeden? 
In Hoofdstuk 4 wordt een selectie beschreven van verschillende strategieën 
van gedragsbeïnvloeding. Daarbij gaat het in dit rapport om maatregelen die 
gericht zijn op het bevorderen van veilig gebruik, en niet op het tegengaan 
van apparatuurgebruik. De voornaamste reden hiervoor is dat bij jongeren 
apparatuurgebruik tijdens het fietsen niet alleen gepaard gaat met een 
verhoogd risico, maar dat jongeren de apparatuur ook op een minder veilige 
wijze lijkt te gebruiken (zie Hoofdstuk 2). Zo blijken jongeren vaker dan 
andere leeftijdsgroepen tijdens het fietsen handelingen te verrichten die 
bijzonder risicovol zijn, zoals berichten sturen en lezen. Ook blijken ze vaker 
gebruik te maken van apparatuur onder ongunstige verkeers- en weers-
omstandigheden. Daarom is in dit rapport gekozen voor maatregelen gericht 
op het bevorderen van veilig gebruik. Voor zover hier wetenschappelijke 
inzichten over bestaan, wordt eveneens beschreven in hoeverre de 
verschillende maatregelstrategieën geschikt zijn om 1) het doelgedrag te 
bewerkstelligen en 2) de doelgroep tot verandering te motiveren. Ook wordt 
in Hoofdstuk 4 stilgestaan bij mediagebruik: hoe kunnen we deze doelgroep 
het best bereiken, welke middelen zijn daarvoor geschikt?  
 
Hoofdstuk 5 biedt een korte samenvatting en discussie van de resultaten uit 
deze studie en de voornaamste aanbevelingen die op basis van deze 
resultaten worden gedaan.  
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2. Probleem- en doelgedrag: risico’s en achtergronden 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van wat er bekend is over het 
probleemgedrag. De hoofdvraag in dit hoofdstuk is: hoe vaak maken 
adolescenten gebruik van apparatuur op de fiets en welk risico gaat hiermee 
gepaard? Omdat er nog maar weinig onderzoek voorhanden is op basis 
waarvan deze vraag kan worden beantwoord, wordt echter breder gekeken 
dan alleen naar onderzoek over apparatuurgebruik door adolescenten op de 
fiets. In eerste instantie wordt gekeken naar gegevens over de prevalentie 
van apparatuurgebruik in het algemeen en door adolescenten in het 
bijzonder (Paragraaf 2.1). Vervolgens worden gegevens over de prevalentie 
en bijbehorende risico’s van apparatuurgebruik in het verkeer besproken, 
waarbij expliciet wordt gekeken naar eventuele verschillen tussen 
apparatuurgebruik op de fiets door adolescenten en apparatuurgebruik op 
de fiets door andere leeftijdsgroepen (Paragraaf 2.2.1). Daarnaast wordt 
literatuur besproken over de gevolgen van apparatuurgebruik in andere 
vervoermiddelen dan de fiets (Paragraaf 2.2.2). In Paragraaf 2.3 wordt 
ingegaan op de vraag waarom apparatuurgebruik invloed heeft op het 
uitvoeren van de verkeerstaak. Deze paragraaf beschrijft de verschillende 
manieren waarop apparatuurgebruik mogelijk kan interfereren met 
verkeersdeelname en bespreekt onderzoeken waarin de invloed van 
apparatuurgebruik op verkeersdeelname rechtstreeks is onderzocht. De 
Manual for designing, implementing and evaluating road safety 
communication strategies (Delhomme et al., 2009) stelt dat het voor het 
welslagen van een interventie belangrijk is om het doelgedrag van een 
interventie zo nauwkeurig mogelijk te formuleren. Daarom wordt aan het 
eind van dit hoofdstuk (Paragraaf 2.4) besproken wat de implicaties zijn van 
de gegevens over het probleemgedrag voor het doelgedrag waar een 
interventie zich het beste kan richten.  

2.1. Bezit en gebruik van mobiele telefoons onder jongeren 

In 2013 beschikt volgens onderzoek binnen het Pew Internet and American 
Life Project (Smith, 2013) 91% van de Amerikaanse bevolking over een 
mobiele telefoon. Vooral het aantal smartphonegebruikers is in een relatief 
korte periode enorm gegroeid: in mei 2011 beschikte 35% van de 
Amerikaanse volwassenen over een smartphone tegenover 56% in mei 
2013. Smartphonebezit onder volwassenen blijkt het hardst te zijn gegroeid 
bij jonge volwassenen tussen 18 en 24 jaar: hier steeg smartphonebezit van 
58% naar 79% in de periode tussen mei 2011 en februari 2012. Onder de 
gehele groep volwassenen was de toename gemiddeld 21%.  
 
Ook bij jongeren tot en met 17 jaar beschikt het overgrote deel (78%) over 
een mobiele telefoon (Madden et al., 2013). Smartphonebezit ligt bij 
Amerikaanse adolescenten aanmerkelijk lager dan bij volwassenen (37%), 
met een piek bij de 14-17-jarigen (44%). Qua type gebruik zeiden 
adolescenten tussen 12 en 17 jaar in 2011 zo'n zestig tekstberichten per dag 
te versturen, tien meer dan in 2009 (Lenhart, 2012). Ook hier zijn de 14-17-
jarigen de grootste gebruikers: in 2011 zeggen zij zo'n honderd tekst-
berichten per dag te versturen. Jongens versturen beduidend minder 
tekstberichten dan meisjes: zo'n vijftig per dag. Het aantal gesprekken dat 
met mobiele telefoon gevoerd wordt lijkt juist af te nemen: van 38% die in 
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2009 zei dagelijks met vrienden te spreken per mobiele telefoon, naar 26% 
in 2011. Ten slotte blijkt dat de jongeren die de meeste tekstberichten 
verzonden ook het meeste belden met hun mobiele telefoon.  
 
Nederlandse gegevens over apparatuurbezit onder jongeren laten zien dat 
ook in Nederland de meeste adolescenten over een mobiele telefoon 
beschikken. Volgens onderzoek van het Nibud heeft 97% van de 12- tot 18-
jarigen een mobiele telefoon (Schors, Madern & Werf, 2013). Volgens 
Duimel, Pijpers & Borgdorff (2012) waren dat er in 2011 nog 79%. Tot een 
jaar of 14 hebben de meeste jongeren een prepaid toestel; vanaf dat 
moment wordt het aandeel jongeren dat een abonnement heeft langzaam 
groter (Schors, Madern & Werf, 2013). Verder blijkt dat de meeste jongeren 
een smartphone hebben, van 70% onder 12-jarigen tot 81% onder 17- en 
18-jarigen. Het lijkt er dus op dat het smartphonebezit onder Nederlandse 
jongeren wat hoger ligt dan onder Amerikaanse jongeren.  
 
Op Europees niveau is geen vergelijkbaar overzicht beschikbaar over de 
prevalentie van apparatuurgebruik. In een Europees onderzoek naar 
internetgebruik onder jongeren is wel gevraagd naar het middel waarmee en 
de plaats waarop jongeren verbinding maakten met het internet (Livingstone 
et al., 2011). Hieruit bleek dat 60% van 9-16-jarigen (bijna) dagelijks 
gebruikmaakte van het internet. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 31% van 
9-16-jarigen verbinding maakte met het internet via een mobiele telefoon of 
ander mobiel apparaat en 12% met een smartphone. De plek waar ze dit 
deden was meestal thuis (85%) of op school (63%); een kleine 9% gaf aan 
internet ‘onderweg’ te gebruiken. 
 
Onderzoek naar gebruik van andere draagbare apparatuur zoals mp3-
spelers wijst uit dat jonge adolescenten hier veelvuldig gebruik van maken. 
In een Nederlands onderzoek gaf 90% van de deelnemende scholieren (12-
19 jaar) aan mp3-spelers te gebruiken, bijna een kwart van hen gaf zelfs aan 
er dagelijks gebruik van te maken (Vogel et al., 2009). Omdat onderzoek 
naar dit onderwerp zich vooral richt op het risico op gehoorschade op jonge 
leeftijd (48% van de jongeren geeft aan naar muziek te luisteren op het 
hoogste volume), is weinig tot geen informatie over de omvang en aard van 
het gebruik van mp3-spelers door adolescenten in vergelijking met andere 
leeftijdsgroepen. 
 
Jongeren vormen dus een belangrijke groep gebruikers van nieuwe 
technologieën. Ze zijn vooral grote gebruikers van het internet en diensten 
die via het internet aangeboden worden. Uit Nederlandse gegevens blijkt 
bovendien dat een aanzienlijk deel van de jongeren over een smartphone 
beschikt.  

2.2. Apparatuur in het verkeer: gebruik en risico 

De hoofdvraag in dit hoofdstuk is hoe vaak jongeren deze apparatuur in het 
verkeer gebruiken, en vervolgens of dat gebruik ook leidt tot ongevallen. We 
kijken hiervoor niet alleen naar het gebruik op de fiets, omdat hier nog 
weinig studie naar is gedaan, maar ook naar het gebruik achter het 
autostuur.  
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2.2.1. Op de fiets 

2.2.1.1. Gebruik 

Van veel afleidende activiteiten is er weinig bekend over hoe vaak ze in het 
verkeer voorkomen. Het merendeel van de bestaande onderzoeken is 
bovendien verricht onder automobilisten; onderzoek naar afleiding tijdens 
het fietsen is dus nog zeldzamer (Stelling & Hagenzieker, 2012). De meest 
recente gegevens over het gebruik van mobiele apparatuur op de fiets 
komen uit twee Nederlandse studies waarin is gekeken hoe vaak fietsers 
apparatuur gebruiken: een observatiestudie (De Waard et al., 2010) en een 
vragenlijststudie (Goldenbeld, Houtenbos & Ehlers, 2010). Hoewel deze 
prevalentiecijfers wel een indicatie geven, is het van belang om te bedenken 
dat dit soort cijfers maar 'beperkt houdbaar' zijn, gezien de snelle 
ontwikkelingen omtrent nieuwe technologieën en de ingebruikname daarvan 
(Stelling & Hagenzieker, 2012). 
 
Uit Tabel 2.1 (tweede kolom) blijkt dat De Waard et al. (2010) op basis van 
de observaties uitgevoerd in de stad Groningen voor heel Nederland 
schatten dat 6% van de fietsers apparatuur gebruikt tijdens het fietsen, 5% 
naar muziek luistert, 1% met een mobiele telefoon belt en 0,3% het menu 
van de mobiele telefoon bedient. De vragenlijststudie, een internetenquête 
onder 2.500 Nederlandse fietsers (eerste kolom in Tabel 2.1; Goldenbeld et 
al., 2010), geeft wat hogere percentages aan. Volgens die resultaten 
gebruikt 17% van de fietsers tijdens (bijna) elke rit een apparaat. Het vaakst 
gaat het dan om het luisteren naar muziek: 15% van de fietsers geeft aan 
(bijna) elke rit naar muziek te luisteren, 3% van fietsers zegt zelf te bellen of 
te worden gebeld tijdens (bijna) elke rit, 3% laat weten tijdens (bijna) elke rit 
een bericht te lezen of te sturen, en bijna 2% geeft aan tijdens (bijna) elke rit 
apparatuur te gebruiken om informatie te zoeken.  
 

Tabel 2.1. Prevalentie apparatuurgebruik onder fietsers in het algemeen. 

Uit het onderzoek van Goldenbeld et al. (2010) blijkt verder dat leeftijd een 
belangrijke factor is voor de frequentie en wijze van gebruik van apparatuur 
tijdens het fietsen. Jongeren blijken aanzienlijk vaker apparatuur gebruiken 
tijdens het fietsen dan ouderen: driekwart van de 12-17-jarige fietsers luistert 

Apparatuurgebruik tijdens het 
fietsen 

% fietsers dat bijna 
elke rit apparatuur 
zegt te gebruiken 1   

% fietsers dat apparatuur 
blijkt te gebruiken, 

gebaseerd  op observaties 2  

Iemand bellen of gebeld worden 3 
 

1 

Menu van mobiele telefoon 
bedienen (sms’en of invoeren van 
een telefoonnummer) 

Niet gevraagd 0,3 

Bericht (versturen of lezen) 3 
 

 

Informatie opzoeken 2  

Luisteren naar muziek 15 5 

Algemeen apparatuurgebruik 17 6 

1 Goldenbeld et al., 2010; 2 De Waard et al., 2010 
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naar eigen zeggen op zijn minst weleens naar muziek en eveneens 
driekwart zegt weleens de telefoon te gebruiken tijdens het fietsen. Het 
apparatuurgebruik onder jongere fietsers (12-34 jaar) blijkt dubbel zo hoog 
te zijn als onder fietsers van 35 jaar en ouder. De jongste leeftijdscategorie 
(12-17 jaar) verschilt wat betreft bellen op de fiets niet van wat oudere 
fietsers (18-34 jaar), maar een veel groter deel van de jongste groep fietsers 
luistert naar muziek, leest of stuurt berichten of zoekt iets op een toestel dan 
de een-na-jongste groep. De 50-plussers gebruiken apparatuur het minst 
vaak tijdens het fietsen. Opvallend is dat met name muziek luisteren iets is 
wat met name door de jongere adolescenten gedaan wordt, terwijl telefoon-
gebruik ongeveer even vaak wordt gerapporteerd door de jongste groep als 
door de groep oudere adolescenten en jongvolwassenen (Tabel 2.2). 
 

Leeftijdsgroep Percentage dat wel eens 
muziek luistert tijdens het 

fietsen 

Percentage dat wel eens 
gebruikmaakt van een mobiele 

telefoon tijdens het fietsen 

12-17 76% 77% 

18-34 54% 76% 

35-49 23% 47% 

50+ 14% 34% 

Tabel 2.2. Apparatuurgebruik naar leeftijd (Goldenbeld et al., 2010).  

Als we de gegevens over apparatuurgebruik door adolescente fietsers op 
zich bekijken (zie Tabel 2.3), dan zien we dat muziek luisteren het meeste 
voorkomt: 40% van de adolescenten luistert (bijna) elke rit naar muziek. De 
mobiele telefoon wordt (verder) vooral gebruikt om berichten te versturen en 
te lezen: 14,5% verstuurt een bericht (bijna) elke rit en 15% leest een bericht 
(bijna) elke rit. Ongeveer 6% van de fietsers belt en evenveel beantwoordt 
de telefoon handheld (bijna) elke rit, 2% doet dat handsfree.  
 

Apparatuurgebruik tijdens het fietsen 
% fietsers (12-17 jaar) dat 
bijna elke rit apparatuur 

zegt te gebruiken 

Bellen 

Eigen initiatief 
Handheld 6,2% 

Handsfree 1,8% 

Beantwoorden 
Handheld 6,6% 

Handsfree 1,7% 

Bericht  Versturen 14,5% 

 Lezen 15,3% 

Informatie opzoeken 1,9% 

E-mailen - 

Internetten - 

Luisteren naar muziek 40% 

Tabel 2.3. Percentage jonge adolescente fietsers in Nederland dat 
apparatuur gebruikt tijdens het fietsen (Goldenbeld et al., 2010). 
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Internationaal vergelijkbare cijfers over het gebruik van apparatuur onder 
jonge fietsers zijn schaars. In een Japans vragenlijstonderzoek zijn jongeren 
(15-18 jaar) gevraagd naar het gebruik van mobiele telefoon tijdens het 
fietsen (Ichikawa & Nakahara, 2008). Ook hieruit blijkt dat een groot aandeel 
fietsers wel eens de mobiele telefoon gebruikt om een gesprek te voeren 
(79% van de jongens en 74% van de meisjes), om te e-mailen (87% beide 
geslachten) en om te internetten (45% van de jongens en 29%van de 
meisjes). Deze studie geeft verder alleen informatie over wel of geen gebruik 
van mobiele telefoons en geen informatie over de frequentie van dat 
gebruik. 
 
Het onderzoek van Goldenbeld et al, (2010) gaf wel informatie over de 
frequentie waarmee men apparatuur gebruikt tijdens het fietsen. Er blijkt 
tussen de verschillende leeftijdsgroepen niet alleen een verschil in 
frequentie te zijn maar ook in de manier waaróp ze die apparatuur gebruiken 
en de risico’s die hiermee gepaard gaan inschatten. Jongeren blijken minder 
selectief in hun apparatuurgebruik dan oudere fietsers (Goldenbeld et al., 
2010): jongere fietsers (12-17 en 18-34 jaar) geven vaker aan dat ze de 
apparatuur voor luisteren of bellen blijven gebruiken in specifieke drukke of 
anderszins complexe verkeerssituaties. In cijfers: het selectief niet-gebruiken 
van apparatuur in deze situaties – in feite een vorm van compenserend 
gedrag – wordt twee- tot driemaal zo vaak door oudere fietsers (50+) 
gerapporteerd als door jongere fietsers (12-17 en 18-34 jaar). De jongste 
groep fietsers (12-17-jarigen) is ook het minst overtuigd van de mogelijke 
gevaren van verschillende vormen van apparatuurgebruik tijdens het fietsen. 
De groep 12-17-jarigen was opmerkelijk minder vaak van mening dat het 
gevaarlijk is om tijdens het fietsen muziek te luisteren (minder dan 10%), te 
bellen (iets minder dan 20%) of berichten te sturen of lezen (iets meer dan 
20%) dan de andere leeftijdsgroepen. 
 
Ten slotte is het nog interessant om te weten hoe lang jonge fietsers bezig 
zijn met een apparaat, om op basis daarvan de risicoverhoging te schatten. 
Dit soort gegevens over de duur van het apparatuurgebruik ontbreken. Wel 
is een schatting gemaakt voor mobiel bellen. Op basis van de onderzoeks-
literatuur en uitgaande van een gemiddeld telefoongesprek van 5 minuten, 
schat AVV (2006) dat fietsers in Nederland in de leeftijd van 13 tot en met 16 
jaar ongeveer 1,5% van hun reistijd besteden aan mobiel bellen. 

2.2.1.2. Risico 

Wat het ongevalsrisico van apparatuurgebruik betreft, zijn er uit diverse 
onderzoeken aanwijzingen dat fietsers meer betrokken zijn bij fiets-
ongevallen of (bijna)ongevallen wanneer ze op de fiets een telefoon of ander 
apparaat gebruiken. In twee recente Nederlandse onderzoeken is gevonden 
dat bij 3 à 4% van de fietsongevallen met letsel telefoongebruik voorafging 
aan het ongeval en mogelijk een rol heeft gespeeld (De Waard et al., 2010; 
Goldenbeld et al., 2010). Goldenbeld et al. (2010) vonden verder dat 
telefoongebruik vlak voor een dergelijk ongeval vrijwel even vaak werd 
genoemd als muziek luisteren (telefoongebruik voor ongeval: 4,3%; muziek 
luisteren voor ongeval: 4,8%), terwijl fietsers veel vaker muziek luisteren dan 
een telefoon gebruiken. De auteurs concluderen dat deze resultaten 
impliceren dat telefoongebruik een sterkere risicofactor is, ‘omdat fietsers 
minder vaak de telefoon gebruiken dan muziek luisteren’ (Goldenbeld et al. 



 

SWOV-rapport R-2013-12    19 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

2010, p. 41). Het is hierbij belangrijk om op te merken dat het bij de studie 
van Goldenbeld et al. (2010) gaat om zelfgerapporteerd gedrag.  
 
Als het gaat om het ongevalsrisico onder jonge fietsers, blijkt uit de studie 
van Goldenbeld et al. (2010) dat (zelfgerapporteerd) apparatuurgebruik op 
de fiets significant samenhangt met (zelfgerapporteerde) fietsongevallen. 
Voor jonge tieners en jonge volwassen fietsers die zeggen elke rit 
apparatuur te gebruiken is het risico op een (zelfgerapporteerd) ongeval een 
factor 1,4 hoger dan voor leeftijdsgenoten die nooit apparatuur tijdens het 
fietsen gebruiken. Ook de hierboven genoemde Japanse vragenlijststudie 
naar het gebruik van mobiele telefoons bij jonge fietsers wijst op een 
mogelijk risicoverhogende werking van telefoongebruik op de fiets (Ichikawa 
& Nakahara, 2008). Hieruit bleek dat studenten die het gebruik van een 
mobiele telefoon als minder gevaarlijk aanmerkten, vaker betrokken waren 
bij zelfgerapporteerde (bijna)ongevallen. Anders dan in de studie van 
Goldenbeld et al. (2010), is in deze studie echter niet gecorrigeerd voor 
andere factoren die mogelijk van belang zijn, zoals bijvoorbeeld mate van 
blootstelling aan riskante verkeerssituaties.  
 
Het verhoogde risico op een (zelfgerapporteerd) ongeval uit de studie van 
Goldenbeld et al. (2010) gold overigens alleen voor de twee jongste 
groepen: 12-17 en 18-34 jaar. Voor fietsers ouder dan 35 jaar bleek het 
(zelfgerapporteerd) gebruik van apparatuur geen significant voorspeller te 
zijn voor een (zelfgerapporteerd) fietsongeval. Dit verschil in ongevalsrisico 
tussen jongere en oudere fietsers kan te maken hebben met een aantal 
factoren die eerder in dit hoofdstuk zijn besproken.  
− Jongeren doen meer cognitief belastende taken met apparatuur zoals 

mobiele en muziekapparatuur bedienen en berichten lezen en sturen 
(Goldenbeld et al., 2010) 

− Jongeren maken minder selectief gebruik van apparatuur (Goldenbeld et 
al., 2010) 

2.2.2. In andere vervoermiddelen 

2.2.2.1. Gebruik 

Er is geen Nederlands onderzoek bekend over het gebruik van apparatuur 
onder jonge adolescente verkeersdeelnemers anders dan fietsers. Uit 
buitenlandse literatuur naar mobiel telefoongebruik onder jonge 
automobilisten blijkt dat een groot aandeel van de jongeren de mobiele 
telefoon gebruikt tijdens het rijden. Bijvoorbeeld, uit een Amerikaanse 
vragenlijststudie (Madden & Lenhart, 2009) onder 800 tieners in de leeftijd 
12-17 jaar blijkt dat 43% van 16-17-jarigen mobiel belt en 26% sms’t tijdens 
het autorijden. In deze studie werd echter niet gecorrigeerd voor het bezit 
van het rijbewijs. Hierdoor is het mobiele telefoongebruik tijdens het rijden 
mogelijk onderschat. Uit een andere Amerikaanse vragenlijststudie onder 
537 respondenten met een rijbewijs (97% was 16-17 jaar, M= 16,74) komen 
hogere percentages (O'Brien, Goodwin & Foss, 2010): 79% van de 
respondenten zegt ooit gebeld te hebben tijdens het rijden (12% belt vaak) 
en 71% zegt ooit ge-sms’t te hebben tijdens het rijden (23% doet het vaak). 
Ook wat oudere adolescenten blijken vaak hun mobiele telefoon te 
gebruiken tijdens het rijden. Van Amerikaanse studenten (automobilisten 
met een gemiddelde leeftijd M=22,77; SD = 5,64 jaar) blijkt 91% naar eigen 
zeggen wel eens te hebben ge-sms’t tijdens het rijden (Harrison, 2011). 
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Ongeveer de helft deed het redelijk vaak tot heel vaak. Uit een Australische 
studie blijkt dat van de automobilisten tussen 18 en 24 jaar 50% wel eens 
belt en 61% wel eens een bericht verstuurt of leest tijdens het rijden (AAMI, 
2010). Over het gebruik van muziekapparatuur specifiek onder adolescenten 
is geen onderzoek bekend.  

2.2.2.2. Risico 

Uit een Amerikaanse studie gebaseerd op ongevalsrapportages van de 
politie en interviews met de betrokkenen, blijkt dat afleiding door onder 
andere apparatuurgebruik bijdraagt aan het ontstaan van 12% van de 
ongevallen onder 16-jarige automobilisten die bij dat ongeval als 
‘veroorzaker’ zijn aangewezen (Braitman et al., 2008). Een telefoongesprek 
bleek in deze studie bij te dragen aan het ontstaan van 1% van ongevallen 
onder 16-jarigen. Een nadeel van ongevalsstudies is dat ongevallen 
geregistreerd door de politie slechts een deel van alle ongevallen vormen 
(Ranney, 2008). Een andere belangrijke beperking van dit soort studies is 
dat er geen gematchte expositiegegevens over apparatuurgebruik worden 
verzameld: informatie over hoeveel de ongevalsbetrokkenen doorgaans op 
de weg zijn en hoe vaak ze in het verkeer mobiele apparatuur gebruiken. 
Alleen de frequentie van apparatuurgebruik door de automobilisten die 
betrokken raken bij een ongeval kan worden vastgesteld. Maar als dit niet 
kan worden vergeleken met de frequentie en duur van apparatuurgebruik in 
het verkeer, kan het relatieve risico niet worden berekend (Ranney, 2008).  

2.2.3. Conclusies 

Hoewel de cijfers variëren, blijkt uit de genoemde studies dat jonge 
adolescenten de mobiele telefoon veelvuldig gebruiken tijdens het rijden, 
niet alleen om te bellen maar ook (vooral) om berichten te lezen en te 
versturen. Vergelijkbare conclusies gelden voor adolescente fietsers. Het 
lijkt erop dat apparatuurgebruik een typische bezigheid is van jonge 
adolescenten tijdens verkeersdeelname, ongeacht of ze aan het fietsen of 
autorijden zijn. Er zijn helaas geen gegevens bekend over de risico’s van 
apparatuurgebruik onder adolescente automobilisten of voetgangers. Om 
die redenen kunnen we geen vergelijking maken tussen het ongevalsrisico 
van verschillende typen adolescente verkeersdeelnemers die apparatuur 
gebruiken. 
Voor een groot aandeel jonge adolescenten is apparatuurgebruik een 
onderdeel geworden van de verkeerstaak. Ze bellen, sms’en en luisteren 
naar muziek zowel tijdens het autorijden als tijdens het fietsen. Vooral het 
luisteren naar muziek blijkt populair te zijn onder jonge adolescenten. Verder 
suggereren de cijfers dat het sturen en lezen van berichten onder jonge 
adolescenten populairder is dan het praten door de telefoon. Wat het risico 
betreft, zijn er aanwijzingen dat het gebruik van mobiele telefoon tijdens het 
fietsen gevaarlijker is dan het luisteren naar muziek. Het is echter belangrijk 
om op te merken dat deze resultaten gebaseerd zijn op zelfrapportage, dus 
wat respondenten zelf in vragenlijsten hebben ingevuld. Kortom, op basis 
van de beschikbare gegevens is er reden om aan te nemen dat 
apparatuurgebruik op de fiets gepaard gaat met risico’s. Er is echter meer 
onderzoek nodig naar de effecten van de exacte invloed van 
apparatuurgebruik om hier harde uitspraken over te doen. 
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2.3. Gevolgen van apparatuurgebruik voor de verkeerstaak  

Zoals in de voorgaande paragraaf is besproken, zijn er aanwijzingen dat 
fietsers vaker betrokken raken bij fietsongevallen of (bijna)ongevallen 
wanneer ze op de fiets telefoon of andere apparatuur gebruiken. Deze 
paragraaf beschrijft waarom apparatuurgebruik tijdens het fietsen de 
verkeersveiligheid negatief beïnvloedt. Eerst bespreken we op welke 
mogelijke manieren apparatuurgebruik een storende invloed kan hebben op 
de fietstaak en welke effecten dat op het fietsgedrag heeft. Vervolgens 
worden enkele onderzoeken besproken waarin rechtstreeks is onderzocht 
welke invloed apparatuurgebruik heeft op verkeersgedrag.  

2.3.1. Visuele, auditieve, cognitieve en fysieke afleiding  

Literatuur toont aan dat het gebruik van apparatuur tijdens verkeers-
deelname de weggebruiker op verschillende manieren kan afleiden. De 
volgende vormen van afleiding kunnen in het spel zijn:  
• visuele afleiding wanneer men naar het apparaat kijkt in plaats van naar 

de verkeerssituatie;  
• auditieve afleiding doordat een belsignaal of muziek klinkt en (bij gebruik 

van oordopjes) minder omgevingsgeluid tot de verkeersdeelnemer 
doordringt;  

• cognitieve afleiding wanneer men met de gedachten bij het gesprek, de 
muziek, of de andere informatie is en dus niet bij de verkeerstaak; 

• biomechanische/fysieke afleiding doordat de bediening van het apparaat 
interfereert met de fysieke uitvoering van verkeerstaak (sturen, koers 
houden).  

 
Meer dan één van deze vormen van afleiding kunnen tegelijkertijd optreden, 
afhankelijk van het type apparatuurgebruik. Bij het praten door mobiele 
telefoon en het luisteren naar muziek speelt vooral auditieve afleiding een 
rol. Het bedienen van apparatuur en het sms’en kan fietsers met name 
visueel en fysiek afleiden. Visuele afleiding kan ook verwacht worden bij het 
lezen van een bericht of een e-mail. Cognitieve afleiding gaat vaak samen 
met andere vormen van afleiding en speelt naar verwachting in meer of 
mindere mate een rol bij alle vormen van apparatuurgebruik. Zie Tabel 2.4. 
voor een overzicht.  
 

 

Type van afleiding 

visueel auditief cognitief fysiek 

Mobiele telefoon/ 
smartphone 

Bedienen + ± + + 

Bellen (handsfree) - + + - 

Bellen (handheld) ± + + + 

Berichten sturen/lezen + - + + 

Muziek luisteren - + ± - 

Surfen internet + ± + + 

Mp3 speler Bedienen + + + + 

Muziek luisteren - + ± - 

Tabel 2.4. Overzicht van afleidingstype naar verschillende vormen van 
apparatuurgebruik.  
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Om te kunnen inschatten in hoeverre die verschillende vormen van afleiding 
de fietstaak kunnen beïnvloeden, is kennis over visuele, auditieve, 
cognitieve en fysieke informatieverwerking bij fietsen nodig. 
 
Visuele informatie is heel belangrijke in het verkeer, voor alle verkeers-
deelnemers. Het is aannemelijk dat de negatieve effecten voor de veilige 
uitvoering van een verkeerstaak groter zullen zijn naarmate apparatuur-
gebruik een groter beroep doet op de visuele verwerking van informatie 
(zoals het lezen en versturen van berichten, het bedienen van apparaten). 
De storende invloed op visuele verwerking zal waarschijnlijk wat kleiner zijn 
bij fietsers dan bij automobilisten (AVV, 2006). Dit omdat fietsers meer tijd 
hebben om de omgeving waar te nemen en daarop te reageren.  
 
Ook het gehoor lijkt belangrijk te zijn voor fietsers, belangrijker dan voor 
automobilisten. De fietser hoort vaak een passerende auto, brommer of 
medefietser aankomen en kan daarop reageren. Mobiel bellen en luisteren 
naar muziek zouden dit proces kunnen verstoren. Door de (harde) muziek, 
krijgt de fietser minder informatie uit het verkeer. Het is aannemelijk dat door 
een gebrek aan auditieve informatie, verkeerssituaties minder goed 
ingeschat worden. Bij mobiel bellen kunnen fietsers in principe omgevings-
geluiden wel horen, maar om een gesprek te kunnen voeren moet het geluid 
uit de verkeersomgeving worden onderdrukt (AVV, 2006). De invloed van 
mobiel bellen op de auditieve verwerking zal bij fietsen waarschijnlijk groter 
zijn dan bij autorijden omdat fietsers meer moeite moeten doen om 
omgevingsgeluid te filteren tijdens het fietsen (AVV, 2006). 
 
Naast de visuele en de auditieve verwerking van de informatie moeten 
fietsers beroep doen op de cognitieve verwerking, dat wil zeggen op de 
beslissingen binnen de verkeerstaak. Apparatuurgebruik kan zowel fietsers 
als automobilisten cognitief afleiden. Door een lagere snelheid heeft een 
fietser echter meer tijd voor cognitieve verwerking dan een automobilist. 
Daardoor zal apparatuurgebruik mogelijk minder interfereren met fietsen dan 
met autorijden (AVV, 2006). 
 
Ten slotte, zijn voor fietsen evenwicht en motoriek erg belangrijk om in 
balans te blijven en koers te houden (AVV, 2006). Het is aannemelijk dat 
fysieke afleiding door het bedienen van apparatuur daar negatief invloed op 
zal hebben, omdat dan met één hand gestuurd moet worden. AVV schat dat 
dit het fietsgedrag in het algemeen zal verslechteren, zeker bij het maken 
van een noodstop. Handheld bellen, het versturen van een bericht, het 
zoeken naar een muzieknummer zal waarschijnlijk interfereren met de 
fietstaak. Een fietser moet daarbij moeite doen om zichzelf in evenwicht te 
houden, vooral tijdens achterom kijken, bochten inzetten, kracht zetten voor 
versnellen en remmen.  
 
Dit alles geeft aan dat apparatuurgebruik op verschillende punten kan 
interfereren met de fietstaak. In de volgende paragraaf wordt de bestaande 
kennis hierover besproken.  

2.3.2. Feitelijke effecten op het verkeersgedrag  

In een experimentele studie hebben De Waard et al. (2010) de effecten van 
telefoongebruik op het fietsgedrag onderzocht. In totaal 24 fietsers reden een 
route op een afgelegen fietspad onder zes verschillende condities: ritten met 
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of zonder apparatuurgebruik en met of zonder het simultaan uitvoeren van 
een simpele of complexere rekentaak. De studie wijst uit dat fietsers die een 
mobiele telefoon gebruiken gemiddeld met een lagere snelheid fietsen, een 
grotere mentale inspanning rapporteren en een groter risico ervaren. Bij het 
sms'en gaan fietsers meer in het midden van het fietspad rijden. Wanneer ze 
telefoneren of sms'en zien fietsers vaker iets over het hoofd dan wanneer ze 
dit niet doen. Het sms'en heeft het grootste effect op het fietsgedrag en wordt 
ook als meest gevaarlijk ervaren, zelfs bij hele lage snelheden. In deze studie 
zijn geen of beperkte effecten van luisteren naar muziek op het onderzochte 
fietsgedrag gevonden. De fietsers zelf gaven echter aan met muziek een 
hoger risico te ervaren dan zonder muziek. 
In een andere, vergelijkbare studie tonen De Waard, Edlinger, & Brookhuis 
(2011) aan dat het luisteren naar muziek de auditieve perceptie verslechtert: 
fietsers missen meer auditieve informatie. Deze negatieve effecten treden 
vooral op wanneer ze oortjes gebruiken en wanneer ze luisteren naar harde 
of hoogtempomuziek.  
 
Onderzoek onder (adolescente) automobilisten laat zien dat muziek ook de 
‘niet-auditieve’ aspecten van informatieverwerking beïnvloedt. Uit onderzoek 
van Callens (1997) bleek duidelijk dat jonge bestuurders (16-17 jaar) die naar 
luide muziek luisteren (95 dB) trager reageren als er onverwacht iets gebeurt. 
Daarnaast begaan ze meer overtredingen dan andere bestuurders. Verder 
tonen Beh & Hirst (1999) en Eby & Kostyniuk (2003) aan dat zowel zachte als 
harde (heavy metal) muziek onder veeleisende verkeersomstandigheden 
weliswaar zorgde voor kortere reactietijden bij onverwachte gebeurtenissen 
die zich in het centrale gezichtsveld afspeelden (het gezichtsveld waar 
sowieso al veel aandacht naar toegaat), maar juist leidde tot langere reactie-
tijden voor gebeurtenissen in het perifere gezichtsveld (het omgevingszien).  
 
Studies tonen bovendien aan dat niet alleen het luisteren naar muziek invloed 
heeft op rijgedrag, maar dat er ook gevolgen zijn van het bedienen van 
muziekapparatuur, vooral op het rijgedrag van adolescenten. Jonge 
automobilisten in de leeftijd 17-25 lijken meer te worden afgeleid door het 
bedienen van de radio dan automobilisten ouder dan 25 jaar (McKnight & 
McKnight, 1993). Een recente studie naar de effecten van een iPod op 
rijgedrag laat zien dat door de interactie met een iPod, 18-22-jarige 
automobilisten minder goed in staat zijn om te reageren op gevaren op de 
weg en minder goed de controle over de auto kunnen behouden (Chisholm, 
Caird & Lockhart, 2008). Een moeilijke iPod-taak (het aanzetten van een iPod 
en daarna het vinden van een specifiek liedje) leidt er bovendien toe dat men 
later opmerkt dat een voorligger remt (toename van 0,42 s; Chisholm, Caird & 
Lockhart, 2008). Dit komt niet doordat voor jongeren de bediening van de 
iPod lastiger is, maar wel doordat ze minder goed in staat zijn om tijdig de 
aandacht naar de rijtaak te verleggen.  
 
Of bovengenoemde gedragsveranderingen leiden tot een hoger 
ongevalsrisico is niet bekend. 

2.3.3. Conclusie 

Van de verschillende vormen van afleiding (fysieke, cognitieve, visuele, 
auditieve, zijn fysieke en auditieve afleiding voor fietsers het meest van 
belang, omdat zij balans moeten kunnen houden en meer dan 
gemotoriseerd verkeer moeten afgaan op hun gehoor. Uit veldonderzoek is 
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bovendien gebleken dat vooral het lezen en sturen van berichten negatieve 
invloed heeft op fietsgedrag, ondanks het feit dat fietsers dat proberen te 
compenseren door langzamer te gaan rijden. De literatuur over de invloed 
van muziekapparatuur is minder eenduidig, vooral als het gaat over de 
invloed van het luisteren naar muziek. Glashelder is dat het bedienen van 
muziekapparatuur, om bijvoorbeeld een nummer op te zoeken, een zeer 
negatieve invloed heeft op rijgedrag in termen van reactietijd. 
 
Het feit dat jongere fietsers een hoger ongevalsrisico hebben dan oudere 
fietsers kan te maken hebben met een aantal resultaten die eerder in dit 
hoofdstuk zijn besproken:  
• Jongeren luisteren tijdens het fietsen vaker naar muziek dan andere 

leeftijdsgroepen (Goldenbeld et al., 2010), terwijl auditieve informatie juist 
voor fietsers van groot belang is.  

• Jongeren doen meer cognitief belastende taken met apparatuur zoals 
mobiele en muziekapparatuur bedienen en berichten lezen en sturen 
(Goldenbeld et al., 2010). 

• Jongeren maken minder selectief gebruik van apparatuur (Goldenbeld et 
al., 2010). 

• Jongere automobilisten lijken meer te worden afgeleid door bedienen van 
apparatuur en reageren minder goed op gevaren op de weg tijdens het 
bedienen dan oudere automobilisten (McKnight & McKnight, 1993; 
Chisholm, Caird & Lockhart, 2008, zie ook Paragraaf 2.3.2). 

2.4. Keuze van het doelgedrag 

Uit het voorgaande blijkt dat jongeren vaak apparatuur gebruiken op de fiets, 
vooral de ‘meest afleidende functies’ van de telefoon benutten, minder goed 
de verdeling van hun aandacht tussen verkeer en telefoon blijken te kunnen 
reguleren. Daarnaast zijn ze als fietser extra kwetsbaar en kunnen relatief 
kleine ongevallen toch resulteren in ernstig letsel, niet zelden met blijvende 
gevolgen (Reurings et al., 2012). De vraag is wat er gedaan kan worden aan 
het hoge risico van jongeren in deze omstandigheden. Welke interventies 
zijn het meest effectief en op welk gedrag zou die interventie zich precies 
moeten richten? Deze paragraaf geeft antwoord op de vraag welk 
doelgedrag met de interventie bereikt dient te worden:  
• het ontmoedigen/verbieden van gebruik;  
• het stimuleren van veilig gebruik;  
• voor alle apparatuur of slechts een selectie daarvan; 
• voor welk type van gebruik;  
• bij welke doelgroep precies.  

2.4.1. Onthouding of veilig gebruik? 

De eerste vraag die met betrekking tot het doelgedrag gesteld kan worden is 
of het de bedoeling is dat jongeren geen gebruikmaken van apparatuur op 
de fiets of dat het de bedoeling is dat ze dit anders gaan doen dan nu het 
geval is?  
 
Er zijn verschillende argumenten om te kiezen voor ‘onthouding’ als 
doelgedrag. Het blijkt immers dat het bedienen van apparatuur zoals radio 
en iPod meer effect heeft op de rijprestatie van jongeren dan op die van 
andere leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de rijprestatie 
van fietsers in het bijzonder kan leiden onder auditieve afleiding. Het 



 

SWOV-rapport R-2013-12    25 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

voornaamste argument voor onthouding is echter dat meer gebruik lijkt te 
leiden tot meer risico: volgens de studie van Goldenbeld et al. (2010) waarin 
is gekeken naar zelfgerapporteerd apparatuurgebruik en ongevals-
betrokkenheid lopen fietsers die elke rit apparatuur gebruiken 1,4 keer zo 
veel risico op een ongeval dan fietsers die nooit apparatuur gebruiken 
tijdens het fietsen. Tezamen genomen kunnen deze gegevens worden 
gezien als een aanwijzing dat terugbrengen van het apparatuurgebruik kan 
leiden tot een lager risico.  
 
Toch zijn er ook argumenten die niet pleiten voor maatregelen gericht op 
onthouding van apparatuurgebruik tijdens het fietsen. Om te beginnen is 
onderzoek naar het feitelijke risico van apparatuurgebruik onder het fietsen 
nog erg schaars. Hoewel uit deze schaarse bronnen wel een beeld opdoemt 
dat apparatuurgebruik op de fiets met name onder jongeren gepaard gaat 
met risico’s, gaat het met name om zelfgerapporteerd gedrag. Daarom kan 
niet stellig worden aangenomen dat dergelijke risico’s ook terug te vinden 
zijn als naar feitelijk gedrag wordt gekeken. Daarnaast is het belangrijk om 
op te merken dat de belangrijkste onderzoeken naar apparatuurgebruik op 
de fiets stammen uit 2010. Sinds die tijd hebben er op het gebied van 
apparatuurbezit onder jongeren enorme veranderingen plaatsgevonden: in 
tegenstelling tot in 2010, hebben bijvoorbeeld in 2013 bijna alle jongeren 
een smartphone. Stelling & Hagenzieker (2010) merkten al op dat het met 
de opmars van nieuwe technologie te verwachten is dat de activiteiten die 
daaraan gerelateerd zijn steeds vaker voor zullen komen, ook binnen het 
verkeer. Hoewel we er bij gebrek aan meer en recenter onderzoek niet van 
uit kunnen gaan dat apparatuurgebruik tijdens het fietsen géén nadelige 
risico’s met zich meebrengt, is er op dit moment nog niet voldoende 
onderzoek dat wijst op de noodzaak van ‘geheelonthouding’ tijdens het 
fietsen.    
Ook kan niet worden uitgesloten dat het verhoogde ongevalsrisico zoals 
geconstateerd door Goldenbeld et al. (2010) aan iets anders ligt dan alleen 
aan de frequentie van het gebruik. Het is immers denkbaar dat mensen die 
méér apparatuur gebruiken, deze ook ánders gebruiken. Mogelijk maken ze 
minder onderscheid in de momenten waarop ze wel of geen apparatuur 
gebruiken (bijvoorbeeld tijdens slechte weersomstandigheden of als het heel 
druk is) of voeren ze meer belastende taken met hun apparatuur uit. Deze 
aanname wordt aannemelijk gemaakt door het feit dat Goldenbeld et al. 
(2010) constateerden dat het aandeel fietsongevallen waarbij apparatuur-
gebruik een mogelijke rol speelt met name bij de twee jongere leeftijds-
groepen (12-17 en 18-34) tamelijk hoog (17-18%) was, terwijl dit aandeel bij 
oudere groepen fietsers zeer gering was (0-5%). Uit datzelfde onderzoek 
bleek namelijk ook dat juist jongeren weinig selectief zijn in hun apparatuur-
gebruik op de fiets: ze rapporteren vaker dan oudere fietsers dat ze 
apparatuur op de fiets gebruiken tijdens slechte weersomstandigheden of 
als het heel druk is. Bovendien blijken jongeren vaker berichten te sturen en 
te lezen, en blijken de rijprestatie van jongeren meer te lijden te hebben 
onder het bedienen van apparatuur zoals radio en iPod dan de rijprestaties 
van andere leeftijdsgroepen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat juist 
dit handelingen zijn die een negatief effect hebben op de rijtaak (zie 
Paragraaf 2.3.2). Tezamen pleiten deze onderzoeksresultaten voor 
maatregelen gericht op het bevorderen van veilig gebruik: er is met name 
onder de doelgroep die in dit rapport centraal staat immers veel ruimte voor 
verbetering op dat gebied. Met andere woorden, de groepen voor wie het 
apparatuurgebruik gepaard lijkt te gaan met een hoger risico, zijn tevens de 
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groepen die vaker rapporteren dat ze de ‘meest’ risicovolle handelingen 
verrichten onder het fietsen, en ook weinig selectief zijn in de momenten 
waarop ze tijdens het fietsen gebruikmaken van apparatuur. 
 
Een andere belangrijke reden om niet in te zetten op maatregelen gericht op 
onthouding is een praktische: het meest geëigende middel hiertoe, namelijk 
een wettelijk verbod, behoort niet tot de opties. De rijksoverheid heeft 
namelijk aangegeven dat een dergelijke verbod er niet komt. Hoewel de 
reden hiervoor is dat een dergelijk verbod lastig te handhaven is 
(Rijksoverheid, 2011), maakt het uitblijven van zo’n verbod het wel lastig om 
een boodschap als ‘gebruik geen mobiele apparatuur tijdens het fietsen’ 
over te brengen. Veel mensen zullen geneigd zijn om een dergelijke 
boodschap naast zich neer te leggen onder het mom van: ‘als het echt zo 
gevaarlijk was, dan zouden ze het wel verbieden’.  
 
Een ander argument ligt in de aard van de doelgroep zelf. Van jongeren is 
immers bekend dat ze erg gevoelig zijn voor het gedrag van leeftijdsgenoten 
(Nelis & Van Sark, 2009; Westenberg, Hauser & Cohn, 2003). Gezien het 
feit dat bezit en gebruik van mobiele apparatuur zoals telefoons, 
smartphones en draagbare muziekspelers onder jongeren enorm toenemen, 
zien ze in hun omgeving dus waarschijnlijk veel leeftijdsgenoten die hier, ook 
tijdens het fietsen, gebruik van maken. Een boodschap als ‘gebruik je 
smartphone niet tijdens het fietsen’ zal dus een moeilijke zijn, omdat 
jongeren hiermee in feite wordt gevraagd om sterk af te wijken van wat 
vrienden en vriendinnen doen. Door te vragen om selectief te zijn in de 
momenten waarop je bepaalde handelingen verricht, wordt enerzijds niet 
gevraagd om heel sterk van het gedrag van leeftijdsgenoten af te wijken. In 
Hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op deze en andere achtergrond-
kenmerken van jongeren en de mogelijke implicaties hiervan voor specifieke 
maatregelen.  
Ook de manier waarop jongeren naar hun mobiele apparatuur kijken, vormt 
een argument om te gaan voor maatregelen ter bevordering van veilig 
apparatuurgebruik op de fiets in plaats van onthouding. Veel jongeren blijken 
mobiele apparatuur zoals telefoons en smartphones namelijk juist te zien als 
een veiligheidsbevorderend apparaat, omdat ze daarmee altijd in contact 
staan met de veilige thuisbasis op momenten dat ze onderweg zijn en 
onbekenden op hun pad tegenkomen (Duimel, Pijpers & Borgdorff, 2012). 
Het idee dat je de mobiele telefoon juist op die momenten helemaal niet zou 
mogen gebruiken, zou hier in de belevingswereld van jongeren wel eens 
haaks op kunnen staan. Jongeren vragen om even af te stappen of te 
wachten tot ze bij een stoplicht staan alvorens een telefoontje of berichtje te 
beantwoorden is waarschijnlijk een werkbaarder alternatief en heeft derhalve 
een grotere kans van slagen. Dit is ook de reden dat Hafetz en collega’s 
(2010) al eerder pleitten voor een interventie gericht op het vergroten van 
een veilig gebruik in plaats van totale onthouding.  
 
Op basis van bovenstaande argumenten is ervoor gekozen om in dit rapport 
vooral maatregelen te bespreken die gericht zijn op het bevorderen van 
veiliger gebruik van apparatuur tijdens het fietsen in plaats van op het 
bevorderen van onthouding. Dit wil niet zeggen dat maatregelen gericht op 
ontmoediging geen bestaansrecht hebben, maar dat maatregelen gericht op 
het bevorderen van veilig gedrag het meest geschikt en kansrijk worden 
geacht, gezien de kenmerken van de doelgroep en haar gedrag. Wellicht 
kan er in de communicatie over het gebruik van apparatuur op de fiets voor 
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worden gekozen om aan te sluiten bij de wijze waarop over alcoholgebruik in 
het verkeer wordt gecommuniceerd: het is beter om het helemaal niet te 
doen, maar als je het dan toch doet, doe het verstandig (in geval van 
alcohol: zoek een ‘Bob’).  
 
Concrete maatregelen gericht op het bevorderen van veilig gebruik van 
apparatuur tijdens het fietsen kan van alles inhouden, zoals het niet 
bedienen van apparatuur tijdens het fietsen. Dit kan inhouden dat jongeren 
wachten met terugbellen of sms’en tot ze op de plaats van bestemming zijn 
aangekomen (of eventueel langs de kant van de weg stilstaan) of dat ze 
zorgen dat ze tijdens het fietsen geen nummers hoeven op te zoeken, maar 
van tevoren een playlist maken en opzetten. Wat betreft muziek luisteren, 
kan overwogen worden of het omlaag draaien van het volume of het indoen 
van één oortje ervoor kunnen zorgen dat het luisteren naar muziek geen 
ongunstig effect heeft. 

2.4.2. Welke apparatuur en welke functies ervan?  

Dan is nog de vraag op welk type apparatuurgebruik een interventie het 
beste gericht kan worden. Hierbij is het belangrijk om het doelgedrag zo 
duidelijk mogelijk te definiëren (Delhomme et al., 2009). Niet alleen kan dit 
richting geven aan de doelgroep die het beste gekozen kan worden (zie ook 
Hoofdstuk 3) maar ook aan het type beïnvloedingsmiddelen dat gebruikt kan 
worden (zie Hoofdstuk 4). Het gaat dan om de vraag op welk type 
apparatuur de pijlen het beste gericht kunnen worden (mobiele telefoon, 
smartphone, mp3-speler) en op welk type gebruik (muziek luisteren, bellen, 
berichten sturen en/of lezen, surfen op het internet).  
 
De onderstaande tabel geeft aan dat het met het oog op het concretiseren 
van het doelgedrag beter is om een keuze te maken voor het type gebruik 
waar de interventie op gericht wordt dan op het type apparaat. Dit omdat 
bellen en berichten sturen zowel mogelijk is met een mobiele telefoon als 
met een smartphone, en muziek luisteren in principe zelfs mogelijk is op alle 
apparatuur.  
 

 
Bellen 

Berichten 
sturen/lezen 

Surfen 
internet 

Muziek 
luisteren 

Mobiele telefoon √ √ ± √ 

Smartphone √ √ √ √ 

Mp3-speler – – – √ 

Tabel 2.5. Wijzen waarop diverse soorten apparatuur gebruikt kunnen 
worden. 

Uit de literatuur die in dit hoofdstuk is besproken komt naar voren dat bellen 
als doelgedrag het minst voor de hand lijkt te liggen. Dit omdat de regelmaat 
waarmee jongeren bellen relatief gezien lijkt af te nemen, terwijl de 
regelmaat waarmee berichten worden verstuurd onder jongeren juist sterk 
toeneemt.  
 
Het sturen en lezen van berichten en internetten tijdens het fietsen worden 
als bijzonder risicovol gezien, omdat, anders dan bij muziek luisteren en 
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bellen, de blik op iets anders gevestigd wordt dan op het verkeer, en vaak 
ook nog langdurig in vergelijking met bellen. Toch ligt een interventie die 
zich enkel richt op het versturen van berichten wellicht minder voor de hand 
gezien het feit dat het lezen en sturen van berichten onder jongeren minder 
vaak voorkomt dan muziek luisteren.  
 
Jongeren blijken op de fiets vooral veel naar muziek luisteren. De literatuur 
wijst niet duidelijk uit of luisteren naar muziek nu wel of geen effect heeft op 
fietsgedrag. In een studie werd nauwelijks effect gevonden (De Waard et al., 
2010), terwijl in een andere studie wel degelijk werd gevonden dat fietsers 
die naar muziek luisterden belangrijk auditieve informatie misten, vooral als 
ze naar harde en hoogtempomuziek luisteren met oortjes in (De Waard, 
Edlinger & Brookhuis, 2011). Een interventie zou zich kunnen richten op de 
manier waarop jongeren naar muziek luisteren. Hoewel de literatuur niet 
eenduidig is over de invloed van het luisteren van muziek, komt duidelijk 
naar voren dat het bedienen van het muziekapparaat (opzoeken van 
nummers) een negatieve invloed heeft op reactietijd. In het verlengde 
hiervan ligt dat vooral het sturen en lezen van berichten tijdens de 
verkeersdeelname als zeer risicovol wordt aangemerkt.  
 
Kortom, op basis van de huidige gegevens blijken jonge adolescenten op de 
fiets vooral gebruik te maken van apparatuur om muziek te luisteren. 
Daarnaast blijkt echter dat het aantal berichten dat jongeren dagelijks 
versturen sinds de laatste onderzoeken uit (2010) fors is toegenomen. 
Bellen daarentegen lijkt onder jongeren juist in frequentie af te nemen. Ten 
slotte blijkt dat men steeds vaker in het bezit is van apparatuur waarmee 
onderweg op het internet kan worden gesurft. Jongeren tot 14 jaar hebben 
echter relatief vaak een prepaid toestel of een abonnement zonder 
internetbundel (Schors, Madern & Werf, 2013), wat maakt dat internetsurfen 
tijdens het fietsen voor die jongere groep een relatief klein probleem zal zijn.  
 
Muziek luisteren of selecteren en berichten sturen of lezen lijken daarmee 
de meest voor de hand liggende doelgedragingen waar een campagne op 
gericht kan worden, gevolgd door surfen op het internet, maar dit laatste 
geldt voorlopig vooral voor de groep oudere adolescenten. Tezamen 
genomen zijn er dus twee doelgedragingen die het meest voor de hand 
liggen: 
• Het veilig luisteren naar muziek op de fiets. Dit kan inhouden dat 

jongeren tijdens het fietsen het volume naar beneden bijstellen of 
bijvoorbeeld muziek luisteren met één oortje in. 

• Het selectief bedienen van diverse soorten apparatuur op de fiets. Dit kan 
zowel gaan over het opzoeken van muziek, het lezen of versturen van 
(tekst)berichten, als met de smartphone iets op het internet bekijken. Het 
doelgedrag zou dan zijn dat jongeren alleen voor vertrek of na aankomst 
of op selectieve plekken tijdens hun fietstocht (voor een rood stoplicht, in 
een portiek als het regent) hun mobiele telefoon of muziekspeler 
bedienen. 

 
Een campagne gericht op deze doelgedragingen is dus het meest 
noodzakelijk. Deze twee doelgedragingen zullen in Hoofdstuk 4 worden 
gebruikt om voor ieder afzonderlijk doelgedrag te bepalen of deze kunnen 
worden beïnvloed met behulp van verschillende methoden van 
gedragsbeïnvloeding. Uit dit hoofdstuk zal ook blijken dat het belangrijk is 
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om voor een van de twee te kiezen, omdat de ene methode zich meer leent 
voor het ene doelgedrag en de andere methode meer voor het andere. 
 
Behalve naar het doelgedrag zal in Hoofdstuk 4 ook worden gekeken of 
verschillende methoden van gedragsbeïnvloeding geschikt zijn om de 
doelgroep te beïnvloeden. Daarvoor is het echter noodzakelijk om de 
doelgroep – jonge adolescenten – eerst nader toe te spitsen en relevante 
achtergrondkenmerken te verzamelen. Ook deze kenmerken bepalen welke 
interventiemiddelen wel een kans van slagen hebben en welke niet. De 
doelgroep en haar kenmerken worden in Hoofdstuk 3 dan ook nader 
besproken.  
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3. De doelgroep, haar gedrag en sociale omgeving  

Uit Hoofdstuk 2 komt naar voren dat vooral de groep jonge adolescenten (tot 
en met 17 jaar) gebruikmaakt van apparatuur tijdens het fietsen en ook het 
meeste risico loopt op een ongeval hierdoor. In dit hoofdstuk wordt daarom 
ingegaan op de achtergronden en kenmerken van deze groep.  
Om te begrijpen hoe jongeren te beïnvloeden zijn is het essentieel om te 
begrijpen in welke fase van ontwikkeling ze zitten, welke kenmerken daarbij 
horen, en welke ‘haakjes’ daar aan zitten om hen te beschermen tegen 
gevaar. We volgen hier de lijn zoals die bijvoorbeeld eerder door Jessor 
(1992) is uitgezet, en waarin de invloeden op jongeren onderscheiden 
worden in de ‘ontwikkeling van de jongere zelf’, het normen-en-waarden-
stelsel waarin hij opgroeit, zijn meningen en overtuigingen en zijn sociale 
omgeving. Dit hoofdstuk beschrijft deze onderwerpen in de volle breedte om 
dit vervolgens toe te spitsen op de rol en de betekenis van 
‘apparatuurgebruik’ voor jongeren.  

3.1. De jonge adolescent  

3.1.1. Van kind naar volwassenheid 

In de internationale wetenschappelijke literatuur worden jongeren in de 
leeftijd van 10 tot en met 17 jaar aangeduid als ‘jonge adolescenten’, waarbij 
de ‘puberteit’ als ontwikkelingsfase alleen verwijst naar de lichamelijke 
veranderingen. In het dagelijkse Nederlandse taalgebruik wordt voor hen 
meestal de term ‘puber’ gebruikt, waarbij niet alleen verwezen wordt naar de 
lichamelijk veranderingen maar ook naar de gedragsveranderingen. Om 
verwarring te voorkomen, gebruiken we in dit rapport de wetenschappelijke 
term ‘jonge adolescent’ en bedoelen we met de ‘vroege adolescentie’ zowel 
de lichamelijke alsook de mentale en sociale ontwikkeling die een jonge 
adolescent tussen het tiende en zeventiende levensjaar doormaakt.  
 
De adolescentie is de periode tussen kindertijd en volwassenheid. Het begin 
ervan valt samen met het begin van de puberteit. Deze wordt ingeluid met 
de hormonale veranderingen die uiteindelijk zullen leiden tot geslachts-
rijpheid en volwassen geslachtskenmerken. Bij meisjes begint de puberteit 
wat eerder (zo rond het tiende jaar) dan bij jongens (rond het twaalfde jaar). 
Voor beide geslachten geldt dat de puberteit in vergelijking tot vroeger op 
een steeds jongere leeftijd start. Terwijl het begin van de adolescentie dus 
door fysiologische veranderingen wordt bepaald, werd tot voor kort het einde 
van de adolescentie voornamelijk bepaald door maatschappelijk-culturele 
kenmerken, met als belangrijkste 'het op zich nemen van volwassen rollen'. 
Dit betrof dan zaken als de keuze van een levenspartner, het krijgen van 
kinderen, en het voorzien in het eigen levensonderhoud. Net als in andere 
westerse landen nemen jongeren in Nederland deze rollen op een steeds 
latere leeftijd op zich. Hierdoor, en door het steeds vroeger optreden van de 
puberteit, is de adolescentie dus steeds langer geworden. Recent is het 
maatschappelijke criterium echter uitgebreid met een fysiologische: de 
volwassen vorm van de hersenen. Terwijl enige decennia geleden de 
gangbare kennis erop wees dat wat structuur betreft de menselijke hersenen 
rond het vijfde levensjaar volledig ontwikkeld waren, laat recent hersen-
onderzoek zien dat juist in de adolescentie de hersenen opnieuw een grote 
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verandering ondergaan die begint met de puberteit en pas in het derde 
decennium wordt afgerond. Rond het 24ste levensjaar bereiken de hersenen 
hun uiteindelijke volwassen vorm. Op basis van deze fysiologische criteria 
beschouwen we jongeren tussen 10 en 24 jaar dus als adolescenten.  

3.1.2. Periode van grote kwetsbaarheid 

De vraag van dit hoofdstuk is onder meer of jonge adolescenten zich in het 
verkeer riskanter gedragen dan kinderen en oudere adolescenten en 
vervolgens waardoor dat gedrag veroorzaakt wordt. Er zijn nog weinig 
studies gedaan naar het verkeersgedrag van deze leeftijdsgroep. Tot op 
heden is de meeste wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling 
uitgegaan naar de hoge verkeersmortaliteit onder oudere adolescenten in de 
eerste jaren na het behalen van hun rijbewijs. Om een indicatie krijgen van 
de gevaren die de jonge adolescent bedreigen kijken we eerst naar de 
statistieken rond doodsoorzaken. Een relevant onderscheid daarbij is dood 
door ziekte (de natuurlijke dood) en dood door letsel (de niet-natuurlijke 
dood). Het essentiële verschil tussen de twee categorieën is dat ziekte 
vooral een interne oorzaak heeft, terwijl letsel door invloeden van buitenaf 
wordt veroorzaakt. Binnen de categorie ‘niet-natuurlijke dood’ richten we ons 
vooral op het onbedoelde letsel: de ongevallen, en nemen we aan dat de 
kans op ongevallen deels samenhangt met riskant gedrag.  
 
Afbeelding 3.1 toont het gemiddeld aantal overleden jongeren per 100.000 
inwoners (de mortaliteit) in Nederland naar leeftijdsgroep en doodsoorzaak. 
Om de grafiek duidelijk leesbaar te houden is de feitelijke waarde van de 
mortaliteit als gevolg van ziekte onder kinderen van 0 tot 4 jaar met een 
factor 10 verkleind.  
 

 

Afbeelding 3.1. Mortaliteit door ziekte en niet-natuurlijke oorzaken (doden 
per 100.000 inwoners) in de periode 1999-2008. Met het oog op de 
leesbaarheid is het cijfer voor mortaliteit door ziekte onder kinderen van 0 tot 
4 jaar met een factor tien verkleind (CBS doodsoorzakenstatistiek). 
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Uit Afbeelding 3.1 blijkt dat jonge adolescenten een zeer lage mortaliteit 
hebben in vergelijking met jonge kinderen en volwassenen. Dit komt 
voornamelijk doordat de sterfte door ziekten lager is dan in welke andere 
leeftijdsgroep dan ook. Als ze eenmaal de hoge sterftekans als gevolg van 
ziekte in hun kindertijd hebben overleefd, zijn adolescenten dus de 
gezondste leden van de Nederlandse samenleving. Dit gunstige beeld wordt 
echter verstoord door de sterke toename in de categorie ‘niet-natuurlijke’ 
dood (suïcide, moord, verkeersongevallen en andere ongevallen), en dan 
vooral door de toename in de categorie verkeersongevallen.  
 
Om enig inzicht te geven in de achtergronden van de genoemde toename, 
presenteert Afbeelding 3.2 de ontwikkeling in de niet-natuurlijke mortaliteit, 
gescheiden voor mannen en vrouwen. Daaruit blijkt dat een niet-natuurlijke 
dood vooral mannen en in veel mindere mate vrouwen treft. Dat geldt ook 
voor verkeersongevallen. Dit verschil begint overigens pas zichtbaar te 
worden bij de start van de adolescentie (10-14 jaar). Uit een verder 
onderscheid naar vervoerswijze blijkt dat van de verkeersdoden van 10-17 
jaar, 26% omkomt als autopassagier (zie ook de SWOV-factsheet Jonge 
automobilisten en hun jonge passagiers; SWOV, 2012), 27% als brom-
fietsers (zie ook de factsheet Brom- en snorfietsers; SWOV, 2009), 35% als 
fietser (zie ook de factsheet Fietsers; SWOV, 2013) en 8% als voetganger. 
 

  

Afbeelding 3.2. Niet-natuurlijke dood per 100.000 inwoners naar oorzaak, leeftijd en geslacht in de 
periode 1999-2008. 

 
De volgende vraag is natuurlijk wat de toename in ongevallen en de 
verschillen daarin tussen de geslachten verklaart. De drie belangrijkste 
verklaringen die bij verkeer een rol spelen zijn: a) een toename in ('bewust') 
riskante gedragingen, b) een toename in de blootstelling aan het gevaar, 
bijvoorbeeld doordat er meer kilometers worden afgelegd of een 
‘gevaarlijker’ vervoermiddel wordt gebruikt, of c) een grote onervarenheid 
met nieuwe verkeerssituaties en vervoerswijzen.  

3.2. De achtergronden van (bewust) riskant gedrag  

Voor gezondheidsgerelateerde risicogedragingen (zoals alcoholgebruik en 
roken) is wel bekend dat deze sterk toenemen in de vroege adolescentie 
(Dorsselaer et al., 2007; Monshouwer et al., 2004). In enquêtes zeggen 
jonge mannen vaker dan jonge vrouwen zich in het verkeer riskant te 
gedragen (Feenstra, Ruiter & Kok, 2010). Ook leeftijdsgenoten zijn van 
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invloed op riskant gedrag. Doordat het voor hen steeds belangrijker wordt 
om bij een groep te horen, zijn jongeren in gezelschap van leeftijdsgenoten 
eerder geneigd om zich risicovol te gedragen dan wanneer ze alleen zijn 
(Crone, 2008; Nelis & Van Sark, 2010). In Nederland is er nagenoeg (nog) 
geen onderzoek gedaan naar de rol van groepsdruk in het verkeer. 
Onderzoek in de VS onder 16-17-jarige automobilisten laat zien dat zij zich 
met leeftijdsgenoten als passagiers vaak riskanter gedroegen dan alleen. 
Overigens is groepsdruk niet de enig mogelijke verklaring hiervoor. Een 
alternatieve verklaring is de toename van afleiding door de aanwezigheid 
van passagiers. Zie voor de beschrijving van deze onderzoeken de SWOV-
factsheet Jonge automobilisten en hun jonge passagiers over dit onderwerp.  
 
Hoewel we dus weinig inzicht hebben in de precieze aard en omvang van 
bewust riskant verkeersgedrag van jonge adolescenten, is er wel de nodige 
kennis opgebouwd over de factoren die bijdragen aan de toename van hun 
riskant gedrag in het algemeen (ook in het verkeer). Deze factoren zijn: 
hersenontwikkeling, vermeende onkwetsbaarheid, sociale omgeving, 
impulsiviteit, gedragsintenties en routines. Deze factoren bepalen niet elk 
een onafhankelijk verschijnsel, maar benaderen het risicogedrag vanuit 
verschillende invalshoeken.  

3.2.1. Hersenontwikkeling  

Door recente inzichten over de structurele veranderingen in de hersenen 
van adolescenten (Giedd, 2008) heeft neuropsychologisch onderzoek zich 
gericht op de vraag of het toenemende risicovolle gedrag in de adolescentie 
hiervan een gevolg zou kunnen zijn. Immers, onderzoek liet zien dat de 
hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor impulscontrole, planning en 
integratie van informatie (het controlesysteem), tijdens de vroege 
adolescentie nog volop in ontwikkeling zijn. Tegelijkertijd worden de 
hersendelen die gevoelig zijn voor prikkels, beloningen, nieuwe ervaringen, 
en de bevrediging van behoeften (het limbische systeem) extra gestimuleerd 
door de puberteitshormonen. De vroege toename van risicogedrag zou het 
gevolg kunnen zijn van deze asynchrone ontwikkeling, terwijl de latere 
afname ervan het gevolg is van de toenemende volwassenheid van het 
controlesysteem. Hierdoor wordt de activatie vanuit het limbische systeem 
beter gereguleerd (Steinberg et al., 2008). Zo rond het 24ste levensjaar 
bereiken de hersenen hun uiteindelijke volwassen vorm.  
Ook het verschil in riskant gedrag tussen jongens en meisjes wordt wel 
teruggevoerd op deze asynchrone ontwikkeling. Door de invloed van het 
mannelijk geslachtshormoon (testosteron) op het limbische systeem, is de 
start van de puberteit bij jongens heviger, terwijl de ontwikkeling van het 
controlesysteem juist trager is bij jongens dan bij meisjes (zie Vlakveld, 
2011, voor een overzicht van de literatuur hierover).  
Naast deze nadelige invloed op de veiligheid van jongeren, hebben de 
structurele veranderingen en de grotere vormbaarheid (plasticiteit) van de 
hersenen juist een voordelige invloed op het leervermogen van jongeren. 
Hierdoor kunnen jongeren veel beter dan volwassenen nieuwe 
vaardigheden leren, voelen ze zich meer uitgedaagd en kunnen ze daarin 
ook gemakkelijker topniveaus bereiken (Crone & Dahl, 2012; Keating & 
Halpern-Felsher, 2008)). Dat zou dan ook kunnen gelden voor het aanleren 
van de benodigde vaardigheden voor veilig gedrag in het verkeer.  
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3.2.2. Vermeende onkwetsbaarheid  

Andere verklaringen voor riskant gedrag richten zich minder op de 
fysiologische en meer op de psychologische factoren, zoals gebrek aan 
kennis, ‘gevaarlijke’ overtuigingen, en een (te) groot vertrouwen in eigen 
vaardigheden. Een belangrijke factor daarin is de inschatting van de kans 
dat een gevaar zich voor zal doen, en de kans dat het jou zal treffen. Vaak 
wordt aangenomen dat jongeren beide onderschatten en dat zij zich daarom 
riskanter gedragen dan volwassenen. Dit zou betekenen dat interventies 
zich vooral zouden moeten richten op het corrigeren van deze ‘verkeerde’ 
inzichten. Echter, wanneer adolescenten gevraagd worden naar de kans om 
te overlijden door riskant gedrag, blijken hun schattingen onrealistisch hoog. 
Maar in het onderzoek naar het gevaar van apparatuurgebruik blijkt juist dat 
de 12-17-jarigen juist wel degenenen zijn die de risico’s van bellen, muziek 
luisteren en berichten versturen het laagst inschatten. Dit laat zien dat het 
communiceren over risico’s niet eenvoudig is. Kunnen we nu aannemen dat 
jongeren zich vooral ‘onkwetsbaar’ voelen, of is het zo dat ze in het kader 
van ‘groots en meeslepend te willen leven’ zich juist sterk bewust zijn van de 
vergankelijkheid van het bestaan? In ieder geval laten deze voorbeelden 
zien dat het aanbieden van de ‘correcte cijfers’ of het aanbieden van ‘harde 
realistische’ voorlichting niet op voorhand effectief hoeft te zijn. Sterker nog: 
er zijn sterke aanwijzingen dat het aanbieden van angstaanjagende 
voorlichting voor deze leeftijdsgroep juist contraproductief is (Reyna & 
Farley, 2006; zie ook de SWOV-factsheet Angstaanjagende voorlichting; 
SWOV, 2011).  

3.2.3. Sociale omgeving   

In de adolescentie wordt de sociale omgeving steeds belangrijker. Is in de 
kindertijd het voorbeeldgedrag van ouders nog het meest van invloed, in de 
adolescentie lijken vooral de ervaringen met vrienden richting te geven aan 
het gedrag. Overigens behoeft dat beeld enige correctie, want hoewel 
ouders vaak de indruk hebben dat ‘er niet meer naar hen geluisterd wordt’, 
laat onderzoek zien dat zij in de adolescentie meer invloed hebben dan ze 
zelf denken (Bokhorst, Sumter & Westenberg, 2010; Nelis & Van Sark, 
2010).  
Het is deze interactie tussen jongeren en hun omgeving die hen beschermt 
of juist blootstelt aan gevaar, niet alleen in het verkeer maar ook op andere 
terreinen zoals de gezondheid (onveilige seks of roken en drinken; Jessor, 
1992). Er zijn dan ook aanwijzingen voor multiprobleemgedrag onder 
jongeren in Nederland. Zo vond Junger een verband tussen verkeers-
ongevallen en criminaliteit (Junger, Mesman & Meeus, 2003; Junger & 
Wiegersma, 1994; Nieuwenhuijzen et al., 2009) en liet onderzoek van Wurst 
(2002) zien dat een klein deel van de Nederlandse adolescenten, vaak jonge 
mannen, zich op vele terreinen riskant gedraagt. Dit betekent dat studies en 
interventies die tot doel hebben om risicogedrag te verklaren en te 
voorkomen, zich niet alleen moeten richten op geïsoleerd probleemgedrag, 
maar vooral op het samenspel tussen persoonlijke ontwikkeling en de 
sociale omgeving.  

3.2.4. Gedragsintentie, impulsiviteit en routine 

Mensen zien zichzelf als denkende wezens met ‘planmatig’ gedrag: we 
besluiten iets en dan gaan we het doen. Daarom wordt in veel gedrags-
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theorieën de gedragsintentie als de sterkste 'voorspeller' van gedrag gezien. 
Veel studies laten inderdaad zien dat veranderingen in gedragsintentie 
leiden tot veranderingen in feitelijk gedrag, maar ook dat die samenhang 
veel minder sterk is dan op basis van de theorie verwacht mag worden. We 
nemen ons vaak iets voor, en soms doen we dat dan ook. Dit komt onder 
andere doordat 1) een groot deel van dit soort beslissingen minder bewust 
tot stand komt dan eerder werd aangenomen, 2) een groot deel van de 
gedragingen min of meer automatisch zijn (gewoonten), en 3) de controle 
over het gedrag beperkt is (Dijksterhuis, 2008; Webb & Sheeran, 2006). Ons 
gedrag wordt in feite gestuurd door twee verschillende systemen: een 
intuïtief systeem waarin beslissingen snel en automatisch genomen worden 
en een controlesysteem waarin beslissingen planmatig, bewust, maar 
langzaam tot stand komen (Kahneman, 2003).  
Het verband tussen gedragsintentie en gedrag is waarschijnlijk bij jongeren 
nog zwakker dan bij volwassenen. Ten eerste komt dat door de grotere 
impulsiviteit van jongeren (niet denken, maar wel doen) en ten tweede 
doordat hun gedrag minder geautomatiseerd en intuïtief is vanwege een 
gebrek aan ervaring en routine. Jongeren maken nog bewuste afwegingen, 
terwijl volwassenen op basis van eerdere ervaringen zonder nadenken 
vrijwel meteen weten wat voor hen de juiste beslissing is. Daardoor nemen 
ze ook vaak steeds dezelfde beslissing: ik ga lekker uit eten, dus ga ik 
‘automatisch’ niet met de auto. Uit onderzoek waarin jongeren en 
volwassenen zo snel mogelijk moesten beoordelen of bepaald gedrag 
verstandig is – bijvoorbeeld ‘met haaien zwemmen’ of ‘je haar in brand 
steken’ – blijkt bijvoorbeeld dat de jongeren een langere reactietijd hebben 
en dat hun hersenen actiever zijn voordat ze dit gedrag als onverstandig 
beoordelen, dan volwassenen (Reyna & Farley, 2006). Bovendien is de 
uitkomst van de beslissing daardoor bij jongeren nog vaker situatie-
afhankelijk dan bij volwassenen. Voorbeelden daarvan zijn jongeren die, 
eenmaal in de kroeg, aangeboden drankjes niet blijken te kunnen afslaan, 
terwijl ze zich thuis toch hadden voorgenomen niet te drinken, en jongeren 
die in staat van opwinding ook vaker riskantere beslissingen nemen. Dit 
heeft dus te maken met de grotere impulsiviteit van jongeren.  
Hoewel het lastig is om gedrag te voorspellen uit gedragsintenties, houding 
en kennis, bieden deze wel inzicht in verschillen tussen jongens en meisjes. 
Zo laat onderzoek zien dat jongens vaker dan meisjes het bijvoorbeeld niet 
zo belangrijk vinden zich aan de regels te houden, het niet zo erg vinden 
onder invloed aan het verkeer deel te nemen, en zich minder 
verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van anderen (Feenstra, Ruiter & 
Kok, 2010).  

3.3. De rol van toenemende blootstelling en van onervarenheid  

Naast de verklaringen vanuit de fysiologische en psychologische 
ontwikkeling, vormen ook de toegenomen blootstelling aan gevaar en het 
gebrek aan ervaring een verklaring voor de hogere verkeersmortaliteit onder 
pubers. In deze leeftijdsfase leggen jongeren steeds grotere afstand in het 
verkeer af en krijgen ze nieuwe vervoerswijzen tot hun beschikking. Zo 
mogen ze, nadat ze hun rijbewijs hebben gehaald, op 16-jarige leeftijd 
brommer rijden.  
Ter illustratie een paar cijfers. In de middelbareschoolleeftijd stijgt het aantal 
fietskilometers per jaar tot vier keer zo veel als in de lagereschoolleeftijd. 
Middelbare scholieren leggen bijna evenveel kilometers op de fiets af als 
met de auto. Deze toename in mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan 
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de toename van het aantal fietsslachtoffers. Wanneer we corrigeren voor de 
blootstelling en we het aantal doden per afgelegde kilometer berekenen, dan 
zien we dat de risico’s vooral hoog zijn voor bromfietsers en dat het risico 
van jonge fietsers opmerkelijk gelijk blijft tussen de kindertijd en de 
adolescentie. Ook zien we voor fietsers geen verschillen tussen jongens en 
meisjes (Twisk et al., 2013a). Dit kan erop wijzen dat ervaring (in dit geval 
met fietsen) een beschermende werking heeft tegen de gevolgen van de 
eerder genoemde toename in riskant gedrag. Een andere mogelijke 
verklaring is de lage snelheid van fietsen. In tegenstelling tot op een 
brommer of achter het stuur in een auto, rijden jongeren op de fiets niet 
duidelijk harder dan volwassenen. 
 
Hoewel we mobiliteit in het voorgaande vooral zien als blootstelling aan 
gevaar, is dit maar één kant van de medaille. De positieve keerzijde is dat 
jongeren ervaring opdoen door veel aan het verkeer deel te nemen. 
Daardoor worden ze steeds handiger in het omgaan met complexe 
verkeerssituaties: oefening baart kunst. In Nederland hebben middelbare 
scholieren al heel wat fietservaringskilometers achter de rug. Daarom richten 
interventies zich zelden op vaardigheden maar vooral op 'motivatie', dat wil 
zeggen op de ‘wil’ tot veilig gedrag. Dat deze benadering te eenzijdig is blijkt 
uit een van de weinige onderzoeken naar vaardigheidsniveaus. Deze studie 
onderzocht het gedrag van jonge fietsers (11-13 jaar) in de nabijheid van 
vrachtwagens en de manier waarop zij rekening hielden met de dode hoek 
van vrachtwagens. Daaruit bleek dat het merendeel van de jongeren de 
dode hoeken correct kon aanwijzen, maar dat de vertaling van deze kennis 
naar praktische keuzes vooral in complexe verkeerssituaties zeer gebrekkig 
was (Twisk et al., 2013b). Overigens verschilden jongens daarin niet van 
meisjes. Dit onderzoek illustreert dat onervarenheid een belangrijke 
component kan zijn in het risicogedrag van jongeren in complexe verkeers-
situaties, en dat naast voertuigbediening vooral de hogereordevaardigheden 
zoals risicoperceptie daarin essentieel zijn. Deze hogereordevaardigheden 
ontwikkelen zich veel langzamer dan die voor voertuigbediening. 
Waarschijnlijk speelt dit gebrek aan ervaring van deze leeftijdsgroep ook in 
de bromfietsonveiligheid een belangrijke rol, vooral ten aanzien van 
hogereordevaardigheden (zie ook de factsheet Brom- en snorfietsers; 
SWOV, 2009).  

3.4. Psychosociale ontwikkeling samengevat in vijf fasen  

Het voorgaande laat zien dat adolescenten, in hun groei van kind naar 
volwassenheid, grote veranderingen doormaken. Veranderingen in hun 
denken, hun ambities, hun relaties, en hun welbevinden. Deze 
veranderingen zijn te vatten in vijf psychosociale fasen die achtereenvolgens 
doorlopen worden (Westenberg, Hauser & Cohn, 2003). Hieronder worden 
deze fasen en de leeftijden waarop deze meestal voorkomen beschreven, 
en wordt per fase aangegeven welke implicaties deze heeft voor een 
mogelijke interventie. Hierin wordt vooruitgelopen op Hoofdstuk 4, waarin 
verschillende manieren van gedragsbeïnvloeding uitgebreid zullen worden 
besproken, en beschreven wordt in hoeverre deze van toepassing zijn op 
het doelgedrag en de doelgroep in kwestie. De leeftijden zijn puur bedoeld 
ter indicatie en zullen voor elke jongere anders zijn. Sommige adolescenten 
bereiken de laatste van deze fasen al op 15-jarige leeftijd, terwijl anderen 
daar veel langer over kunnen doen.  
 



 

SWOV-rapport R-2013-12    37 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

Vanaf 10 jaar 
Voordat het de eerste fase van adolescentie bereikt (tot 9 jaar) is een kind 
nog echt kind: impulsief, aanhankelijk en afhankelijk, gericht op ouders en 
andere opvoeders voor instructie, sturing, verzorging en bescherming 
(Westenberg, Hauser & Cohn, 2003). Bij de aanvang van de adolescentie 
rond een jaar of 10 ontstaat een gevoel van zelfredzaamheid en 
onaantastbaarheid. Jongeren zijn in deze fase vaak egocentrisch ingesteld: 
ze voelen zich alleen verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en iedereen 
moet zichzelf verder maar zien te redden. Het voornaamste belang van 
relaties is in deze fase of de adolescent er voordeel bij heeft (Westenberg, 
Hauser & Cohn, 2003). Bij aanvang van de adolescentie (rond 10 jaar) lijkt 
voor het gebruik van mobiele apparatuur vooral van belang dat jongeren 
zich onaantastbaar achten. In deze periode zijn jongeren heel instrumenteel 
ingesteld: het gedrag van de jongste groep adolescenten wordt vooral 
bepaald door wat het hen op kan leveren. Wellicht dat beloning voor deze 
groep een nuttige benadering kan zijn (zie Paragraaf 4.2.4). 
 
13-14 jaar 
Tussen 10 en 14 jaar gaan jongeren zich steeds meer losmaken van hun 
ouders en zich steeds meer richten op hun leeftijdsgenoten (Nelis & Van 
Sark, 2009). In deze periode zijn ze het meest gevoelig voor groepsdruk en 
willen ze vooral niet negatief afsteken: ze zijn erg beducht op kritiek en 
afwijzing door hun leeftijdsgenoten (Nelis & Van Sark, 2009; Westenberg, 
Hauser & Cohn, 2003). Dat geldt overigens vooral voor de groep waar men 
toe behoort: buitenstaanders kunnen juist het doelwit worden van spot 
(Westenberg, Hauser & Cohn, 2003). Jongeren zetten zich in deze periode 
in toenemende mate af tegen gezag, wat voor hun apparatuurgebruik 
betekent dat ze zich niet snel laten beïnvloeden door wat ouders, leraren of 
andere gezaghebbers erover te zeggen hebben. Tegelijkertijd worden 
jongeren gevoeliger voor wat de groep doet en vindt. Uit angst voor afwijzing 
zullen zij zich veelal aanpassen aan wat de groep doet. In deze fase wordt 
apparatuurgebruik dus sterk beïnvloed door groepsnormen: als vriendjes en 
vriendinnetjes gebruikmaken van apparatuur op de fiets en/of dat heel 
gewoon vinden, is de kans groot dat jongeren in deze fase zullen 
conformeren. In deze fase kan een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt 
van het goede voorbeeld (modeling, zie Paragraaf 4.2.6) of van groeps-
normen (zie Paragraaf 4.2.7) een uitkomst bieden. Ook de mogelijkheid om 
concurrerende doelen (Paragraaf 4.2.5) te gebruiken om jongeren tot ander 
gedrag te bewegen leent zich uitstekend voor de fase waarin jongeren het 
meeste op leeftijdsgenootjes gericht zijn. 
 
14-16 jaar  
Tussen de 14 en 16 jaar gaan adolescenten steeds meer ‘op zoek naar 
zichzelf’. ‘Wie ben ik?’ En ook ‘Wat maakt mij bijzonder?’ zijn vragen die 
hierbij centraal staan. In deze zoektocht gaan jongeren zich ook steeds 
minder conformeren aan hun leeftijdsgenoten; ze durven steeds meer af te 
wijken (Nelis & Van Sark, 2009). Eigenheid en oprechtheid zijn belangrijke 
deugden, en jongeren zijn zich er van bewust dat dit kan leiden tot onenig-
heid en afwijzing (Westenberg, Hauser & Cohn, 2003). Dit kan gepaard 
gaan met grensoverschrijdend gedrag: kenmerkend aan deze fase is dat 
jongeren gaan experimenteren en hierbij veel risico’s nemen, en zich 
spiegelen aan oudere leeftijdsgroepen (Nelis & Van Sark, 2009). In deze 
periode worden ze minder gevoelig voor wat vriendjes en vriendinnetjes 
denken. Ook voor deze groep kan een interventie waarin het goede 
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voorbeeld wordt gegeven een uitkomst bieden (zie Paragraaf 4.2.6), onder 
voorwaarde dat het gedrag wordt uitgedragen door jongeren die iets ouder 
en verder zijn dan zijzelf, of door bekende idolen. Door als referentiekader 
een groep te bieden tegen wie jongeren opkijken en op wie ze graag zouden 
willen lijken, wordt ingespeeld op het feit dat jongeren in deze fase op zoek 
zijn naar wie ze zijn en zouden willen zijn.  
 
17-18 jaar  
Vanaf 16 jaar gaan jongeren zich steeds zelfbewuster opstellen en worden 
ze steeds minder gevoelig voor groepsdruk (Nelis & Van Sark, 2009). 
Jongeren worden ook steeds meer in staat tot zelfreflectie en stellen zich 
ook verantwoordelijker op naar zichzelf en anderen (Nelis & Van Sark, 2009; 
Westenberg, Hauser & Cohn, 2003). Het ‘zelf ontdekken’ van de vorige fase 
maakt bovendien langzaam plaats voor zelfontplooiing en zelfverbetering, 
waarbij het niet alleen meer gaat om ‘wie ik ben’ maar om ‘wie ik zou kunnen 
of moeten zijn’ (Westenberg, Hauser & Cohn, 2003). Vanaf 16 jaar gaan 
jongeren niet meer alleen kijken naar wie zijzelf zijn, maar ook wat zij 
betekenen in relatie tot anderen. Ze willen zichzelf ontplooien en verbeteren, 
en krijgen meer verantwoordelijkheidsgevoel. In deze fase kan het daarom 
lonen om jongeren te faciliteren in hun zelfontplooiing door hen een training 
met behulp van error-learning (Paragraaf 4.2.2) aan te bieden, eventueel in 
combinatie met een middel als implementatie-intenties (Paragraaf 4.2.3) 
waarmee jongeren gefaciliteerd worden om goede voornemens 
daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.  

3.5. Implicaties voor maatregelen en strategieën 

Dit hoofdstuk heeft zich gericht op de kenmerken van jongeren en de 
implicaties voor interventiestrategieën. In de hoofdstukken hierna vormt dit 
de basis voor de keuzes voor specifieke strategieën.  
 
1. De gelijktijdige stijging van de verschillende categorieën 'niet-natuurlijke' 

doden onder adolescenten wijst erop dat er sprake is van een algemener 
maatschappelijk probleem met riskant gedrag door jongeren dan alleen 
een veiligheidsprobleem in het verkeer. Interventies kunnen zich richten 
op deze algemene oorzaken, bijvoorbeeld op de afname van ouderlijk 
toezicht en het voorkomen van ‘onbezonnen acties’.  

 
2. Voordat aangenomen wordt dat een riskante gedraging moedwillig is, zou 

standaard uitgesloten moeten worden dat onervarenheid met verkeers-
situaties een rol speelt. Verder kunnen programma’s gericht op het 
stimuleren van verkeerservaring in de vroege kinderperiode een 
beschermende werking hebben op het latere risico in de puberteit. 

 
3. Hoewel de achterliggende oorzaken nog niet volledig duidelijk zijn, laten 

de statistieken duidelijk zien dat vooral jongens overlijden door een niet-
natuurlijke oorzaak. Daarom moeten de ontwikkeling en implementatie 
van interventies vooral gericht zijn op de effecten voor deze groep.  

 
4. Omdat het verleggen van grenzen essentieel is in de ontwikkeling van de 

puber en een voorwaarde voor het leren van ‘levenslessen’, dienen er in 
de sociale en fysieke omgeving van jongeren voldoende uitdagingen 
aanwezig te zijn, waardoor zij de gelegenheid hebben om hun grenzen te 
verkennen zonder daarbij de kans te lopen op ernstig letsel. Dit lijkt 
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misschien moeilijk met elkaar te rijmen, maar het idee hierachter is dat 
jongeren nu eenmaal te maken krijgen met situaties waarin ze hoe dan 
ook risico zullen lopen. De gedachte is dus dat het belangrijk is voor 
jongeren om om te leren gaan met risicovolle situaties in relatief veilige 
omstandigheden, bijvoorbeeld onder (terughoudende) begeleiding van 
ouders of in overzichtelijke woon- en schoolomgeving.  

 
5. Impulscontrole is bij jonge adolescenten nog in ontwikkeling. De vraag is 

hoe trainbaar dit is. In een interventie is het daarom belangrijk om erop te 
letten dat er niet te veel wordt verwacht van de doelgroep wat 
impulscontrole betreft.  

 
6. Bij jongeren is het verband tussen gedragsintentie en daadwerkelijk 

gedrag nog zwakker dan bij volwassenen (zie ook Paragraaf 4.2.1). Ten 
eerste komt dat door de grotere impulsiviteit van jongeren (niet denken, 
maar wel doen) en ten tweede doordat hun gedrag vanwege een gebrek 
aan ervaring en routine minder geautomatiseerd en intuïtief is. Waar 
volwassenen op basis van eerdere ervaringen zonder nadenken sneller 
in kunnen schatten wat voor hen de juiste beslissing is, moeten jongeren 
vaak nog bewuste afwegingen maken. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld 
dat jongeren meer tijd nodig hebben om bepaald gedrag (‘met haaien 
zwemmen’ of ‘je haar in brand steken’) als onverstandig te beoordelen 
dan volwassenen Bovendien is de uitkomst van de beslissing gezien de 
grotere impulsiviteit bij jongeren nog vaker situatieafhankelijk dan bij 
volwassenen.  

 
7. Hoewel het lastig is om gedrag te voorspellen uit gedragsintenties, 

houding en kennis, bieden deze wel inzicht in verschillen tussen jongens 
en meisjes. Zo laat onderzoek zien dat jongens vaker dan meisjes het 
bijvoorbeeld niet zo belangrijk vinden zich aan de regels te houden, het 
niet zo erg vinden onder invloed aan het verkeer deel te nemen, en zich 
minder verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van anderen (Feenstra, 
Ruiter & Kok, 2010).   

 
8. Jongeren kunnen zich sterk op een doel focussen, en daar lang mee 

bezig zijn, op voorwaarde dat het hun sterk aanspreekt. De vraag is of en 
hoe je die betrokkenheid in een interventie kunt oproepen en benutten. 
Hieronder volgen twee mogelijke ingangen om jongeren te bereiken, in 
Hoofdstuk 4 volgen meer specifieke maatregelen. 

 
9. Ouders hebben op deze leeftijdsgroep nog een grotere invloed dan ze 

zelf denken. Het activeren van ouders en hen strategieën aanreiken om 
hun kinderen te beschermen zonder ze onnodig te belemmeren, is een 
kansrijke invalshoek voor verkeersveiligheidsinterventies.  

 
10. Leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol in het ontstaan van onveilig 

verkeersgedrag, en het vraagt moed en sociale vaardigheden om 
groepsdruk te weerstaan. De vraag is hoe pubers geleerd kan worden 
zich te beschermen tegen de negatieve gevolgen van groepsdruk. 
Enerzijds kan getracht worden om kinderen op jongere leeftijd te 
wapenen tegen eventuele negatieve invloed van leeftijdsgenootjes, 
bijvoorbeeld door ouders het goede voorbeeld te laten geven en door 
samen goede gewoonten omtrent apparatuurgebruik tijdens de verkeers-
deelname te ontwikkelen. Daarnaast kan de positieve invloed van 
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‘oudere’ leeftijdsgenoten (bijvoorbeeld de hoogsteklassers van een 
middelbare school) benut worden om een ‘positieve’ veiligheidsnorm te 
doen ontstaan.  

 
11. Ten slotte kan het lonen om interventies te richten op fietsvaardigheden 

in brede zin, vooral als het gaat om hogereordevaardigheden. Jongeren 
worden geacht om het fietsen en alles wat daarbij komt kijken voldoende 
te beheersen, maar als het gaat om vaardigheden als gevaarherkenning 
en hoe te handelen in risicovolle situaties blijkt dit vaak toch tegen te 
vallen. Het trainen van dergelijke vaardigheden is daarom interessant. In 
zo’n training kan als element worden opgenomen wat jongeren moeten 
doen als ze op de fiets gebeld worden of een bericht ontvangen. 
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4. Interventies: vormgeving en verwacht effect  

In de voorgaande hoofdstukken is, op basis van bestaande literatuur, 
concreet gemaakt op welke type gedrag (Hoofdstuk 2) en op welke 
doelgroep (Hoofdstuk 3) een interventie zich kan richten als het gaat om 
gebruik van mobiele apparatuur op de fiets. Hieruit zijn twee mogelijke 
doelgedragingen (‘veilig luisteren’ en ‘selectief bedienen’) en een specifieke 
doelgroep (jonge adolescenten, 10-17 jaar) naar voren gekomen.  
 
Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende mogelijkheden die er zijn om 
gedrag te beïnvloeden. Grofweg vallen die interventies in twee categorieën: 
interventies gericht op veranderingen in het verkeerssysteem (Paragraaf 
4.1) en interventies gericht op de gebruiker (Paragraaf 4.2). Per interventie 
is, voor zover op basis van bestaande kennis mogelijk is, aangegeven in 
hoeverre deze geschikt is om de twee doelgedragingen en de doelgroep te 
beïnvloeden. Het doel daarvan is dat duidelijk wordt welke interventies op 
basis van wetenschappelijke inzichten in doelgedrag, doelgroep en 
gedragsbeïnvloeding, het meest geschikt zijn om apparatuurgebruik door 
jonge adolescenten op de fiets aan te pakken.  
 
Overigens pretendeert het overzicht aan maatregelen in Paragrafen 4.1 en 
4.2 niet uitputtend te zijn. Sterker nog, er is in een eerder stadium (zie 
Paragraaf 2.4.1) voor gekozen om in dit rapport alleen te kijken naar maat-
regelen die gebruikt kunnen worden om veilig gebruik van apparatuur op de 
fiets te bevorderen. Dit betekent dat er maatregelen zijn die in dit hoofdstuk 
niet aan de orde komen, omdat ze niet gericht zijn op het bevorderen van 
veilig gebruik, maar bijvoorbeeld op onthouding zoals bij een wettelijk verbod 
het geval is. Bovendien was het niet de bedoeling om in te gaan op álle 
verschillende manieren van gedragsbeïnvloeding, maar om van een aantal 
veel en minder besproken strategieën in detail te bekijken of ze geschikt zijn 
om toe te passen op een specifieke doelgroep (jonge adolescenten) met 
bijbehorend probleemgedrag (apparatuurgebruik op de fiets). Dit betekent 
dat er strategieën van gedragsbeïnvloeding zijn die niet in dit rapport worden 
besproken. Dat deze ontbreken wil echter niet zeggen dat ze bij voorbaat 
niet geschikt zijn. De werkwijze die in dit rapport is gehanteerd (per 
interventie nagaan of deze vorm van gedragsbeïnvloeding geschikt is om 
het doelgedrag en de doelgroep te beïnvloeden) tezamen met de informatie 
uit de eerdere hoofdstukken over het probleemgedrag en de doelgroep, kan 
ook gebruikt worden om andere middelen van gedragsbeïnvloeding te 
toetsen.  
In Paragraaf 4.3 wordt besproken welke kanalen het meest geschikt zijn om 
de gekozen interventie bij de doelgroep te krijgen. In Paragraaf 4.4 worden 
de belangrijkste conclusies uit Hoofdstuk 4 samengevat. 

4.1. Interventies gericht op het (verkeers)systeem  

4.1.1. Aanpassingen van de wegomgeving 

Uit een studie van Hafetz et al. (2010) blijkt dat adolescenten hun mobiele 
telefoons als een belangrijk veiligheidsbevorderend apparaat zien (Hafetz et 
al., 2010): dankzij hun mobiele telefoons kunnen ze communiceren met de 
ouders of hulp oproepen. De auteurs stellen voor dat de nadruk zou moeten 
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liggen op het vergroten van een veilig gebruik van een mobiele telefoon in 
plaats van op totale onthouding. Adolescenten zouden bijvoorbeeld 
gemotiveerd moeten worden om te stoppen op een veilige plek voordat ze 
gaan bellen. Daardoor kunnen ze nog steeds in contact blijven met hun 
ouders en tegelijkertijd op een veilige manier apparatuur gebruiken (Hafetz 
et al., 2010). De wegomgeving zou daarvoor dus een mogelijkheid moeten 
bieden. Onderzoek naar de effecten van de aanpassingen van de weg-
omgeving om veilig apparatuurgebruik te stimuleren ontbreekt.  
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Aanpassingen aan de wegomgeving bieden geen uitkomst als het gaat om 
het doelgedrag jongeren op een veilige manier naar muziek te laten 
luisteren. Immers: veilig luisteren is niet plaats- of tijdgebonden, maar iets 
wat gedurende de hele rit gedaan moet worden. Deze aanpak sluit wel goed 
aan bij het doel om jongeren zover te krijgen dat ze tijdens het fietsen niet 
hun toestel(len) bedienen. Aanpassingen in de wegomgeving zijn hiervoor 
echter niet noodzakelijk: een alternatieve benadering kan zijn om jongeren 
aan te moedigen alleen hun apparaat te bedienen als zij bijvoorbeeld voor 
een verkeerslicht moeten wachten.  
 
Geschiktheid voor doelgroep 
Aangezien jongeren niet erg goed zijn in impulscontrole, is het 
onwaarschijnlijk dat alleen het aanpassen van de wegomgeving jongeren 
ertoe zal bewegen om te wachten tot ze een bepaalde plek op de route 
hebben bereikt om een bericht te lezen of een muzieknummer op te zoeken. 
Een dergelijke aanpak zal daarom altijd gepaard moeten gaan met een 
ander middel van gedragsbeïnvloeding zoals voorlichting. 

4.1.2. Aanpassingen van apparatuur 

Om het gevaar van apparatuurgebruik in het verkeer te verminderen kan 
men bij de nieuwe ontwerpen van apparatuur rekening houden met 
menselijke eigenschappen. Er wordt bijvoorbeeld spraakgestuurde 
apparatuur ontwikkeld, die naar verwachting minder interfereert met de 
verkeerstaak dan apparatuur met handbediening. Ook is het mogelijk 
technische voorzieningen te treffen die het onmogelijk maken om een 
apparaat te gebruiken, bijvoorbeeld in het drukke stadsverkeer (Jacobson & 
Gostin, 2010). Een voorbeeld hiervan is de ‘Auto Reply App’ van Veilig 
Verkeer Nederland2. Deze applicatie zorgt ervoor dat de telefoon niet 
overgaat bij snelheden boven de tien kilometer per uur. Ook wordt 
automatisch een sms gestuurd naar degene die belt waarin staat dat de 
bestuurder momenteel niet bereikbaar is omdat hij of zij aan het rijden is. 
Hoewel deze applicatie gericht is op automobilisten, leent het zich ook voor 
toepassing onder fietsers. Er is tot op heden echter nog geen onderzoek 
gedaan naar de effecten van een dergelijke applicatie op gedragsniveau of 
ongevalsrisico. 
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Aanpassingen van de apparatuur en haar functies vormen een interessante 
oplossingsmogelijkheid. Technisch gezien is het mogelijk dat met behulp 
van de programmering van apparatuur, zoals een smartphone en de apps 
die daarop geïnstalleerd kunnen worden, het onmogelijk wordt gemaakt om 

                                                      
2 http://www.veiligverkeernederland.nl/ongestoord_rijden_met_de_auto_reply-app_van_vvn 

http://www.veiligverkeernederland.nl/ongestoord_rijden_met_de_auto_reply-app_van_vvn
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het apparaat tijdens het fietsen of autorijden voor iets anders wordt gebruikt 
dan bijvoorbeeld noodoproepen. Ingrepen in de apparatuur zelf lenen zich 
minder voor het doel om jongeren op een veilige manier naar muziek te 
laten luisteren: wellicht is het technisch gezien nog wel mogelijk om het 
volume te begrenzen als mensen in beweging zijn, maar het luisteren met 
één oortje kan niet door aanpassing van de apparatuur worden 
afgedwongen. Wel is het mogelijk om bijvoorbeeld speciale fiets-oordopjes 
te ontwikkelen, met één oortje eraan in plaats van twee.   
 
Hoewel de technische mogelijkheden er wel zijn, zullen fabrikanten niet 
gemotiveerd zijn om dergelijke programmatuur in hun apparaten in te 
bouwen. Die kijken immers naar wat de consument wil, en die zal hier niet 
om staan te springen, integendeel zelfs. Een belangrijke beperking is 
daarom dat dergelijke programma’s door gebruikers zelf vrijwillig 
geïnstalleerd moet worden en het onwaarschijnlijk is dat jongeren dit, zonder 
extra beweegredenen, uit eigen beweging zullen doen. Er kan echter wel 
gedacht worden aan een beloning om jongeren hiertoe te bewegen. Een 
dergelijke constructie is al eerder toegepast door Bolderdijk (2011). In dat 
onderzoek werden mensen benaderd om GPS-apparatuur in hun auto te 
laten inbouwen waarmee werd geregistreerd of zij zich aan de snelheid 
hielden. Als uit de verzamelde gegevens bleek dat zij zich inderdaad aan de 
snelheid hielden, kregen ze korting op hun verzekeringspremie. In Paragraaf 
4.2.4 wordt de toepasbaarheid van beloningssystemen om jonge 
adolescenten te beïnvloeden nader besproken.  
 
Geschiktheid voor doelgroep 
Een belangrijke beperking is dat een dergelijke aanpak zich vooral leent 
voor apparatuur waarbij positiebepaling mogelijk is en waarop apps kunnen 
worden geïnstalleerd. Dit betekent dat een dergelijk aanpak zich vooral leent 
voor smartphones.  

4.2. Interventies gericht op de verkeersdeelnemer: gedragsbeïnvloeding  

Naast interventies die de ‘hardware’ (de weginrichting, wetgeving en 
apparatuur) trachten aan te passen, zijn er ook interventies die zich richten 
op de gebruikers van die hardware. Dergelijke gedragsbeïnvloeding kan het 
gewenste gedrag niet afdwingen, zoals politietoezicht dat wel kan, maar richt 
zich voornamelijk op de verandering van zogeheten gedragsdeterminanten. 
Gedragsbeïnvloeding gaat vaak via ‘de bewuste route’, en soms via ‘de 
onbewuste route’. Een voorbeeld van gedragsbeïnvloeding via de bewuste 
route is het informeren van de jongeren over de risico’s om daarmee hun 
‘kennis’ te vergroten, soms ook gericht op de motivatie, en daarmee op de 
bereidheid om hun gedrag te veranderen. Ook wordt veel gekozen voor een 
‘emotionele aanpak’, vaak gericht op ‘het vergroten van de angst’. Een 
voorbeeld van gedragsbeïnvloeding via de onbewuste route is het inzetten 
op voorbeeldgedrag en sociale normen om gedrag te beïnvloeden. Dit zijn 
allebei gedragsbeïnvloeders waarvan mensen niet bewust doorhebben dat 
ze zich erdoor laten leiden; ze vereisen dan ook niet dat mensen er zelf 
bewust voor kiezen om hun gedrag te veranderen.  
 
In deze paragraaf beschrijven we deze en andere bestaande inzichten over 
gedragsbeïnvloeding. Tot op heden kunnen we nog niet voortbouwen op 
kennis over gedragsbeïnvloeding die zich specifiek heeft gericht op deze 
doelgroep (jonge adolescenten) in combinatie met dit gedrag (gebruik van 
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mobiele apparatuur op de fiets). Deze paragraaf beschrijft daarom tien 
verschillende manieren die in algemene zin gebruikt kunnen worden om 
gedrag te beïnvloeden. Per methode wordt stilgestaan bij de vraag of het 
waarschijnlijk is dat deze methode geschikt is voor het beïnvloeden van de 
doelgedragingen (het veilig luisteren naar muziek op de fiets, het selectief 
bedienen van apparatuur op de fiets) en de doelgroep (jonge adolescenten, 
10-17 jaar) die eerder in dit rapport is aangewezen. Omdat er weinig tot 
geen rapporten of artikelen voorhanden zijn waarin wetenschappelijk 
onderzocht is of deze manieren van gedragsbeïnvloeding geschikt zijn om 
dit gedrag onder deze doelgroep aan te pakken, wordt dit bepaald aan de 
hand van de kenmerken van het probleem- en doelgedrag en kenmerken 
van de doelgroep zoals die eerder in dit rapport beschreven zijn.  

4.2.1. Bewustwording: Kennis, attituden en gedragsintenties  

Wanneer bedrijven, instanties of overheden het gedrag van burgers willen 
beïnvloeden, gaan de eerste gedachten vaak uit naar ‘bewustwording’: als 
mensen zich maar bewust zijn hoe dom, ongezond of gevaarlijk bepaald 
gedrag daadwerkelijk is, dan zouden ze zich wel anders gedragen. Een veel 
toegepaste theorie in het kader van deze denkwijze is de theorie van 
gepland gedrag (theory of planned behaviour of TPB). Deze theorie gaat 
ervan uit dat mensen meer geneigd zullen zijn om bepaald gedrag te 
vertonen als ze het gedrag positief waarderen (attitude), als ze denken dat 
mensen of groepen mensen die zij belangrijk vinden het gedrag als gewenst 
zien (subjectieve norm) en als ze denken dat ze in staat zijn om dat gedrag 
te vertonen (gevoel van controle over gedrag). Het idee is dat deze 
elementen er gezamenlijk voor zorgen dat mensen een sterke motivatie 
(gedragsintentie) hebben om dit gedrag te vertonen (Dragutinovic & Twisk, 
2006).  
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Gevoelsmatig kwalificeert apparatuurgebruik op de fiets zich als een 
opzettelijk of gepland gedrag: men stapt immers op de fiets en kiest ervoor 
om hierbij gebruik te maken van apparatuur. Het is echter belangrijk om in 
het achterhoofd te houden dat men niet iedere dag opnieuw stilstaat bij de 
keuze om wel of geen apparatuur te gebruiken op de fiets. Gedrag is lang 
niet altijd het gevolg van bewuste keuzen, maar wordt vaak mede gestuurd 
door heuristieken3 en gewoonten. Men doet gewoon wat men gisteren ook al 
deed, of men reageert op een berichtje zonder stil te staan bij de gevaren 
die dat met zich mee kan brengen.  
 
Een andere reden dat een bewustwordingscampagne zich niet goed leent 
voor het beïnvloeden van het doelgedrag, is dat uit diverse onderzoeken is 
gebleken dat het beïnvloeden van kennis, attituden en gedrag een minder 
grote invloed heeft op gedrag dan op basis van de theorie zou worden 
verwacht. Om dit te illustreren gebruiken we een voorbeeld zoals 
beschreven in een rapport over informele educatie (Hoekstra & Mesken, 
2010). Hierin wordt een situatie beschreven waarin iemand ’s ochtends aan 
zijn of haar partner vraagt of deze op de terugweg van werk naar huis langs 
de apotheek wil gaan om iets op te halen. De ander ziet het als iets positiefs 
                                                      
3 Heuristieken zijn vuistregels gebaseerd op waarschijnlijkheden die verwachtingen en daarmee 
gedrag sturen. Denk bijvoorbeeld aan een automonteur die bij een kapotte auto niet blind de 
hele auto van a tot z gaat nalopen, maar gaat zoeken naar de onderdelen waar het gebrek het 
meest waarschijnlijk kan worden gevonden gezien het merk, de maak en leeftijd van de auto.  
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om iets voor de partner te doen (attitude), denkt dat anderen in zijn of haar 
omgeving ook vinden dat het normaal is om iets dergelijks voor een partner 
te doen (subjectieve norm) en weet dat het een relatieve kleine moeite is 
omdat de apotheek op de route ligt en lang genoeg open is om er op de 
terugreis langs te kunnen rijden (gevoel van controle). Gezamenlijk vormt dit 
dus een positieve gedragsintentie. Toch is makkelijk denkbaar dat de 
partner uiteindelijk toch met lege handen thuiskomt: niet omdat de intentie er 
niet was, maar omdat men er niet op het juiste moment aan dacht. Hoewel 
we er dus van uit kunnen gaan dat een bewustwordingscampagne invloed 
zal hebben op kennis, attitudes en gedragsintenties, moet geconcludeerd 
worden dat het minder zeker is dat een dergelijke aanpak tot daadwerkelijke 
gedragsverandering zal leiden.     
 
Geschiktheid voor doelgroep 
Met name bij de groep jonge adolescenten lijkt winst te behalen wat kennis 
en attitude betreft, gezien het feit dat uit het onderzoek van Goldenbeld et al. 
(2010) is gebleken dat de groep 12-17-jarigen het minst geneigd is om 
muziek luisteren, bellen en berichten sturen en lezen tijdens het fietsen als 
gevaarlijk te bestempelen. Uit een Japanse studie blijkt dat adolescenten die 
een hoog risico toekennen aan mobiel telefoongebruik tijdens het fietsen, 
minder geneigd zijn om het te doen. Tachtig procent van adolescenten die 
het mobiele telefoongebruik tijdens het fietsen ‘helemaal niet’ tot ‘enigszins 
gevaarlijk’ vindt, zegt in de afgelopen maand hun mobiele telefoon tijdens 
het fietsen gebruikt te hebben. Van de adolescenten die dit ‘redelijk’ tot 
‘extreem gevaarlijk’ vinden, zegt 56% dit te hebben gedaan (Ichikawa & 
Nakahara, 2008). 
 
Bij jongeren is het verband tussen gedragsintentie en gedrag (nog) zwakker 
dan bij volwassenen. Dit komt door het feit dat jongeren minder ervaring 
hebben waarop ze terug kunnen vallen om hun gedrag door te laten leiden 
(zie ook Paragraaf 3.3). In zekere opzichten kan dit als gunstig worden 
gezien: ze hebben minder slechte gewoonten ontwikkeld. In combinatie met 
het feit dat jongeren minder goed in staat zijn tot impulscontrole, betekent dit 
echter dat het gedrag van jongeren vaker situatieafhankelijk is dan bij 
volwassenen. Denk hierbij aan jongeren die zich voornemen om hun 
huiswerk te maken, maar uiteindelijk toch de hele avond aan het gamen zijn 
of hun tijd besteden aan het bijhouden van sociale contacten via sociale 
media. Dit zwakke verband tussen intenties en daadwerkelijk gedrag wordt 
onderschreven door onderzoek waaruit blijkt dat adolescenten gevaarlijke 
activiteiten beoefenen óndanks het feit dat zij de risico’s ervan kennen en 
begrijpen (Steinberg, 2005). Dit blijkt ook uit een Amerikaanse studie 
(Horrey et al., 2009) onder jonge automobilisten (18-20 jaar) naar de 
effecten van een computertraining op attitudes en gedrag met betrekking tot 
afleidende activiteiten (gebruik van mobiele telefoon, mp3 en een autokaart). 
Hoewel de zelfgerapporteerde intentie om bezig te zijn met de afleidende 
activiteiten tijdens het autorijden na de training verminderde, waren de 
effecten op daadwerkelijk rijgedrag echter minder eenduidig. Automobilisten 
gebruikten mobiele telefoons, mp3’s en autokaarten weliswaar vaker 
wanneer de auto geparkeerd was (voordat ze begonnen zijn met rijden of 
nadat ze eerst gestopt zijn aan de kant van de weg), maar wanneer ze niet 
stopten, wachtten ze niet met de taak totdat de verkeerssituatie minder van 
ze eiste (bijvoorbeeld op een recht wegvak).  
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Een laatste overweging die tegen het inzetten van een bewustwordings-
campagne pleit, is dat bewustwordingscampagnes vaak onevenredig veel 
aandacht schenken aan het ongewenste gedrag. Dit kan echter een 
averechts effect hebben omdat mensen over het algemeen, en jongeren in 
het bijzonder, erg gevoelig zijn voor voorbeeldgedrag van anderen.  
 
Conclusie 
Naar verwachting is een interventie gericht op bewustwording en risico-
perceptie niet bijzonder geschikt zijn om het doelgedrag en de doelgroep in 
kwestie te beïnvloeden. 

4.2.2. Op een veilige manier leren van fouten  

Een speciale vorm van een interventie gericht op bewustwording is een 
training gebaseerd op het zogenaamde ‘error-learning’. Anders dan bij een 
bewustwordingsinterventie waarbij met argumenten en informatie 
geprobeerd wordt om kennis, attituden en intenties te beïnvloeden, stelt 
deze benadering mensen individueel in staat om aan den lijve te onder-
vinden welk effect het ongewenste gedrag op henzelf heeft. Anders dan bij 
een informatieve campagne, zijn mensen bij een dergelijke aanpak minder 
goed in staat om zichzelf aan de boodschap te onttrekken door bijvoorbeeld 
te stellen dat ‘dit hen nooit zal overkomen’.  
 
Voor toepassing van deze methode binnen de verkeerscontext is een 
interactieve FOCAL-training (Forward Concentration and Attention Learning) 
ontwikkeld (Pradhan et al., 2011; Pradhan et al., 2009). Deze training wordt 
gegeven in een interactieve computeromgeving waarbij men verzocht wordt 
om een videofilmpje (opgenomen vanuit het perspectief van een bestuurder) 
te bekijken en van tijd tot tijd een extra taak uit te voeren (bijvoorbeeld een 
bepaalde straat op een kaart zien te vinden). Gelijktijdig moet men het 
verkeer zo kort mogelijk uit het oog zien te verliezen. Door een knop op het 
toetsenbord is het mogelijk om naar de kaart te gaan voor het opzoeken van 
de straat. Deelnemers aan de training kunnen zelf beslissen wanneer ze 
weer terug willen naar het beeld van het verkeer. In de tweede fase van de 
training krijgt men de film teruggespeeld met daarop de delen zwart gemaakt 
wanneer men de extra taak aan het uitvoeren was. Op deze wijze krijgen de 
deelnemers een indruk van hoe lang ze geen zicht hebben gehad op wat er 
op de weg gebeurt . Dat dit risicobesef belangrijk kan zijn, blijkt ook uit een 
Chinees onderzoek naar onder andere adolescente automobilisten (17-24 
jaar) waaruit naar voren kwam dat de overtuiging dat men goed in staat was 
om te bellen tijdens het autorijden de belangrijkste voorspeller was van de 
intentie om tijdens het rijden een mobiele telefoon te gebruiken. Een gebrek 
aan risicobesef (‘Ik kan autorijden en bellen prima combineren’) ging dus 
samen met een hogere intentie om dit gedrag te (blijven) vertonen (Zhou et 
al., 2009). 
Na deze onderdelen van de interventie volgt een training waarin mensen de 
kans krijgen om zelf te oefenen in het toch vinden van de straatnaam op de 
kaart terwijl men de tijd dat men van de weg af kijkt zo kort mogelijk houdt. 
Met dit trainingselement onderscheidt deze interventie zich verder van veel 
andere bewustwordingsinterventies in de zin dat er expliciet aandacht wordt 
besteed aan handelingsperspectieven: wat moeten jongeren dan wél doen? 
Dit is belangrijk, omdat niet vanzelfsprekend is dat jongeren uit zichzelf tot 
het gewenste gedrag zullen overgaan nadat hen duidelijk is geworden dat 
het ongewenste gedrag ook voor hen écht risico’s met zich meebrengt. Zo is 
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denkbaar dat jongeren gaan zoeken naar voorwaarden waaronder ze 
apparatuurgebruik en verkeersdeelname kunnen blijven combineren op een 
manier die minder risicovol is. Een voorbeeld hiervan is dat jongeren na de 
boodschap ‘fietsen en apparatuurgebruik gaan niet goed samen’ 
concluderen dat ze hun fietsvaardigheden moeten verbeteren als ze gebruik 
willen blijven maken van apparatuur tijdens het fietsen, en bijvoorbeeld gaan 
leren om zonder handen te fietsen. Daarom is het expliciet maken van het 
gewenste gedrag, en het bieden van gelegenheid om dit meteen te oefenen 
belangrijk. Het benadrukken van een duidelijk handelingsperspectief speelt 
bovendien in op het belang van de zogenaamde self-efficacy: het gevoel dat 
men in staat is om bepaalde gedrag uit te voeren. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dat dit gevoel van controle een significante rol speelt in het tot stand 
komen van gedragsintenties en gedrag als het gaat om gezondheids-
gerelateerde onderwerpen zoals lichaamsbeweging (Dishman et al., 2005; 
Dishman et al., 2004) en condoomgebruik (Casey et al., 2009; Wulfert & 
Wan, 1993). Door te oefenen met het gewenste gedrag, kunnen deelnemers 
aan de training zelf ervaren 1) dat ze in staat zijn om het gewenste gedrag te 
vertonen en 2) dat het gewenste gedrag daadwerkelijk effectief is om de 
risico’s te beperken. 
 
Uit onderzoek naar de effectiviteit van de FOCAL-training komt een niet-
eenduidig beeld naar voren. In een vroeg stadium van de ontwikkeling van 
deze training bleek deze geen effect te hebben op het kijkgedrag van jonge 
bestuurders in de door computer de gesimuleerde omgeving (Pradhan et al., 
2009). In een later stadium bleek uit onderzoek in het werkelijke verkeer met 
behulp van een eyetracker echter dat jonge bestuurders die de FOCAL-
training hadden gevolgd minder vaak langdurig van de weg af keken (omdat 
ze bijvoorbeeld bezig zijn met apparatuur) dan een groep die de training niet 
had gevolgd (Pradhan et al., 2011). Langetermijneffecten van deze training 
zijn nog niet onderzocht.  
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
De training zoals die hierboven is beschreven, kan niet één-op-één worden 
overgenomen om het doelgedrag te bewerkstelligen. Immers, wij bepleiten 
het ‘selectief bedienen’ in de zin van de momenten waarop men apparatuur 
bedient, terwijl met de bovenstaande training wordt gericht op het zo kort 
mogelijk bedienen. Deze laatste benadering kent echter wel een belangrijk 
risico, namelijk dat mensen die aan de training hebben meegedaan hun 
opgedane vaardigheid overschatten en daardoor juist meer risico gaan 
nemen. Dit effect is bekend van vaardigheidstrainingen zoals antislip-
cursussen (bijvoorbeeld Vlakveld, 2005). Hoewel een FOCAL-training voor 
een belangrijk deel bedoeld is om mensen duidelijk te maken hoeveel ze 
missen door hun aandacht over verschillende taken te verdelen, kan niet 
worden uitgesloten dat de cursisten de trainingscomponent toch opvatten als 
een vaardigheidstraining, met als mogelijk ongewenst gevolg dat zij zichzelf 
in staat achten om de combinatie fietsen-apparatuurgebruik veilig te maken. 
Een dergelijke benadering verreist dus altijd dat getoetst wordt of de training 
op de bedoelde manier wordt opgevat en dat jongeren niet hun eigen 
vaardigheden om apparatuur te bedienen terwijl ze op de fiets zitten gaan 
overschatten.  
 
Een zeer simpele wijze om te voorkomen dat jongeren zichzelf een vrijbrief 
geven is om het woord ‘training’ in zijn geheel niet in de mond te nemen. 
Daarnaast is het mogelijk om het trainingselement van deze interventie zo 
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aan te passen dat jongeren oefenen met het herkennen van veilige 
momenten en/of locaties om de apparatuur te bedienen, bijvoorbeeld 
wachtend voor een stoplicht. Een dergelijke benadering is minder 
onderhevig aan het hierboven beschreven risico op zelfoverschatting, omdat 
het meer selectief gebruik minder als vaardigheid kan worden beschouwd 
dan het trainen om ‘zo snel mogelijk iets op te zoeken’ of ‘zo kort mogelijk de 
ogen van de weg te houden’. Toch zal altijd gecontroleerd moeten worden of 
jongeren een dergelijke training niet onverhoopt als vaardighedentraining 
gaan zien.  
 
Met enige conceptuele aanpassingen kan een dergelijke training ook 
gebruikt worden om de manier waarop jongeren muziek luisteren tijdens het 
fietsen te beïnvloeden. Dit zou dan gaan om het ontwikkelen van een 
computertraining waarin jongeren in een pc-omgeving ervaren hoe het is om 
te fietsen met harde muziek op en alle signalen die ze daardoor missen. In 
een tweede rit krijgen ze vervolgens alle geluidssignalen te horen die ze 
door de muziek gemist hadden. Ook hier zou de training gericht kunnen zijn 
op het ‘oefenen’ met muziek luisteren op een lager volume tijdens het 
fietsen, of het luisteren met één oortje in.  
 
Geschiktheid voor doelgroep 
De effecten van de FOCAL-training zijn onderzocht onder jonge, 
Amerikaanse autobestuurders vanaf 16 jaar. Er is geen onderzoek gedaan 
naar de toepasbaarheid van deze methode op het apparatuurgebruik van 
jonge adolescente fietsers. Er zijn op voorhand echter geen inhoudelijke 
bezwaren te bedenken waarom een dergelijke interventie niet geschikt zou 
zijn voor deze doelgroep. Dit zal uit verder onderzoek dus moeten blijken. 
Een bezwaar van praktische aard is er wel: het ontwikkelen en uitzetten van 
een dergelijke training is waarschijnlijk zeer tijds- en arbeidsintensief. Om 
het breder uit te kunnen rollen is het ontwikkelen van een website en/of 
applicatie verreist. Een dergelijk ontwikkelingstraject kan lang duren en 
bovendien erg in de kosten oplopen.  
 
Conclusie 
Het leren van de eigen ervaring heeft als voordeel dat het verder gaat dan 
alleen de beïnvloeding van attituden, kennis en intenties: jongeren kunnen 
aan den lijve ondervinden wat ze missen door harde muziek te luisteren of 
door tijdens het fietsen apparatuur te bedienen. Met behulp van een training 
kan jongeren vervolgens een duidelijk gedragsperspectief worden geboden 
waarmee ze schadelijke gevolgen van het ongewenste gedrag kunnen 
voorkomen. Het trainingselement kan echter ook een risico vormen, omdat 
het kan zorgen voor zelfoverschatting bij jongeren die met een training mee 
hebben gedaan. Het is daarom belangrijk om te benadrukken dat de training 
gaat om het inzicht krijgen in de gevaren en bedoeld is om jongeren duidelijk 
te maken dat dit ook voor hen persoonlijk geldt, door hen aan den lijve te 
laten ondervinden hoeveel ze daadwerkelijk missen door tijdens de 
verkeersdeelname mobiele apparatuur te bedienen. Een hele simpele 
manier om te voorkomen dat jongeren zichzelf een vrijbrief geven kan zijn 
om het woord ‘training’ in zijn geheel niet te gebruiken. Ook kan ervoor 
worden gekozen dat jongeren niet wordt geleerd om zo kort mogelijk te 
kijken, maar om momenten te herkennen waarop de situatie het enigszins 
toestaat (bijvoorbeeld voor een stoplicht). Ten slotte is een nadeel van deze 
benadering de hoge productiekosten die gepaard gaan met de ontwikkeling 
van (web)applicaties waarmee deze methode breed kan worden uitgerold. 
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4.2.3. Implementatie-intenties: concreet maken van goede voornemens  

In het voorgaande is het al nadrukkelijk gesteld: gedragsintenties leiden niet 
vanzelfsprekend tot daadwerkelijk gedrag. Er is echter een manier om de 
voorspellende waarde van gedragsintenties te vergroten, namelijk door 
zogeheten implementatie-intenties te formuleren (Aarts, 2009). 
Implementatie-intenties zijn eigenlijk gewone gedragsintenties (bijvoorbeeld 
‘ik neem me voor om meer te gaan sporten’) maar dan concreet gemaakt in 
de vorm van ‘als-dan’-regels (bijvoorbeeld: ‘als ik koffie ga halen, neem ik de 
trap in plaats van de lift’). Door goede voornemens op deze manier concreet 
te maken en te koppelen aan plekken of situaties die mensen op hun 
dagelijkse reizen tegenkomen, is de kans groter dat deze voornemens tot 
uitvoering komen, omdat deze omgeving gaat fungeren als een soort 
geheugensteuntje (Aarts, 2009). Uit verschillende studies is gebleken dat 
implementatie-intenties effectief zijn binnen domeinen zoals gezondheid en 
milieu (Gollwitzer & Sheeran, 2006). 
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Implementatie-intenties zijn tot op heden vooral toegepast in de context van 
gedragingen die mensen zich uit eigen beweging vaak wel voornemen, maar 
waar dit goede voornemen uiteindelijk toch niet tot uitvoering wordt 
gebracht. Anders gezegd, het biedt een middel voor het tot uitvoering 
brengen van gedrag waar mensen welwillend tegenover staan (lichaams-
beweging, ziektescreening). Het doelgedrag dat in dit rapport centraal staat, 
namelijk het veilig luisteren naar muziek, dan wel het selectief bedienen van 
apparatuur op de fiets, is anders omdat het onwaarschijnlijk is dat jongeren 
zich uit eigen beweging zullen voornemen om geen apparatuur meer in het 
verkeer te bedienen. Immers, in Hoofdstuk 2 werd al besproken dat ze er 
niet zo’n gevaar inzien. Implementatie-intenties alleen zijn daarom minder 
geschikt om het doelgedrag te bewerkstelligen. Het kan wel worden gebruikt 
in combinatie met een meer traditionele bewustwordingscampagne, om de 
kans te vergroten dat de attitudeverandering die hiermee kan worden bereikt 
ook daadwerkelijk in gedrag wordt omgezet. Een andere mogelijkheid is om 
implementatie-intenties op te nemen in een interventie zoals beschreven in 
de vorige subparagraaf over error-learning.  
 
Geschiktheid voor doelgroep 
Wat de doelgroep betreft, zijn implementatie-intenties waarschijnlijk wel 
geschikt is om op jonge adolescenten toe te passen. Jongeren hebben 
minder gewoonten om op terug te vallen. Dat is zowel gunstig als ongunstig. 
In Hoofdstuk 3 lazen we al dat het gedrag van jongeren in mindere mate 
wordt geleid door gewoonten om de simpele reden dat ze nog relatief weinig 
slechte (en goede!) gewoonten hebben kunnen ontwikkelen. Dit gebrek aan 
ervaring in combinatie met het feit dat jongeren minder goed in staat zijn tot 
impulscontrole, maakt echter dat jongeren relatief ontvankelijk zijn voor de 
situatie en voor het gedrag van leeftijdsgenoten. Implementatie-intenties 
kunnen daarom een uitkomst bieden omdat jongeren hiermee eigenlijk in 
staat worden gesteld om op een rustig moment een weloverwogen ‘protocol’ 
te schrijven waarop ze in het heetst van de strijd kunnen terugvallen. Het is 
mogelijk om dit te faciliteren door bijvoorbeeld vooropgestelde als-dan-
scripts te leveren waarop ze alleen nog hoeven in te vullen waar en op 
welke momenten ze het gewenste gedrag in de praktijk gaan brengen.  
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Conclusie 
Implementatie-intenties zijn een concretere variant van ‘gewone’ gedrags-
intenties. Omdat ze concreet zijn gemaakt met betrekking tot waar en 
wanneer mensen het voorgenomen gedraging gaan uitvoeren, is de kans 
groter dat ze het ook daadwerkelijk zullen doen. Dit type interventie leent 
zich prima voor de doelgroep, maar wat minder voor de twee doel-
gedragingen, omdat een randvoorwaarde is dat mensen het gewenste 
gedrag zelf graag willen vertonen, maar door diverse barrières vaak niet tot 
uitvoering weten te brengen. Eventueel kunnen implementatie-intenties als 
ondersteunend middel worden overwogen in een interventie waarin op een 
andere manier wordt gezorgd dat aan deze randvoorwaarde wordt voldaan. 

4.2.4. Belonen: het kan lonen 

Beloningen kunnen worden ingezet om gedrag te veranderen. Het idee 
hierachter is dat mensen het gewenste gedrag laten zien in ruil voor een 
beloning. Het belonen wordt een tijdje volgehouden in de veronderstelling 
dat het nieuwe gedrag na verloop van tijd zal beklijven en ook zonder 
beloning zal worden voortgezet. De beloningen zijn meestal materieel van 
aard (geld, cadeaus, een kans op geld of cadeaus, korting) maar kunnen 
ook immaterieel zijn in de vorm van positieve aandacht of complimenten. 
Het principe van beloning is ook binnen de context van verkeersgedrag 
succesvol toegepast. Zo is gebleken dat het belonen van gordelgebruik over 
het algemeen tot substantiële verbetering ervan leidt en dat verschillende 
vormen van belonen vaak even effectief zijn als traditioneel politietoezicht 
(Hagenzieker, 1999). Ook is gebleken dat mensen hun gedrag (met name 
rijsnelheid) aanpassen als ze daarmee korting kunnen krijgen op hun 
verzekeringspremie (Bolderdijk, 2011).  
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Eerder in dit hoofdstuk kwam belonen al naar voren als gedrags-
beïnvloedingsmiddel in combinatie met aanpassingen aan de apparatuur 
(Paragraaf 4.1.2). Met name smartphones lenen zich namelijk erg voor een 
aanpak waarin beloning centraal staat, omdat hiervoor apps kunnen worden 
gemaakt waarmee het mogelijk wordt om te monitoren of mensen daad-
werkelijk voor een beloning in aanmerking komen. Voor het welslagen van 
beloning als middel om gedrag te veranderen is het belangrijk dat het 
gewenste gedrag systematisch kan worden bijgehouden en te monitoren of 
mensen het ook daadwerkelijk vertonen (Hagenzieker, 1999). Derhalve leent 
deze methode zich vooral voor het ‘selectief’ bedienen, omdat het mogelijk 
is om het met behulp van een app onmogelijk te maken om een smartphone 
te bedienen als men op de fiets in beweging is. Deze aanpak leent zich 
echter minder voor ‘veilig luisteren’: het is wel mogelijk om het volume te 
begrenzen, maar het is niet mogelijk om via de apparatuur en monitorings-
app na te gaan of iemand met een of twee oortjes in naar muziek luistert.  
 
Geschiktheid voor doelgroep 
Er is geen onderzoek beschikbaar over het toepassen van beloning op het 
gedrag van jonge fietsers, maar in het buitenland en recentelijk ook in 
Nederland zijn wel diverse proeven gedaan met het belonen van jonge 
automobilisten. Zo bleek uit een Noors onderzoek dat jongeren die een deel 
van de verzekeringspremie terugkregen als zij ongevalsvrij bleven, veel 
minder ongevalsmeldingen hadden in vergelijking met jongeren die niet aan 
deze proef meededen (Vaaje, 1991). Een Zweeds onderzoek toonde aan 
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dat jongeren minder snelheidsovertredingen maakten nadat ze aan het 
begin van de proef een geldelijke startbonus hadden gekregen waar iets 
vanaf ging door elke minuut die ze sneller reden dan de snelheidslimiet. Met 
name het aantal grotere snelheidsoverschrijdingen nam af (Hultkrantz & 
Lindberg, 2003). In een Nederlands onderzoek konden jonge auto-
bestuurders korting verdienen op hun verzekeringspremie als bleek dat zij 
hun rijgedrag aanpasten door bijvoorbeeld niet ’s nachts te rijden of geen 
snelheidsovertredingen te maken. Deze groep jonge bestuurders bleek 
minder snelheidsovertredingen te begaan dan de controlegroep (Bolderdijk, 
2011; Egeraat, 2009). 
 
Er zijn dus aanwijzingen dat beloningen kunnen werken om het gedrag van 
oudere adolescenten te beïnvloeden. Het is waarschijnlijk dat dit ook voor 
jonge adolescenten opgaat. Echter, waar het gedrag van jonge auto-
bestuurders gemonitord kan worden door apparatuur in de auto in te 
bouwen, biedt een fiets niet direct eenzelfde mogelijkheid, zeker niet als het 
gaat om het monitoren van een gedrag zoals apparatuurgebruik. Eerder 
werd al opgemerkt dat mobiele apparatuur zoals smartphones tot op zekere 
hoogte wel monitoring van gedrag toestaan, vooral als het gaat om het 
doelgedrag ‘selectief bedienen’. Met behulp van een app is het technisch 
mogelijk om bij te houden of mensen hun apparaat actief bedienen 
(bijvoorbeeld met schermaanrakingen) tijdens het fietsen. Een nadeel 
hiervan is dat hiermee slechts een deel van de doelgroep wordt bereikt, 
namelijk alleen de jongeren met een smartphone. 
 
Indien toch voor beloning wordt gekozen als middel om gedrag te 
beïnvloeden, is het aan te raden om jongeren te belonen op individueel 
niveau in plaats van collectief, op groepsniveau. Want hoewel de peergroep 
voor met name de jonge adolescenten erg belangrijk is, zijn jongeren 
tegelijkertijd erg beducht op kritiek en afwijzing door groepsleden 
(Westenberg et al., 2000). In dit opzicht kan een collectieve beloning juist 
demotiverend werken, omdat jongeren bang zijn om ‘te veel’ te doen in 
vergelijking met hun leeftijdsgenoten (het zogenaamde ‘sucker’-effect; 
Forsyth, 2009) of méér te doen dan andere jongeren uit hun omgeving ‘cool’ 
vinden.  
 
Conclusie 
Beloningen kunnen worden ingezet om het gewenste gedrag te bewerk-
stelligen en bekrachtigen. Om dit succesvol toe te kunnen passen moet 
echter wel goed kunnen worden gemonitord of mensen zich aan de 
afspraken houden. Hier leent met name de smartphone zich goed voor, 
omdat hiervoor een ‘monitorings-app’ ontwikkeld kan worden. Een nadeel 
van deze benadering is dat hiermee een aanzienlijk deel van de doelgroep 
wordt uitgesloten, omdat lang niet alle jongeren beschikken over een 
smartphone en deze benadering ook niet volledig dekkend is wat betreft het 
doelgedrag: bediening en volumeregeling zijn eventueel wel te monitoren 
en/of te begrenzen, maar of men met een of twee oortjes luistert niet. Ook 
valt hiermee het gebruik van apparatuur om naar muziek te luisteren (voor 
zover dat niet via de smartphone gedaan wordt) buiten de boot. Indien toch 
voor een beloning wordt gekozen, is er reden om aan te nemen dat het beter 
is om te kiezen voor individuele beloningen dan voor collectieve beloningen.  
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4.2.5. Concurrerende doelen benutten 

Ongewenst gedrag kan ook worden tegengegaan door ‘concurrerende 
doelen’ te identificeren en in te zetten (Aarts, 2009). Het idee hierachter is 
dat we maar één ding tegelijkertijd kunnen: je kan geen huiswerk maken 
terwijl je uitgaat. Om deze methode toe te kunnen passen moet een doel of 
gedrag worden geïdentificeerd dat mensen óók graag willen, maar dat niet 
samengaat met het ongewenste gedrag. Dit middel om gedrag te 
beïnvloeden staat nog in de kinderschoenen, maar is onder andere 
toegepast in de context van afslanken door te lijnen, door foto’s te tonen van 
slanke dames en weegschalen op een plek waar veel snacks worden 
verkocht of genuttigd. Hiermee wordt het doel om af te slanken benadrukt in 
de hoop dat mensen die hieraan herinnerd worden zullen kiezen voor een 
gezonde snack (Papies, Stroebe & Aarts, 2008). 
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Om het concept van concurrerende doelen toe te passen binnen de huidige 
context, is het dus belangrijk om een doelgedrag te identificeren dat niet 
samengaat met het bedienen van apparatuur op de fiets. Een mogelijk 
concurrerend doel van het gebruik van mobiele apparaten die gericht zijn op 
communicatie, is bijvoorbeeld de behoefte om te communiceren met 
anderen. Deze behoefte lijkt misschien niet tegenstrijdig aan apparatuur-
gebruik, maar onderzoek wijst uit dat dit eigenlijk wel het geval is. Uit 
onderzoek van Becic et al. (2010) bleek dat taalvorming lijdt onder het 
autorijden, en dat bestuurders dus minder goed praten en luisteren. 
Bestuurders bleken zowel minder goed in staat om een verhaal dat ze 
gehoord hadden te onthouden en waren ook minder goed in staat om zelf 
een verhaal te vertellen. Aangezien jongeren hun telefoon zeer belangrijk 
vinden om in contact te blijven met anderen, is het wellicht een goed idee 
om hierop in te spelen, door te benadrukken dat apparatuurgebruik niet 
alleen leidt tot slechtere verkeersprestaties, maar dat verkeersdeelname ook 
leidt tot slechtere communicatie via mobiele apparaten.  
 
Bovenstaande benadering leent zich niet voor het doelgedrag ‘veilig 
luisteren’. Eenzelfde invalshoek als hierboven zou zijn dat verkeers-
deelname jongeren hindert in het echt genieten van muziek. Dit is echter 
een minder goed te onderbouwen boodschap die waarschijnlijk ook minder 
geloofwaardig overkomt.  
 
Geschiktheid voor doelgroep 
Voor jongere adolescenten is erg belangrijk wat groeps- en leeftijdsgenoten 
van hen vinden, met name in de leeftijd van 10 tot 14 jaar (Nelis & Van Sark, 
2009). Het is denkbaar dat met name deze groep gevoelig is voor een 
benadering zoals hierboven beschreven, waarin benadrukt wordt dat 
verkeersdeelname negatieve invloed heeft op de kwaliteit van je 
communicatie. Mogelijk dat jongeren hierdoor minder gaan sms’en of bellen 
tijdens het fietsen, uit angst om belangrijke dingen te missen of domme 
dingen te zeggen. Het is belangrijk om bij deze benadering ook aandacht te 
schenken aan gedragsalternatieven: dus niet alleen zeggen dat jongeren 
niet moeten bellen of sms’en tijdens het fietsen, maar juist dat ze beter 
kunnen wachten tot ze thuis zijn of op een veilige plekken even af moeten 
stappen om een bericht te sturen, om te zorgen dat ze goed hun hoofd bij 
het gesprek kunnen houden en voorkomen dat ze rare dingen zeggen of 
typen omdat ze niet op zitten te letten. 
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Voor oudere adolescenten is overigens nog een ander concurrerend doel te 
bedenken, namelijk de toenemende behoefte tot individualisering. In 
Hoofdstuk 3 lazen we dat adolescenten tussen hun 14e en 16e levensjaar en 
daarna steeds meer stil gaan staan bij wie ze zijn en willen worden en meer 
waarde gaan hechten aan eigenheid en oprechtheid (Nelis & Van Sark, 
2009; Westenberg, Hauser & Cohn, 2003). Jongeren gaan meer stilstaan bij 
wat hen bijzonder of uniek maakt en zijn daarbij minder bang om af te wijken 
van leeftijdsgenoten. Met name voor deze groep zou een alternatief doel 
juist kunnen zijn dat ze juist niet altijd bereikbaar hoeven zijn en juist het 
wachten waard zijn. Ook hier geldt echter weer het bezwaar dat deze 
aanpak met name gericht is op het niet bedienen van mobiele telefoons en 
niet geschikt is om het bedienen van muziekapparatuur op de fiets terug te 
dringen. Wellicht is dat bij de groep oudere adolescenten echter ook minder 
van belang, omdat muziekapparatuur het meeste voorkomt onder de jongste 
groep adolescenten. Verder is het aan te raden om op kleine schaal te 
onderzoeken welke aanpak het beste werkt.  
 
Conclusie 
Het inzetten op conflicterende doelen om ongewenst gedrag ‘weg te 
concurreren’ heeft een beperkte toepasbaarheid bij het doelgedrag en de 
doelgroep. Er zijn wel concurrerende doelen te bedenken, maar die blijken 
eigenlijk alleen van toepassing op mobiele apparatuur bedoeld voor 
communicatie. Dit maakt een dergelijke aanpak minder geschikt voor de 
groep jongere adolescenten (10-17 jaar), omdat zij met name gebruikmaken 
van apparatuur om muziek te luisteren. Bovendien is een valkuil bij deze 
benadering dat de nadruk te sterk komt te liggen op het ongewenste gedrag, 
terwijl dit over het algemeen genomen vaak juist ongunstig is (zie Paragraaf 
4.2.6 en Paragraaf 4.2.7). Indien toch voor deze aanpak gekozen wordt 
(bijvoorbeeld als men vooral het versturen van tekstberichten wil tegengaan 
en minder het luisteren naar en bedienen van muziekapparatuur), moet 
goed worden opgelet dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het 
gewenste gedrag en niet wordt gesuggereerd dat het ongewenste gedrag 
gangbaar is. 

4.2.6. Goed voorbeeld doet automatisch goed volgen 

In Paragraaf 4.2.1 werd reeds beschreven dat bij veel pogingen tot gedrags-
beïnvloeding de nadruk wordt gelegd op het ongewenste gedrag met de 
bedoeling om mensen te doen inzien dat het getoonde gedrag gevaarlijk of 
ongezond is. Deze aanpak is om verschillende redenen problematisch, 
onder andere omdat het op een ongunstige manier inspeelt op de neiging 
om gedrag van anderen te imiteren (modeling). Daarom is het juist belangrijk 
om de nadruk te leggen op het gewenste gedrag. 
 
Mensen hebben een sterke behoefte om ergens bij te horen en hebben 
daarom de neiging gedrag van anderen te kopiëren (Dijksterhuis, 2003). Dit 
houdt in dat mensen erg ontvankelijk zijn voor voorbeeldgedrag van 
anderen. Mensen gedragen zich bijvoorbeeld agressiever na het zien van 
beeldmateriaal waarop ze anderen agressief gedrag zien vertonen 
(Bandura, 1977). Door het tonen van het ongewenste gedrag kan dus 
onbedoeld worden bereikt dat mensen dit gedrag onwillekeurig gaan 
overnemen. Deze gedachte is geïnspireerd op de ‘Social Cognitive Theory’ 
(SCT) van Bandura (1989) en de ‘Problem Behavior Theory’ (PBT; Jessor, 
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1992). Beide theorieën hebben als aanname dat mensen leren door imitatie 
(modeling). Het komt er dus op neer dat het tonen van het gewenste gedrag 
er toe kan leiden dat mensen dit zowel willekeurig als onwillekeurig 
overnemen.  
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Beiden doelgedragingen (‘veilig luisteren’ en ‘selectief bedienen’) lenen zich 
uitstekend voor een interventie waarin de nadruk wordt gelegd op het 
gewenste gedrag. Een interventie kan eenvoudigweg jongeren tonen die het 
gewenste gedrag vertonen (fietsen met één oortje, laag volume). Het is 
daarbij belangrijk dat de interventie een gedragsperspectief toont: als ‘a’ 
gebeurt, doe je ‘b’. Bij het doelgedrag ‘selectief bedienen’ kan bijvoorbeeld 
duidelijk gemaakt worden wat je moet doen als je onderweg naar huis een 
sms’je krijgt, bijvoorbeeld wachten tot je bij een rood stoplicht staat om het 
berichtje te lezen en de fiets aan de kant zetten of wachten tot je thuis bent 
om te antwoorden. 
 
Geschiktheid voor doelgroep 
Het is aannemelijk dat een interventie waarin met name aandacht wordt 
besteedt aan het gewenste gedrag bijzonder effectief kan zijn bij het 
beïnvloeden van jonge adolescenten, met name als wordt ingespeeld op het 
feit dat jongeren zich in deze periode steeds meer laten leiden door hun 
leeftijdsgenoten of andere relevante rolmodellen (zie ook Paragraaf 3.4). Dit 
illustreert meteen een belangrijke randvoorwaarde van deze aanpak: het is 
belangrijk dat het gewenste gedrag wordt uitgedragen door een persoon of 
groep die door jongeren als relevant worden gezien (Westenberg, Hauser & 
Cohn, 2003). Een belangrijk stap bij een dergelijke interventie is derhalve 
het identificeren van een relevante referentiegroep voor de doelgroep in 
kwestie. Dit kan best lastig zijn, omdat jongeren in deze periode weliswaar 
zeer gericht zijn op hun leeftijdsgenoten, maar daar tegelijkertijd ook zeer 
kieskeurig in kunnen zijn: iedereen die niet toen de ‘ingroup’ behoort is een 
buitenstaander en kan daarmee doelwit worden van spot (Westenberg, 
Hauser & Cohn, 2003). Dit komt onder meer doordat het prosociale deel van 
het brein zich langzamer ontwikkelt dan het emotionele en motivationele 
brein. De langzaam rijpende frontale delen verklaren ook dat de late 
adolescentie wordt gekenmerkt door een toename van prosociaal gedrag 
(Westenberg, 2008). Het is wellicht aan te raden om een dergelijke aanpak 
op lokaal niveau in te zetten, bijvoorbeeld met behulp van ouderejaars waar 
jongere adolescenten tegenop kijken. 
 
Conclusie 
Alles tegen elkaar afwegend, kan worden gesteld dat het benadrukken van 
het gewenste gedrag een goede zet is, omdat mensen in het algemeen en 
jongeren in het bijzonder sterk geneigd om zich onwillekeurig te 
conformeren. Dit geldt voor mensen van alle leeftijden, maar wellicht nog 
sterker voor adolescenten tussen de 10 en 16 jaar, omdat zij extra gevoelig 
zijn voor wat leeftijdsgenoten vinden en doen. Het benadrukken van het 
gewenste gedrag heeft overigens niet alleen impact omdat mensen de 
neiging hebben om gedrag van anderen onwillekeurig over te nemen, maar 
ook omdat ze uit het gedrag van anderen opmaken wat de zogenaamde 
‘norm’ is. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op het nut van 
normen en normatieve beïnvloeding.  



 

SWOV-rapport R-2013-12    55 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

4.2.7. Normatieve beïnvloeding: doen als de meerderheid  

Mensen laten zich niet alleen leiden door wat ze anderen zien doen¸ maar 
ook door wat ze denken dat andere mensen vinden. Ook om deze reden kan 
het benadrukken van het ongewenste gedrag averechts werken, omdat 
mensen hier onbedoeld uit op kunnen maken dat het ongewenste gedrag 
‘de norm’ is. Dit komt doordat in veel bewustwordingscampagnes wordt 
geprobeerd om mensen als het ware een spiegel voor te houden om te laten 
zien hoe dom, onnozel of lelijk dit gedrag overkomt als een ander het doet. 
Dit kan echter onbedoeld suggereren dat het ongewenste gedrag ‘de norm’ 
is, in de zin dat het door veel mensen wordt vertoond (Hoekstra & Wegman, 
2011). Mensen zien dus niet alleen wat andere mensen doen, maar maken 
hier ook uit op wat andere mensen in dergelijke situaties normaal vinden. Dit 
effect wordt versterkt door een klassieke denkfout die mensen vaak maken, 
namelijk de fundamentele attributiefout. Dit houdt in dat gedrag van andere 
mensen over het algemeen wordt toegeschreven aan eigenschappen en 
overtuigingen van de persoon in kwestie, waarbij de invloed van de situatie 
en omgeving steevast wordt onderschat. Dit kan worden geïllustreerd met 
een klassiek onderzoek van Jones en Harris (1967), waarin deelnemers 
betogen lazen waarin mensen zich positief dan wel negatief uitlieten over 
Fidel Castro. Uit dit onderzoek bleek dat mensen geloofden dat een pro-
Castrobetoog geschreven was door iemand die ook daadwerkelijk positief 
was over Castro, ook als gezegd werd dat de teneur van het betoog was 
bepaald door het kiezen van kop of munt en de auteurs dus niet vrij waren 
geweest om de inhoud van het betoog te kiezen. Kortom, mensen zijn sterk 
geneigd om andermans gedrag toe te schrijven aan eigenschappen en 
overtuigingen van die persoon en onderschatten de invloed van externe 
factoren, zelfs als de rol die de situatie heeft gespeeld expliciet wordt 
gemaakt. 
 
Op deze manier maken mensen normen op uit het gedrag van anderen. Dit 
zijn zogenaamde descriptieve normen. In tegenstelling tot injunctieve 
normen die iedereen kent en vaak zijn geformaliseerd met wetgeving 
(bijvoorbeeld ‘Gij zult niet stelen’), beschrijven descriptieve normen vooral 
‘wat mensen in bepaalde situaties zien als het meest voorkomende gedrag 
van relevante anderen (zoals familie, vrienden of de peergroup), ongeacht 
de morele gepastheid daarvan’ (Klucharev & Smidts, 2009, p. 230). Mensen 
hebben vaak niet eens door dat ze zich laten leiden door descriptieve 
normen, juist omdat ze datgene doen wat volgens hun inschatting vanzelf-
sprekend wordt gevonden. Gehoor geven aan descriptieve normen is dan 
ook vaak een onwillekeurige neiging die moeilijk te onderdrukken is. Dit 
houdt in dat descriptieve normen veelbelovend kunnen zijn in termen van 
gedragsbeïnvloeding. Zo is uit onderzoek gebleken dat dergelijke normen 
invloed kunnen hebben op belastingaangiften, naleving van milieuwetgeving 
en winkeldiefstal door jongeren (Kenrick, Neuberg & Cialdini, 2004).  
 
Normatieve beïnvloeding houdt dus in dat in een interventie of campagne 
wordt uitgedragen dat het gewenste gedrag vanzelfsprekend is. Er kan ook 
getracht worden om de indruk te wekken dat het ongewenste gedrag een 
uitzondering op de regel is, maar dit kan alleen als dit geloofwaardig is. Als 
dit niet het geval is, bestaat het risico dat mensen de boodschap van de 
interventie niet serieus zullen nemen. Bovendien is het belangrijk om te 
bedenken dat een interventie gericht op het terugdringen van het 
ongewenste gedrag er niet vanzelfsprekend toe zal leiden dat mensen ook 



 

56  SWOV-rapport R-2013-12   
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 

het gewenste gedrag zullen vertonen. Dit pleit voor een benadering waarin 
impliciet of expliciet wordt gesteld dat het gewenste gedrag door de 
relevante doelgroep(en) als vanzelfsprekend wordt gezien. Op zijn minst 
moet worden voorkomen dat in een interventieprogramma de indruk wordt 
gewekt dat het ongewenste gedrag door veel mensen wordt vertoond en het 
gewenste gedrag uitzonderlijk is.  
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Hoewel het goed mogelijk is om de nadruk te leggen op het gewenste 
gedrag in een interventie gericht op apparatuurgebruik door adolescente 
fietsers, kan het expliciet inzetten van normatieve beïnvloeding in deze 
context problematisch zijn. Theoretisch gezien is het mogelijk om te zeggen 
dat de gewenste gedragingen ‘veilig luisteren’ of ‘selectief bedienen’ door 
jongeren als ‘de norm’ wordt gezien. Aangezien echter uit de cijfers blijkt dat 
de meeste jongeren (> 75%) wel eens gebruikmaakt van telefoon of muziek-
apparatuur op de fiets, en dat vooral de groep jonge adolescenten daar ook 
niet veel gevaar in ziet, zal een dergelijke bewering niet erg geloofwaardig 
overkomen. Het is dus zeer lastig om normatieve beïnvloeding toe te passen 
op dit specifieke gedrag. Een alternatieve benadering is om het gewenste 
gedrag door jongeren of andere relevantie referentiegroepen uit te laten 
dragen op een manier die impliciet suggereert dat ze het de normaalste 
zaak van de wereld vinden. 
 
Op zijn minst is het voor een interventie belangrijk om te voorkomen dat de 
indruk wordt gewekt dat het ongewenste gedrag door veel jongeren wordt 
vertoond en door jongeren als ‘normaal’ wordt gezien. Een manier om dit te 
voorkomen is door niet in de valkuil te trappen dat het bestaansrecht van 
een interventie moet worden ‘verantwoord’ door de omvang van het 
probleem te schetsen. Als het belangrijk wordt geacht om het bestaansrecht 
van een interventie te verantwoorden, kan beter benadrukt worden wat 
gebruik van apparatuur voor invloed kan hebben op de rijtaak (voor 
voorbeelden, zie Paragraaf 2.3).  
 
Geschiktheid voor doelgroep 
Normatieve beïnvloeding werkt bijzonder goed in situaties waarin mensen 
onzeker zijn over hoe men zich behoort te gedragen. Een klassiek voorbeeld 
hiervan is een Amerikaans onderzoek naar politieke voorkeuren onder 
studenten, waaruit bleek dat hun ervaringen op de universiteit zo’n sterke 
invloed hadden op hun politieke voorkeuren en stemgedrag dat deze zelfs 
veertig jaar later nog merkbaar was (Alwin, Cohen & Newcomb, 1991). Dat 
normatieve beïnvloeding bovendien van alle tijden is, blijkt uit onderzoeken 
waarin werd aangetoond dat alcoholconsumptie door studenten vaak sterker 
wordt beïnvloed door groepsnormen dan door individuele opvattingen 
(Carey et al., 2007; Larimer et al., 2004).  
 
Het bovenstaande geeft een indicatie dat een interventie waarin gebruik 
wordt gemaakt van normatieve beïnvloeding bijzonder geschikt is voor jonge 
adolescenten, omdat zij zich in diverse perioden in hun jonge leven ook in 
onzekere situaties bevinden. Denk bijvoorbeeld aan het moment waarop ze 
naar de brugklas gaan en de overgang moeten maken van hun vertrouwde 
omgeving waarin zij de top van de totempaal vertegenwoordigden naar een 
omgeving waarin ze onderaan de ladder staan en opnieuw hun plek moeten 
vinden. Het is dan ook denkbaar dat jongeren op dat moment bijzonder 
ontvankelijk zijn voor voorbeeldgedrag en descriptieve normen van klas-
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genoten, maar ook van de ouderejaars studenten waar zij op dat moment 
tegenop kijken. Normatieve beïnvloeding kan dus bij uitstek geschikt zijn om 
toe te passen op momenten dat jongeren zoekende zijn: niet alleen als ze 
naar de brugklas gaan, maar ook als ze een studierichting moeten kiezen, 
als ze hun middelbareschoolopleiding gaan afronden en dergelijke.  
 
Conclusie 
Jongeren zijn erg gevoelig voor het gedrag en de mening van hun 
leeftijdsgenoten en van mensen waar ze tegenop kijken, wat maakt dat het 
suggereren dat normatieve beïnvloeding door deze groepen een erg 
krachtig middel kan zijn. Er moet echter op worden gelet dat er geen claims 
worden gedaan die jongeren als onwaarschijnlijk bestempelen. Uit 
onderzoek van Goldenbeld et al. (2010) blijkt immers dat een grote 
meerderheid wel eens gebruikmaakt van apparatuur op de fiets, dus 
suggereren dat dit door de doelgroep als abnormaal wordt gezien, kan 
averechts werken, omdat jongeren de boodschap dan niet meer serieus 
nemen. Een alternatieve benadering is om het gewenste gedrag door 
jongeren of een andere relevante referentiegroepen te laten uitdragen op 
een manier die suggereert dat ze het de normaalste zaak van de wereld 
vinden. Op zijn minst is het belangrijk om te voorkomen dat in een 
interventie de indruk wordt gewekt dat het ongewenste gedrag ‘de norm’ is. 
Omdat gebleken is dat mensen bijzonder gevoelig zijn voor dit type 
beïnvloeding op momenten dat zij erg onzeker zijn, kan het raadzaam zijn 
om een interventie expliciet te richten op groepen jongeren die zich in zo’n 
gevoelige periode beginnen, omdat ze bijvoorbeeld net naar de middelbare 
school zijn gegaan, of juist op het punt staan om hun middelbareschool-
carrière af te sluiten. 

4.2.8. Positieve emoties sterke beïnvloeders  

Om gedragsverandering te bewerkstelligen proberen instanties vaak in te 
spelen op emoties. Dit kunnen zowel emoties zijn die als negatief worden 
ervaren, zoals angst en spijt, als zogenaamde positieve emoties zoals 
blijdschap en opluchting. In deze paragraaf worden deze twee richtingen 
afzonderlijk van elkaar besproken. 

4.2.8.1. Niet effectief: Angst en spijt 

Veel voorlichting waarin gebruik wordt gemaakt van emoties in de hoop 
gedrag te veranderen, richt zich op angst. Door middel van zogeheten fear 
appeals, ofwel angstaanjagende voorlichting, worden de mogelijk 
verschrikkelijke gevolgen van een ongewenste gedrag getoond, in de hoop 
dat mensen dit gedrag voortaan zullen veranderen om deze vreselijke 
gevolgen te voorkomen. Net als bij bewustwordingscampagnes staat hier 
het geloof in de rationele mens centraal: als ze beter zouden weten, zouden 
ze beter doen. Wetenschappelijk gezien is de effectiviteit van angst-
aanjagende voorlichting echter controversieel. Zo blijkt angstaanjagende 
voorlichting vaak juist te leiden tot het ongewenste gevolg dat mensen zich 
tegen de boodschap gaan verzetten door bijvoorbeeld te stellen dat de 
gevolgen overdreven zijn of dat de kans klein is dat zoiets henzelf zal 
overkomen (Ruiter, Abraham & Kok, 2001; Witte & Allen, 2000). 
Angstaanjagende voorlichting lijkt alleen te werken als de campagne voldoet 
aan een aantal strenge randvoorwaarden, bijvoorbeeld dat de campagne 
uitvoerbare en geloofwaardig gedragsalternatieven aandraagt waarmee de 
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doelgroep de verschrikkelijke gevolgen kan voorkomen. Het is echter 
belangrijk om in het achterhoofd te houden dat een campagne waarin 
aandacht wordt geschonken aan het gewenste gedrag in de vorm van 
uitvoerbare gedragsalternatieven ook zónder een angstaanjagend element 
effectief kan zijn. Ten slotte blijkt dat angstaanjagende voorlichting vaak het 
minste effect heeft op de groepen die in het verkeer relatief gezien het 
meeste risico lopen: zo blijken vrouwen en oudere, meer ervaren 
bestuurders meer door angstaanjagende voorlichting te worden beïnvloed 
dan jonge, onervaren mannen achter het stuur (Goldenbeld, Twisk & 
Houwing, 2008; Lewis, Watson & Tay, 2007; Tay & Ozanne, 2002). 
 
Kortom, er zijn goede redenen om niet te kiezen voor angstaanjagende 
voorlichting als middel op gedrag te beïnvloeden. Dat wil niet zeggen dat er 
helemaal geen gebruik kan worden gemaakt van emoties om gedrag te 
beïnvloeden. Een alternatieve benadering voor angstaanjagende 
voorlichting is een interventie waarin gebruik wordt gemaakt van 
‘geanticipeerde spijt’. In plaats van een boodschap waarin de mogelijk 
verschrikkelijke gevolgen van het ongewenste gedrag (bijvoorbeeld over-
lijden aan longkanker in geval van roken, het omkomen in of veroorzaken 
van een dodelijk ongeval in geval van verkeersgedrag) centraal staat, kan in 
deze alternatieve benadering de nadruk worden gelegd op de spijt die men 
zou voelen als het inderdaad mis zou gaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 
mensen over het algemeen verwachten dat ze meer spijt zouden hebben 
van een keuze die ongunstig uitpakt dan ze daadwerkelijk ervaren als het 
zover komt (Van Dijk & Zeelenberg, 2005). In De menselijke beslisser 
beschrijven Rijnja et al. (2009) dat het principe van geanticipeerde spijt door 
de overheid al is toegepast in een campagne tegen gehoorschade en een 
campagne tegen soa en aids. Hierin wordt mensen gevraagd om zich voor 
te stellen hoeveel spijt ze zouden hebben als zij bij voorzetting van hun 
huidige gedrag een soa of gehoorschade zouden oplopen, terwijl ze stappen 
hadden kunnen ondernemen om dit te voorkomen.  
 
Naast het voordeel dat met het inzetten op geanticipeerde spijt wordt 
ingespeeld op de natuurlijk neiging om gevoelens van spijt te overschatten, 
is een voordeel ten opzichte van angstaanjagende voorlichting dat mensen 
zich niet hoeven te ‘beschermen’ tegen schokkende beelden bij bood-
schappen door de boodschap te ridiculiseren of bagatelliseren. Toch geldt 
net als bij angstaanjagende voorlichting de randvoorwaarde dat in een 
dergelijke campagne ruimschoots aandacht wordt besteedt aan de 
gewenste gedragsalternatieven zodat mensen een middel hebben waarmee 
ze kunnen voorkomen dat ze later spijt zullen hebben. Bovendien is het 
belangrijk dat mensen het idee hebben dat de uitkomst van een bepaalde 
keuze in hun handen ligt: als dat niet het geval, ervaren (en anticiperen) 
mensen namelijk meer teleurstelling dan spijt (Zeelenberg, Van Dijk & 
Manstead, 1998).    
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Vertaald naar de doelgedragingen binnen het huidige rapport (‘veilig 
luisteren’ en ‘selectief bedienen’) is een campagne denkbaar waarin 
jongeren wordt gevraagd zich voor te stellen hoe ze zich zouden voelen als 
er ten gevolge van hun apparatuurgebruik iets mis zou gaan. Anders dan bij 
angstaanjagende voorlichting is het belangrijk dat hierbij niet wordt 
uitgegaan van horrorscenarios, maar van de spijt die ze zouden voelen 
omdat ze een dergelijk incident (bijvoorbeeld een ongeval of valpartij, 
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waarbij ze gewond raken) makkelijk hadden kunnen voorkomen door het 
gewenste gedrag (bijvoorbeeld: fietsen met één oortje in, wachten tot een 
rood stoplicht voor een berichtje te lezen) te vertonen. Een valkuil bij deze 
aanpak is er te veel nadruk komt te liggen op het ongewenste gedrag, 
waarmee onbedoeld gesuggereerd kan worden dat dit gedrag ‘gewoon’ is. 
Daarom is het belangrijk om veel aandacht te besteden aan het gewenste 
gedrag en dat dit gedrag uitdrukkelijk wordt gepresenteerd als manier om 
mogelijke ongunstige gevolgen te voorkomen. Belangrijk is bovendien het 
wel of niet voorkomen van de ongewenste uitkomst volledig in eigen handen 
ligt en dus niet afhangt van iets of iemand anders.  
 
Geschiktheid voor doelgroep 
Onderzoek naar geanticipeerde spijt is tot dusver voornamelijk toepast op 
jongvolwassen populaties (universitaire en hogeschoolstudenten). Het is dan 
ook niet mogelijk om concrete uitspraken te doen over de toepassing van 
het concept van geanticipeerde spijt op jonge adolescenten. Echter, op 
basis van de achtergrondkenmerken die in Hoofdstuk 3 besproken zijn, 
kunnen enige voorzichtige aannamen worden gedaan over de 
toepasbaarheid van geanticipeerde spijt op de beïnvloeding van jonge 
adolescenten. Zo lazen we dat de hersendelen die gevoelig zijn voor 
prikkels, beloningen, nieuwe ervaringen, en de bevrediging van behoeften 
(het limbische systeem) extra gestimuleerd worden door de puberteits-
hormonen. Het is dus denkbaar dat jongeren minder gevoelig zijn voor de 
dreiging van negatieve gevolgen dan ze zijn voor de beloften van positieve 
gevolgen. Ook is aannemelijk dat een aanpak gestoeld op geanticipeerde 
spijt bij jonge adolescenten minder goed werkt omdat zij nog minder geneigd 
zijn om stil te staan bij langetermijngevolgen (Nelis & Van Sark, 
2009).Hoewel onderzoek naar deze stellingname noodzakelijk is om hier 
definitieve uitspraken over te doen, is er op voorhand reden om aan te 
nemen dat een aanpak gericht op geanticipeerde spijt, evenals op 
angstaanjagende voorlichting, wellicht minder geschikt is om de doelgroep 
van jonge adolescenten te beïnvloeden.   
 
Conclusie 
Angst wordt vaak ingezet om gedragsverandering te bewerkstelligen, maar 
blijkt in de praktijk averechts te kunnen werken; angst werkt bovendien 
alleen in combinatie met bepaalde andere elementen die naar alle 
waarschijnlijkheid ook zonder angstaanjagende elementen effect zouden 
hebben. Een alternatieve benadering is het richten van een interventie op 
geanticipeerde spijt die men verwacht te voelen als een keuze verkeerd 
uitpakt. Hierbij wordt ingespeeld op het feit dat mensen over het algemeen 
geneigd zijn om de spijt die ze zullen voelen te overschatten en hun 
capaciteit om met de ongunstige uitkomst om te gaan onderschatten. Een 
valkuil bij deze aanpak is dat er al te zeer nadruk komt te liggen op het 
ongewenste gedrag, waarmee onbedoeld geïnsinueerd kan worden dat het 
ongewenste gedrag door veel mensen wordt vertoond. Daarom is het 
belangrijk om in een dergelijke aanpak vooral ook veel aandacht te besteden 
aan het gewenste gedrag. Dit kan er bovendien voor zorgen dat mensen 
weten wat ze moeten doen om eventuele ongunstige uitkomsten te 
voorkomen en dat ze dat in eigen hand hebben. Hoewel deze aanpak een 
interessant alternatief kan bieden voor angstaanjagende voorlichting voor 
oudere populaties, is niet bekend of geanticipeerde spijt dezelfde uitwerking 
heeft op jonge adolescenten als op jongvolwassenen waar het gros van het 
onderzoek tot dusver op is uitgevoerd. Gezien hun kenmerken is er echter 
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reden om aan te nemen dat jonge adolescenten in vergelijking met 
volwassenen juist gevoeliger zijn voor positieve dan voor negatieve prikkels. 
In de volgende subparagraaf wordt daarom ingegaan op het inspelen op 
positieve emoties met behulp van humor.  

4.2.8.2. Dit werkt: Blijdschap en humor 

Humor wordt veelvuldig ingezet als reclamemiddel: volgens schatting is 
tussen 30 en 42 procent van reclames wereldwijd humoristisch bedoeld 
(Strick, 2009). Volgens Strick en collega’s (Strick et al., 2009; Strick, 2009) 
zijn humoristische reclames effectief omdat ze enerzijds de aandacht 
afleiden, waardoor er minder kans is dat mensen zich aan de boodschap 
gaan ergeren (bijvoorbeeld: er ontstaan minder negatieve associaties), en 
anderzijds omdat ze simpelweg leuk zijn (bijvoorbeeld: er ontstaan meer 
positieve associaties). Humor kan echter ook afleiden van de boodschap die 
de voorlichting probeert over te brengen, met name als de humor niet aan 
de centrale boodschap gerelateerd is. Toch concluderen Strick en collega’s 
dat humor per saldo een positief effect heeft op zowel evaluaties (attituden) 
als op daadwerkelijk keuzegedrag, dat losstaat van de mate waarin mensen 
zich een product of boodschap kunnen herinneren (Strick et al., 2009).  
 
Uit onderzoek blijkt dat voorlichting die gebaseerd is op positieve emoties, 
zoals humor, opwinding, liefde en seksualiteit, minstens zo effectief kan zijn 
als voorlichting gebaseerd op negatieve emoties (De Hoog, Stroebe & De 
Wit, 2005; Knobbout & Wel, 1996). Bovendien zijn er aanwijzingen dat 
voorlichting gericht op positieve emoties op de lange termijn meer effect 
hebben dan angstaanjagende voorlichting, met name bij mannen. Dit blijkt 
uit onderzoek van Lewis et al. (2008), die vonden dat angstaanjagende 
voorlichting alleen bij vrouwen tot een verbetering leidde (in attitude). Deze 
verbetering trad echter vooral op bij de eerste meting en werd minder bij 
elke opvolgende meting in de weken daarna. Voorlichting waarin gebruik 
werd gemaakt van humor leidde zowel bij vrouwen als bij mannen tot een 
attitudeverbetering. Met name bij mannen werd deze verbetering bij elke 
opeenvolgende meting sterker. 
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Er is geen reden om aan te nemen dat humor niet toegepast kan worden op 
het doelgedrag in kwestie (selectief gebruik van apparatuur tijdens het 
fietsen). Het is wel aan te bevelen dat het gebruik van humor de centrale 
boodschap ondersteunt. Denk hierbij aan de campagne van Stichting 
Consument en Veiligheid, bedoeld om jongeren veilig met vuurwerk om te 
laten gaan. Hierin was te zien hoe het fictieve terroristenbolwerk Liberation 
Army Against Freedom vrij onhandig omging met vuurwerk en werden 
jongeren voorzien van tips om niet aan dezelfde beginnersfouten ten prooi te 
vallen. In termen van het huidige doelgedrag kan bijvoorbeeld worden 
gekozen voor een interventie waarin het gebruik van apparatuur leidt tot 
grappige of gênante situaties, bijvoorbeeld in combinatie met concurrerende 
doelen (Paragraaf 4.2.5) waarin wordt beschreven dat verkeersdeelname 
een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van gesprekken. Op deze 
manier zou humor beter werken dan in een interventie waarin een cabaretier 
een vermakelijk verhaal vertelt dat niet met de boodschap te maken heeft. 
Humor ondersteunt de boodschap niet maar leidt ervan af. ‘De grap’ staat 
centraal en niet de boodschap.  
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Geschiktheid voor doelgroep 
In de voorgaande paragraaf over angst en spijt werd al opgemerkt dat jonge 
adolescenten gevoeliger zijn voor positieve prikkels dan voor negatieve 
prikkels. Er is dus reden om aan te nemen dat een interventie gebaseerd op 
humor voor jongeren bij uitstek geschikt zal zijn. Een belangrijke reden 
waarom humor een streepje voor heeft bij de beïnvloeding van jongeren, is 
ook dat humoristische beïnvloeding de kans heeft om ‘viraal’ te worden, 
oftewel via internet massaal door jongeren onderling wordt gedeeld en 
waarover ook onderling wordt gepraat. Het is echter wel belangrijk om in een 
vroeg stadium te toetsen of een grappig bedoelde campagne ook 
daadwerkelijk grappig gevonden wordt (Nelis & Van Sark, 2009).  
 
Conclusie 
Het gebruik van humor kan een positief effect hebben op gedrag omdat het 
mensen afleidt van hun weerstand tegen de zoveelste poging tot 
beïnvloeding en mensen ervan weerhoudt om zich aan de boodschap te 
gaan ergeren. Bovendien kan humor zorgen voor positieve associaties. 
Gezamenlijk kan dit een positief effect hebben op zowel attituden als op 
daadwerkelijke gedragskeuzen, met name als ervoor gezorgd wordt dat de 
humor zo veel mogelijk met de centrale boodschap wordt verweven en hier 
zo min mogelijk van afleidt. Gezien het feit dat jongeren gevoelig zijn voor 
positieve prikkels, is aannemelijk dat een dergelijke insteek met name zeer 
geschikt is voor toepassing bij jonge adolescenten.  

4.2.9. Framing: benutten van gevoelens over winst en verlies 

De manier waarop een boodschap geformuleerd wordt, kan de kans 
vergroten dat mensen de boodschap ook daadwerkelijk zullen toepassen. 
Dit blijkt onder andere uit inzichten vergaard door Nobelprijswinnaar Daniel 
Kahneman en collega’s. Zij ontwikkelden de ‘prospect theory’ (Tversky & 
Kahneman, 1981) die beschrijft hoe mensen omgaan met informatie als die 
wordt beschreven in termen van winst of verlies. Om dit effect te illustreren, 
verwijzen we naar een voorbeeld zoals beschreven door Thaler & Sunstein 
(2009) die een situatie beschrijven waarin mensen moeten kiezen of ze wel 
of niet een medische procedure zullen ondergaan. Als een arts zegt dat 90% 
van de patiënten die de ingreep ondergaan vijf jaar later nog in leven zijn, 
zijn mensen meer geneigd om akkoord te gaan dan wanneer een arts zegt 
dat 10% van de patiënten binnen vijf jaar na de operatie komt te overlijden. 
Hoewel deze twee formuleringen feitelijk op hetzelfde neerkomen, heeft de 
manier waarop deze informatie gebracht wordt invloed op de keuze die 
mensen uiteindelijk maken.  
 
Dit principe kan ook bij een interventie worden toegepast. Dit blijkt uit het 
klassieke voorbeeld van Meyerowitz & Chaiken (1987) die verschillende 
varianten onderzochten van een interventie gericht op het bevorderen van 
zelfstandig borstonderzoek. Binnen deze interventie werden folders 
verspreid die, naast praktische informatie over hoe vrouwen dit 
zelfonderzoek moesten doen, ook argumenten bevatten waarom ze dit 
moesten doen, en dan op verschillende manieren verwoord. In de 
‘winstvariant’ werd gezegd: ‘als u regelmatig zelfonderzoek doet, bent u 
beter bekend met de textuur van uw borstweefsel en beter in staat om 
eventuele veranderingen op te merken’. De formulering (ook wel ‘framing’ 
genoemd) in de ‘verliesvariant’ luidde: ‘als u niet regelmatig zelfonderzoek 
doet, bent u minder bekend met de textuur van uw borstweefsel en slechter 
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in staat om eventuele veranderingen op te merken’. Een derde variant van 
de folder bevatte geen argumenten om aan zelfonderzoek te doen. Uit de 
resultaten van dit onderzoek bleek dat de foldervariant met het verlieskader 
het meeste resultaat had: 57 procent van de vrouwen die deze foldervariant 
hadden gekregen rapporteerde later dat zij begonnen waren met regelmatig 
zelfonderzoek. Ter vergelijking: onder vrouwen die de foldervariant met de 
winstkader hadden gehad rapporteerde 38% aan zelfonderzoek te doen. 
Hiermee scoorde de winstvariant even goed (of slecht) als de foldervariant 
waarin helemaal geen argumenten waren gegeven.  
 
De resultaten van Meyerowitz & Chaiken (1987) sluiten aan bij de bevinding 
van Kahneman en collega’s dat mensen over het algemeen meer 
gemotiveerd zijn om verliezen te voorkomen dan ze zijn om winsten te 
behalen. Uit hun onderzoek bleek dat mensen bij verlies risicozoekend 
worden: mensen die een klein verlies lijden zijn bereid om grote risico’s te 
lopen om de kans op meer verlies te ontlopen. Bij winst worden mensen 
echter risicomijdend: mensen die een kleine winst hebben gemaakt, zijn 
minder bereid om risico te lopen om kans te maken op grotere winsten 
(Kahneman & Tversky, 1984; Tversky & Kahneman, 1981).  
 
Hoewel uit het bovenstaande voorbeeld blijkt dat een formulering in termen 
van verlies effectief kan zijn, mag dit niet worden opgevat als een argument 
vóór angstaanjagende voorlichting (zie ook Paragraaf 4.2.8.1). Een verlies-
kader is in een aantal opzichten wezenlijk anders dan een zogenaamde ‘fear 
appeal’. Ten eerste wordt een verlieskader over het algemeen geformuleerd 
in termen van wat men verliest als men niet het gewenste gedrag vertoond. 
Bij het eerder beschreven onderzoek van Meyerowitz & Chaiken (1987) over 
het zelfonderzoek wordt immers beschreven wat men misloopt door geen 
zelfonderzoek te doen. Dit is anders dan bij angstaanjagende voorlichting, 
waarbij de focus voornamelijk ligt op de negatieve gevolgen van het 
ongewenste gedrag. Een ander verschil tussen verliesframing en 
angstaanjagende voorlichting is het type gevolgen waarop gefocust wordt. 
Bij angstaanjagende voorlichting wordt meestal een ‘worstcasescenario’ in 
beeld gebracht oftewel het ergste wat kan gebeuren als het misgaat. In het 
geval van verkeer is dit dus meestal een ongeval, verwondingen of zelfs 
overlijden en de lijdensweg daarnaartoe. Een verliesframe blijft echter 
concreet en feitelijk: bij Meyerowitz & Chaiken (1987) werd bijvoorbeeld 
alleen gesproken over het mislopen op een kans om veranderingen in het 
borstweefsel tijdig op te sporen en met geen woord gerept over 
verschrikkelijke gevolgen zoals borstkanker of het afzetten van een borst. 
Kortom, anders dan angstaanjagende voorlichting ligt de focus bij een 
verliesframe op de gevolgen van het niet uitvoeren van het gewenste gedrag 
en zijn de mogelijke gevolgen zo onmiddellijk, concreet en feitelijk mogelijk. 
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Inzichten in ‘framing’ kunnen worden toegepast in een interventie gericht op 
het bevorderen van ‘veiliger’ apparatuurgebruik op de fiets. Uit het 
voorgaande blijkt dat een verliesframe het meest voor de hand ligt, waarbij 
de focus ligt op het gewenste gedrag en de gevolgen zo concreet en feitelijk 
mogelijk zijn. Een voorbeeld kan zijn: ‘als je niet selectief gebruikmaakt van 
apparatuur tijdens het fietsen, ben je minder goed in staat om het gedrag 
van andere verkeersdeelnemers op te merken en daardoor minder goed in 
staat om hier adequaat op te reageren’. Eenzelfde formulering kan worden 
gedaan in termen van het luisteren naar muziek op de fiets (‘als je niet veilig 
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naar muziek luistert tijdens het fietsen, ben je minder goed in staat om het 
gedrag van andere verkeersdeelnemers op te merken en daardoor minder 
goed in staat om hier adequaat op te reageren’). Overigens dient ook bij 
deze aanpak aandacht te worden besteed aan het gewenste gedrag en de 
wijze waarop de jongeren moeten handelen. Het gebruik van framing is dus 
aanvullend bedoeld op bijvoorbeeld het geven van het goede voorbeeld 
(Paragraaf 4.2.6) of een benadering zoals error-learning (Paragraaf 4.2.2). 
Of het toepassen van een dergelijke formulering daadwerkelijk toegevoegde 
waarde heeft, moet echter worden onderzocht. Daarom is het aan te raden 
om in een vooronderzoek (pilotfase) de invloed van verschillende 
formuleringen uit te testen.  
 
Geschiktheid voor doelgroep 
‘Prospect theory’ is voornamelijk aangetoond bij en toegepast op volwassen 
populaties. Daarom is het de vraag of de principes van framing hetzelfde 
werken bij adolescenten als bij volwassenen. Immers, er is reden om aan te 
nemen dat jongeren gezien hun nog onrijpe hersenen juist gevoeliger zijn 
voor positieve prikkels zoals winsten in plaats van verliezen. Er is relatief 
weinig onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van verlies- en 
winstframing bij een doelgroep als adolescenten. In een van de weinige 
onderzoeken hiernaar toonden Chien, Lin & Worthley (1996) aan dat het 
merendeel van de adolescenten die zij onderzochten dezelfde keuze 
maakte, ongeacht of deze keuze was geformuleerd in termen van winst of 
verlies. Ze merkten echter op dat de minderheid van de adolescenten die 
zich wel door de framing liet beïnvloeden, dezelfde neiging vertoonden als 
aangetoond door Kahneman en collega's: ze waren bereid tot grote risico's 
om grote verliezen te voorkomen, maar waren niet bereid om risico's te 
nemen om kans te maken op grotere winsten. In een bachelor-scriptie 
(DeMarinis, 2008) werd echter aangetoond dat adolescenten juist een 
omgekeerd keuzepatroon (risicozoekend bij winsten en risicomijdend bij 
verliezen) laten zien als de bedragen die op het spel stonden heel hoog 
waren. Tezamen genomen lijkt het erop dat het effect van framing bij 
adolescenten minder eenduidig is dan bij volwassenen en dat met name 
verliesframing mogelijk minder goed werkt bij adolescenten omdat zij juist 
gevoeliger zijn voor positieve prikkels. Bij toepassing van dit principe is het 
derhalve belangrijk om zowel winst- als verliesframing uit te proberen en de 
verschillende varianten van de formulering van de boodschap van te voren 
uit te testen.  
 
Conclusie 
De wijze waarop het gewenste gedrag en de gevolgen ervan in een 
interventie geformuleerd wordt kan implicaties hebben voor de naleving 
ervan. Over het algemeen lijkt een verliesframe het beste te werken. Het is 
belangrijk om onderscheid te maken tussen verliesframing en angst-
aanjagende voorlichting: anders dan bij angstaanjagende voorlichting richt 
verliesframing zich op wat er gebeurt als men het gewenste gedrag niet 
vertoont in plaats van op wat er kan gebeuren als men het ongewenste 
gedrag wel vertoond. Bovendien richt een verliesframe zich op onmiddellijke, 
feitelijke en concrete gevolgen. Hoewel uit voorgaande onderzoek blijkt dat 
verliesframing een gunstig effect kan hebben op naleving door volwassenen, 
blijkt dat adolescenten mogelijk anders reageren op de manier waarop een 
boodschap geformuleerd wordt. Daarom moet in een vroeg stadium getest 
worden welke formulering (winst of verlies) de kans op naleving het meest 
verhoogt.  
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4.2.10. Priming: de directe invloed van taal, beeld en geur  

Priming duidt op het verschijnsel dat bepaalde woorden of beelden effect 
kunnen hebben op ons gedrag zonder dat we dat zelf door hebben. Met 
deze woorden of beelden worden bepaalde schema’s of kenmerken 
automatisch geactiveerd, met als gevolg dat mensen meer geneigd zijn om 
bepaald gedrag te vertonen (Vonk, 2003). Dit klinkt natuurlijk erg abstract, 
daarom een paar voorbeelden om het principe van priming te illustreren. 
 
Een klassiek voorbeeld van het fenomeen van priming is het onderzoek van 
Bargh, Chen & Burrows, waaruit bleek dat mensen langzamer naar een lift 
liepen nadat ze zinnen hadden gemaakt met woorden die met ouderdom 
worden geassocieerd. Ook bleken mensen die zinnen hadden gemaakt met 
woorden als ‘assertief’, ‘onbeleefd’ en ‘onderbreken’, de experimentleider 
sneller en vaker te onderbreken dan mensen die zinnen hadden gemaakt 
met woorden die met beleefdheid te maken hebben (zoals ‘geduld’, 
‘beleefdheid’, ‘respecteren’). Een dergelijk effect is ook aangetoond met 
intelligentie: mensen bleken beter te scoren op een intelligentietest nadat ze 
waren gevraagd over slimme mensen (bijvoorbeeld professoren) na te 
denken (Dijksterhuis & Van Knippenberg, 1998). Ook beelden kunnen een 
groot effect hebben. Zo blijkt dat mensen meer fooi geven als er creditcard-
logo's op de rekening staan afgebeeld (Feinberg, 1986). 
 
Geschiktheid voor doelgedrag 
Hoewel uit het voorgaande blijkt dat woorden en beelden en bijna 
automatische invloed kunnen hebben op gedrag, kent deze methode toch 
wel enkele randvoorwaarden die toepassing binnen het verkeer moeilijk 
maken. Als het gaat om taal, bijvoorbeeld, is het zien van woorden over het 
algemeen niet voldoende: in alle experimenten met priming was actieve 
taalverwerking verreist, in die zin dat deelnemers zelf zinnen moesten 
maken met de stimuluswoorden of een essay moesten schrijven over een 
bepaald onderwerp (Bargh, Chen & Burrows, 1996; Dijksterhuis & Bargh, 
2001; Dijksterhuis & Van Knippenberg, 1998). Bovendien zijn de effecten 
van priming vaak onmiddellijk: het stimuluswoord of -beeld wordt 
aangeboden en direct daarna is een effect waarneembaar. Binnen de 
context van het huidige doelgedrag, vereist de toepassing van priming dus 
dat deze tijdens of vlak voor de verkeersdeelname wordt aangeboden. 
Omdat het echter niet alleen gaat om het waarnemen van woorden, maar 
om de actieve verwerking daarvan, kan dit echter een ongewenst effect met 
zich meebrengen in termen van visuele en cognitieve afleiding.  
 
Het toepassen van beelden in het verkeer om gedrag te beïnvloeden wordt 
vaak toegepast rond scholen, met bijvoorbeeld borden van Nijntje en andere 
Dick Bruna-figuren (Tertoolen & Lankhuijzen, 2013). Tot op heden is echter 
niet onderzocht of het plaatsen van dergelijke beelden het gewenste effect 
hebben.  
 
Ten slotte wordt in het kader van priming in het verkeer geëxperimenteerd 
met de invloed van geur op gedrag. Het idee is dat bepaalde geuren 
bepaalde associaties op kunnen roepen en hierdoor invloed kunnen hebben 
op gedrag. Zo toonde onderzoek van het Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG) aan dat pepermuntgeur in de auto er 
zowel in het echte verkeer als in een rijsimulator voor zorgde dat de 
rijsnelheid omlaag ging (Iskarous, Thijssen & Leeuwen, 2010). Dit kan 
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echter op de fiets minder goed worden toegepast: een geurverstuiver op de 
fiets haalt niet zoveel uit als in een gesloten ruimte zoals een auto. Het is 
theoretisch echter ook mogelijk om geur aan te bieden via snoep of 
kauwgom: onderzoek van Zoladz & Raudenbush (2005) toonde aan dat 
kaneelgeur een gunstige invloed had op geheugen, ook als deze geur via 
kauwgom werd aangeboden. Het voorgaande kent wellicht geen praktische 
toepassing in dit verband, maar is vooral te zien als een illustratie van de 
mogelijkheid om langs de ‘onbewuste weg’ gedrag te beïnvloeden.  
 
Los van de effectiviteit van de verschillende vormen van priming zoals die 
hierboven beschreven zijn, is er een meer inhoudelijk bezwaar dat maakt dat 
priming over het algemeen niet zo geschikt is om de doelgedragingen te 
beïnvloeden die in dit rapport zijn aangewezen. Priming vereist namelijk een 
stimulus (in woord, beeld of geur) die als vanzelf tot het gewenste gedrag 
leidt. Bij onderwerpen zoals rijsnelheid, hoffelijkheid in het verkeer en 
voorzichtigheid in de schoolomgeving zijn deze zoals hierboven blijkt nog 
wel voorhanden. Dit zijn echter allemaal voorbeelden van meer abstracte 
doelgedraging dan de doelgedragingen die in dit rapport als de meest 
relevante zijn aangewezen (‘veilig luisteren’ en ‘selectief bedienen’). Deze 
doelgedragingen vereisen dat duidelijke handelingsperspectieven worden 
geboden en zijn derhalve te specifiek om beïnvloed te kunnen worden met 
een abstract mentaal ‘schema’ dat door priming geactiveerd kan worden.  
   
Geschiktheid voor doelgroep 
Het meeste onderzoek naar priming is aangetoond onder oudere 
adolescenten en jongvolwassenen. Er is vooralsnog geen reden om aan te 
nemen dat adolescenten minder of meer ontvankelijk zijn voor priming dan 
deze leeftijdsgroepen. 
 
Conclusie 
Priming duidt op het beïnvloeden van gedrag via woorden, beelden of 
geuren die als vanzelf het gewenste gedrag oproepen. Hoewel dit middel 
van gedragsbeïnvloeding in toenemende mate wordt toegepast, is 
onwaarschijnlijk dat het gebruikt kan worden voor de doelgedragingen zoals 
die in dit rapport zijn gedefinieerd. Dit omdat priming tijdens de verkeers-
deelname moet worden aangeboden en vaak zelfs actieve verwerking 
vraagt (zoals zinnen maken met bepaalde woorden in plaats van alleen 
maar zien of lezen), waardoor het juist een extra bron van afleiding kan zijn. 
Bovendien kan met priming wel getracht worden om meer abstracte 
concepten zoals traagheid (bij ouderen) of alertheid (pepermunt) te 
activeren, maar is het minder geschikt om toe te passen bij een interventie 
waarbij het doelgedrag strak gedefinieerd is en vereist dat duidelijke 
handelingsperspectieven worden geboden, zoals in dit rapport het geval is.  

4.3. Van invulling naar uitvoering: kanalen om de interventies aan te bieden 

Tot dusver hebben we het alleen gehad over de manier waarop gedrag 
beïnvloed kan worden. Maar met een inhoudelijke strategie alleen kom je er 
niet: een interventie moet ook bij de doelgroep aankomen. Er zijn 
verschillende kanalen die hiervoor gebruikt kunnen worden. De geijkte 
kanalen zijn natuurlijk de massamediale bronnen zoals televisie, radio, 
kranten en tijdschriften. Daarnaast spelen sociale media steeds meer in een 
rol als kanaal om jongeren te bereiken. Ten slotte bestaat de mogelijkheid 
om jongeren persoonlijk met een interventie te benaderen. In dit hoofdstuk 
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wordt op elk van deze mogelijkheden kort ingegaan en gekeken in hoeverre 
deze verschillende kanalen geschikt zijn om de doelgroep (10-17 jaar) te 
bereiken met de interventies uit Paragraaf 4.1 en 4.2.  

4.3.1. Massamedia 

Jongeren maken nog altijd veel gebruik van bepaalde massamediale 
kanalen. Televisie wordt het meest gebruikt, hoewel dit wel gestaag afneemt 
(CBS, 2010; Nelis & Van Sark, 2009). Deze afname komt waarschijnlijk ten 
goede aan het internetgebruik: jongeren besteden steeds meer tijd online in 
de vorm van gamen of sociale netwerksites. Ook programma’s die voorheen 
op tv werden bekeken, worden steeds vaker via internet bekeken omdat 
jongeren dan zelf kunnen bepalen wanneer ze willen kijken (CBS, 2010). 
Naast televisie en internet is de radio ook nog een belangrijk medium waar 
jongeren geregeld naar luisteren. Kranten en tijdschriften, daarentegen, 
worden veel minder gelezen (Slot & Munniks de Jongh Luchsinger, 2011; 
Veen, Jacobs & Stichting, 2005).  
 
Hoewel televisie en radio dus nog een belangrijke rol spelen in het leven van 
jongeren, wil dit nog niet zeggen dat dit ook de meest geëigende media zijn 
om jongeren met een interventie te benaderen. Sterker nog, volgens een 
meta-analyse van de effecten van verkeersveiligheidscampagnes op 
gedrag, hebben campagnes die alleen gebruikmaken van massamediale 
kanalen beduidend minder effect dan campagnes die de doelgroep ook 
persoonlijk met de campagne benaderen (Phillips, Ulleberg & Vaa, 2011). 
Vaa et al. (2004) stellen op basis van hun meta-analyse zelfs dat cam-
pagnes die alleen gebruikmaken van massamedia om hun boodschap over 
te brengen helemaal geen effect hebben. Dit wordt deels verklaard door het 
feit dat een massamediale campagne mensen zelden bereikt op het ‘juiste’ 
moment (Phillips, Ulleberg & Vaa, 2011). Jongeren zien de campagne 
bijvoorbeeld als ze 's avonds op de bank zitten en niet vlak voordat ze op de 
fiets stappen. En dat is áls ze de campagne al opmerken, want er zijn 
aanwijzingen dat, hoewel massamediale campagnes geschikt zijn om een 
boodschap aan een grote groep mensen aan te bieden, dit nog niet betekent 
dat ze iedereen in die populatie kunnen bereiken en beïnvloeden. Mensen 
met een lager opleidingsniveau zijn bijvoorbeeld minder goed te bereiken 
met informatie via massamedia (Hoekstra & Wegman, 2011; Pol, 
Swankhuisen & Van Vendeloo, 2007; Weenig & Midden, 1997). Dit is niet 
omdat ze de boodschap niet begrijpen, maar omdat ze minder geneigd zijn 
om aandacht te besteden aan voorlichtingscampagnes (Weenig & Midden, 
1997). Wat ook een rol speelt is dat jongeren zoveel informatie en 
beïnvloedende boodschappen via deze kanalen op zich af krijgen, dat een 
nieuwe boodschap moeilijk door kan dringen vanwege de weerstand die 
mensen hier tegen opbouwen (Strick, 2009).  
 
Kortom, hoewel massamediale kanalen onder jongeren een groot bereik 
kennen, is het is moeilijk om tot jongeren door te dringen. Er moet dus naar 
andere middelen worden gekeken om de kans te vergroten dat de 
interventie daadwerkelijk bij jongeren aankomt. Dit kan zijn in de plaats van 
een massamediale aanpak, maar ook in combinatie ermee. Indien ervoor 
wordt gekozen om massamedia te gebruiken als één van de kanalen om de 
interventie bij jongeren aan te bieden, moet worden opgemerkt dat die 
informatie kort en krachtig moet zijn: eerst moet de aandacht worden gepakt, 
daarna is er pas plaats voor verdieping en nuancering (Nelis & Van Sark, 
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2009). Nelis & Van Sark (2009) merken verder op dat de aandacht het beste 
gevangen kan worden met filmpjes en andere visualiseringen en dat de 
teksten zo kort mogelijk gehouden kunnen worden.  

4.3.2. Sociale media 

Een mogelijkheid om interventies op meer persoonlijk niveau aan te bieden, 
is door gebruik te maken van sociale media. Volgens onderzoek door het 
Pew Internet and American Life Project maken 80% van de Amerikaanse 
jongeren die zich online begeven gebruik van socialemediasites. Facebook 
heeft het grootste marktaandeel: 93% van de jongeren die gebruikmaken 
van sociale media heeft een facebook account. MySpace loopt hier ver op 
achter met 24% van de jongeren die hier en account hebben. Twitter wordt 
door 12% van de jongeren gebruikt.  
 
Ook in Nederland is Facebook een belangrijke profielsite voor jongeren 
tussen de 8 en 18 jaar (49%), al blijkt in een groot aandeel van de 
Nederlandse jongeren een profiel op Hyves te hebben (79%) (Duimel, 
Pijpers & Borgdorff, 2012). Hyves is vooral groot onder jongeren tot en met 
13 jaar, wat niet zo verwonderlijk is gezien het feit dat Facebook geen 
jongeren toelaat die jonger zijn dan 13 jaar. Overigens trekken jongeren zich 
hier lang niet altijd wat van aan: zo blijkt 34% van 12-jarigen toch een 
facebookprofiel te hebben (Duimel, Pijpers & Borgdorff, 2012). Wanneer 
deze groep buiten beschouwing wordt gelaten, zoals in een recent 
onderzoek naar het gebruik van sociale media door mensen van 15 jaar en 
ouders, blijkt 87% van de jongeren tussen 15 en 19 jaar oud gebruik te 
maken van Facebook (Social Media 2013, 2013). Uit dit onderzoek blijkt 
tevens het marktaandeel van Hyves de afgelopen jaren sterk is terug-
gelopen: zei in 2011 nog zo’n 39% van de ondervraagden Hyves te 
gebruiken, in 2013 was dat nog maar 9% (). Twitter wordt aanmerkelijk 
minder vaak gebruikt door jongeren. Het gebruik is het hoogst onder 
jongeren tussen de 14 en 17 jaar, maar komt niet hoger dan 50%. Jongeren 
hebben bovendien vaak een profiel op twee (26%) of drie (24%) van deze 
socialemediadiensten. Met 13% is het aantal jongeren dat op geen van deze 
netwerksites zit sterk in de minderheid. Ten slotte blijkt er een verschil 
tussen jongens en meisjes in gebruik van socialemediasites: meisjes blijken 
vaker op Hyves of Twitter te zitten dan jongens en hebben ook vaker een 
profiel op alle drie de netwerksites (29%) dan jongens (19%) (Duimel, 
Pijpers & Borgdorff, 2012). 
 
Kortom, jongeren maken veel gebruik van sociale media. Dat wil echter nog 
niet zeggen dat dit een geëigend middel is om jongeren mee te benaderen. 
Een bezwaar tegen het gebruik van sociale media om jongeren te bereiken 
is dat het voor voorlichters moeilijk kan zijn om bij te blijven met de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van sociale media en wat volgens de 
doelgroep wel en niet ‘in’ is. Jongeren staan immers bekend als ‘early 
adopters’ die zich bedienen van de nieuwste sites en apps en die blijven 
steeds opnieuw ontwikkeld worden. Zo was begin dit jaar nog volop in de 
media te lezen dat Facebook en Apple voor jongeren ‘passé’ was en dat zij 
zouden overstappen op Tumblr, Snapchat, Samsung en Microsoft4. Gezien 
                                                      
4 http://www.buzzfeed.com/joshmiller/what-the-tech-world-looks-like-to-a-teen 
  http://news.cnet.com/8301-1023_3-57567252-93/facebook-teens-might-be-so-over-us/ 
  http://business.time.com/2013/03/08/is-facebook-losing-its-cool-some-teens-think-so/ 
  http://blog.garrytan.com/tenth-grade-tech-trends-my-survey-data-says-s 
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deze snelle verschuivingen in wat wel en niet ‘in’ is, is het wellicht te 
prefereren om jongeren in levende lijve te benaderen dan het risico te lopen 
dat een interventie wordt aangeboden via een medium dat volgens de 
doelgroep alweer achterhaald is.  

4.3.3. Persoonlijke of lokale benadering 

In het voorgaande kwam het al diverse keren ter sprake: interventies en 
campagnes die op lokaal of persoonlijk niveau worden aangeboden in 
combinatie met, of in plaats van massamedia hebben om diverse redenen 
een beduidend grotere kans van slagen dan campagnes via massamedia 
alleen (bijvoorbeeld Hoekstra & Wegman, 2011; Nelis & Van Sark, 2009; 
Phillips, Ulleberg & Vaa, 2011; Pol, Swankhuisen & van Vendeloo, 2007; 
Vaa et al., 2004; Weenig & Midden, 1997).  
 
Een belangrijk voordeel van een interventie die persoonlijk en/of op locatie 
wordt aangeboden, is de mogelijkheid om de interventie of boodschap aan 
te bieden in een context waarin het probleem- of doelgedrag vooral speelt. 
Voor drugs of alcoholgebruik in het verkeer zijn concerten en festivals 
bijvoorbeeld een zeer geschikte plek om de boodschap aan jongeren aan te 
bieden. Dit illustreert ook meteen een belangrijk verschil tussen een 
massamediale aanpak en een persoonlijke of lokale aanpak: het laatste is 
communiceren met de doelgroep terwijl het eerste in feite gaat om 
communiceren tegen de doelgroep. Hiermee wordt de kans vergroot dat 
jongeren zelf over de boodschap gaan nadenken en er ook met vrienden 
over praten (Nelis & Van Sark, 2009).  
 
In Nederland wordt dit onder jongeren al regelmatig in de praktijk gebracht 
door een instelling als TeamAlert, die met projecten als ‘Bob’ 5 en ‘de witte 
waas’6 naar dancefeesten, festivals en concerten trekken om ter plekke met 
jongeren in discussie te gaan over de invloed van alcohol- en drugsgebruik 
op verkeersdeelname en handelingsperspectieven waarmee jongeren beter 
veilig thuis kunnen komen. Hoewel deze aanpak voldoet aan een aantal 
randvoorwaarden (bieden van handelingsperspectieven, lokale/persoonlijke 
communicatie) die bij voorbaat de kans op succes verhogen, zijn er (nog) 
geen evaluaties uitgevoerd om te zien of deze elementen ook daadwerkelijk 
het gewenste effect op gedrag hebben.   

4.4. Conclusies 

4.4.1. Welke interventies zijn het meest geschikt? 

In dit hoofdstuk is voor een aantal interventies bekeken in hoeverre deze 
geschikt zijn om de twee doelgedragingen (‘veilig luisteren’, ‘selectief 
bedienen’) en de doelgroep (jonge adolescenten, 10-17 jaar) te beïnvloeden. 
De resultaten van deze beschouwing staan in Tabel 4.1 samengevat.  
 
Een plus- of minteken in Tabel 4.1 betekent dat er reden is om wel of juist 
niet aan te nemen dat de interventie in kwestie geschikt is om het 
doelgedrag en/of de doelgroep te beïnvloeden. Een plus-minteken wil 
                                                                                                                             
  http://www.forbes.com/sites/larissafaw/2013/01/09/is-apples-iphone-no-longer-cool-to-teens/ 
  http://news.cnet.com/8301-17852_3-57563665-71/apple-is-done-say-teens/ 
5 http://teamalert.nl/stichting-teamalert/wat-doen-wij/bob-project 
6 http://teamalert.nl/projecten/de-witte-waas 
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zeggen dat er op basis van bestaande kennis zowel voor- als tegen-
argumenten zijn met betrekking tot de interventie. In de kolom 
Opmerkingen/bijzonderheden staan doorslaggevende argumenten 
weergegeven die aan de beoordeling hebben bijgedragen. Voor een 
uitgebreide onderbouwing van deze scoring verwijzen we naar de bijlage 
waar een uitgebreide versie van deze tabel terug te vinden is. In de laatste 
kolom staat weergegeven of er op basis van inzichten in de psychosociale 
ontwikkeling van adolescenten perioden zijn aan te wijzen waarin de 
interventies de grootste impact kunnen hebben (zie Paragraaf 3.4 voor 
toelichting).  
 
Uit Tabel 4.1 blijkt dat een aantal interventies als duidelijke ‘winnaars’ uit de 
bus komen. De interventies die alom het meest geschikt blijken, zijn: 
• het inzetten op ‘humor’,  
• ‘het goede voorbeeld’  
• belonen 
• ‘leren van fouten’ (‘error-learning’) 
 
Implementatie-intenties zijn ook geschikt als middel om gedrag te 
beïnvloeden, maar alleen als deze benadering gecombineerd wordt met 
bijvoorbeeld error-learning. 
 
Verder is een aantal middelen wel geschikt voor het doelgedrag ‘selectief 
bedienen’, maar niet voor ‘veilig luisteren’, namelijk: ‘concurrerende doelen’ 
en ‘aanpassen van de wegomgeving’. Voor het doelgedrag ‘veilig luisteren’ 
kan ‘aanpassen van de apparatuur’ worden toegepast.  

4.4.2. Welke kanalen zijn het meest geschikt?  

In dit hoofdstuk zijn de voors en tegens besproken van verschillende 
kanalen waarmee een gedragsinterventie aan jongeren kan worden 
aangeboden. De belangrijkste conclusie is dat massamediale campagnes 
wel een groot bereik hebben, maar op zichzelf weinig effect hebben. 
Daartoe dient een campagne gecombineerd te worden met campagnes die 
op lokaal of persoonlijk niveau worden aangeboden, bijvoorbeeld op school, 
op festivals of via sociale media. 
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Geschikt voor doelgedrag Geschikt 
voor 

doelgroep 
Opmerkingen/bijzonderheden Gevoelige 

periode? Veilig 
luisteren 

Selectief 
bedienen 

Interventie gericht op systeem 

Aanpassing 
wegomgeving - + ± Werkt alleen in combinatie met 

interventie gericht op gedrag  

Aanpassing 
apparatuur ± ± - Vrijwillige medewerking vergt 

combinatie met beloning 9-10 jaar 

Interventie gericht op gebruiker 

Bewustwording - - - 
Gedrag wordt maar in beperkte mate 
beïnvloed door attituden en 
gedragsintenties 

 

Leren van fouten 
(error-learning) + + + 

Speelt gunstig in op persoonlijke 
risicoperceptie en self-efficacy, 
echter duur qua ontwikkeling 

≥ 16 jaar 

Implementatieintenties ± ± + 
Alleen in combinatie met error-learning 
of een interventie gericht op 
bewustwording 

≥ 16 jaar 

Belonen ± + + 
Noodzaak tot monitoring zorgt voor 
beperking doelgroep tot alleen 
smartphonegebruikers 

 

Concurrerende doelen - ± ± Alleen geschikt voor aanpakken 
bellen/sms’en tijdens het fietsen 

10-14 jaar, 
14-16 jaar 

Het goede voorbeeld 
(modeling) + + + 

Mensen (waaronder jongeren) 
hebben sterk de neiging gedrag van 
anderen automatisch over te nemen 

10-14 jaar,  
14-16 jaar 

Normatieve 
beïnvloeding ± ± + 

Jongeren zeer gevoelig voor 
normatieve beïnvloeding, maar het is 
ongeloofwaardig om het doelgedrag 
(veilig luisteren/selectief) voor te 
spiegelen als de norm onder jongeren 

‘onzekere’ 
perioden 

Emoties 

Angst - - - Risico dat jongeren zich aan boodschap 
onttrekken  

Spijt + + - 
Jongeren zijn minder gevoelig voor 
negatieve prikkels dan voor positieve 
prikkels 

 

Humor + + + Humor zeer effectief indien 
gerelateerd aan centrale boodschap  

Framing + + - Effect van framing op jonge 
adolescenten is niet eenduidig  

Priming - - + 
Effect van priming is te abstract om 
specifieke doelgedragingen te kunnen 
beïnvloeden 

 

Tabel 4.1. Samenvatting van interventiestrategieën naar doelmatigheid wat betreft doelgedrag en de 
kenmerken van de doelgroep (in grijs de minder effectieve).  
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5. Samenvatting, discussie en aanbevelingen 

In dit rapport is gezocht naar geschikte interventies om het gebruik van 
mobiele apparatuur door fietsende jonge adolescenten te beïnvloeden ten 
gunste van de verkeersveiligheid. Dit is gedaan aan de hand van literatuur-
onderzoek. Er is kennis vergaard over het probleemgedrag (apparatuur-
gebruik op de fiets en risico’s daarvan) en vastgesteld welk gedrag gewenst 
is (doelgedrag). Ook zijn zo veel mogelijk relevante kenmerken van de 
doelgroep (jonge adolescenten) in beeld gebracht. Vervolgens is aan de 
hand van deze kennis een reeks beïnvloedingsstrategieën beoordeeld op 
hun kans van slagen. Dit type literatuuronderzoek beoogt dus om op 
voorhand te toetsen welke interventies de grootste kans van slagen hebben 
en welke waarschijnlijk niet zullen werken.  

5.1. Het probleemgedrag 

Om de centrale vraag te beantwoorden is in Hoofdstuk 2 eerst het probleem-
gedrag nader onder de loep genomen. Hieruit komt naar voren dat het gros 
van de jonge adolescenten over een mobiele telefoon, smartphone en/of 
muziekspeler beschikt. Bovendien blijkt uit dit hoofdstuk dat het ook vooral 
jongeren zijn die dergelijke apparatuur vaak gebruiken tijdens het fietsen. Ze 
bellen, sms’en en luisteren naar muziek, zowel tijdens het fietsen als tijdens 
het autorijden (in het buitenland mag dat soms vanaf jonge leeftijd). Vooral 
het luisteren naar muziek blijkt populair te zijn onder jonge adolescenten. 
Verder zijn het sturen en lezen van berichten populairder onder 
adolescenten dan mobiel bellen. 
 
Uit een vragenlijststudie (zelfrapportage) blijkt dat fietsers die elke rit 
apparatuur gebruiken een 1,4 keer zo groot risico hebben op een ongeval 
dan fietsers die nooit apparatuur gebruiken. Dit verhoogde risico geldt echter 
alleen voor de twee jongste groepen van 12-17 en 18-34 jaar: voor fietsers 
ouder dan 35 jaar bleek het (zelfgerapporteerde) gebruik van apparatuur 
geen significant voorspeller te zijn voor een (zelfgerapporteerd) fietsongeval. 
 
Wat het probleemgedrag (in vergelijking met ouderen) betreft, kwam 
bovendien naar voren dat jongeren:   
• relatief meer gebruikmaken van muziekapparatuur tijdens het fietsen, 

terwijl juist auditieve informatie voor fietsers heel belangrijk is; 
• tijdens het fietsen meer belastende taken met apparatuur uitvoeren, zoals 

mobiele en muziekapparatuur bedienen en berichten lezen en sturen; 
• minder selectief gebruikmaken van apparatuur tijdens het fietsen en 

weinig rekening houden met de drukte op de weg of met de 
weersomstandigheden;  

• meer worden afgeleid door het bedienen van de apparatuur en daarbij 
minder goed op de gevaren op de weg reageren. 
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5.2. De doelgroep 

In Hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de achtergronden en 
kenmerken van de doelgroep en de implicaties die deze hebben voor 
mogelijke interventies. De belangrijkste conclusies die hieruit naar voren zijn 
gekomen, worden hieronder besproken.  

5.2.1. Verhoogd risico van jongeren speelt niet alleen binnen het verkeer 

Jongeren, en met name jonge mannen, blijken een hoger risico te hebben 
op een ‘niet-natuurlijke’ dood. Met de leeftijd stijgen onder adolescenten de 
verschillende categorieën doden door 'niet-natuurlijke' oorzaak (suïcide, 
moord, verkeersongevallen en andere ongevallen) gelijktijdig. Dit wijst erop 
dat er onder jonge adolescenten sprake is van een algemener probleem dan 
alleen een probleem in het verkeer. Interventies kunnen zich richten op deze 
algemene oorzaken, bijvoorbeeld op de afname van ouderlijk toezicht en het 
voorkomen van ‘onbezonnen acties’ en risicogedrag. Interventies gericht op 
apparatuurgebruik onder deze groep kunnen daarvan deel uitmaken. De 
keerzijde hiervan is dat, zoals uit de rest van dit hoofdstuk blijkt, hierbij de 
kans bestaat dat belangrijke inzichten en implicaties die specifiek zijn voor 
dit risicogedrag (apparatuurgebruik op de fiets) in een dergelijke ‘integrale’ 
interventie niet aan bod komen. Indien gekozen wordt voor een integrale 
aanpak, dan dient deze wel ruimte te bieden voor die inzichten en middelen 
die inspelen op het specifieke probleem- en doelgedrag. Inhoudelijk kan 
hiervoor worden uitgegaan van Hoofdstuk 2 uit dit rapport, of uiteraard van 
recentere onderzoeksgegevens zodra die beschikbaar komen. Hoofdstuk 4 
biedt een blauwdruk van hoe dergelijke informatie kan worden toegepast op 
een specifieke interventie.  

5.2.2. Verhoogd risico onder jongeren geldt vooral voor jongens 

Hoewel de achterliggende oorzaken nog niet volledig duidelijk zijn, laten de 
statistieken duidelijk zien dat vooral jongens het slachtoffer zijn van niet-
natuurlijke dood. Daarom moet bij de ontwikkeling en implementatie van 
interventies speciale aandacht zijn gericht op de effecten voor deze groep. 
Dit houdt echter niet in dat meisjes als doelgroep niet interessant zijn. 
Sterker nog, wellicht dat juist meisjes ingezet kunnen worden als een groep 
leeftijdgenoten met een positieve invloed. 

5.2.3. Risico nemen moet je leren!  

Risico’s zijn enerzijds onwenselijk, maar anderzijds onontkombaar. 
Verkeersdeelname op zichzelf kan bijvoorbeeld al als een risico worden 
gezien. Het doel is dus niet dat jongeren risico’s compleet vermijden; dat kan 
immers niet en is zelfs niet wenselijk: het verleggen van grenzen is 
essentieel in de ontwikkeling van de puber. In plaats daarvan moeten 
jongeren leren om verstandig met risico’s om te gaan. Dat betekent dat er in 
de sociale en fysieke omgeving van jongeren voldoende uitdagingen 
aanwezig moeten zijn, waardoor zij gelegenheid hebben om hun grenzen te 
kunnen verkennen zonder daarbij de kans te lopen op ernstig letsel. De 
gedachte is dus dat het belangrijk is voor jongeren om in relatief veilige 
omstandigheden om te leren gaan met risicovolle situaties, bijvoorbeeld 
onder (terughoudende) begeleiding van ouders of in een overzichtelijke 
woon- en schoolomgeving.  
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5.2.4. Jongeren bereiken via ouders of leeftijdsgenoten 

Jongeren kunnen zich sterk op een doel focussen, en daar lang mee bezig 
zijn, op voorwaarde dat het hun sterk aanspreekt. De vraag is of en hoe je 
die betrokkenheid in een interventie kunt oproepen en benutten. 
Leeftijdsgenoten spelen hierbij een belangrijke rol: veel gedrag onstaat en 
wordt in stand gehouden onder invloed van leeftijdsgenootjes, en het vraagt 
moed en sociale vaardigheden om groepsdruk te weerstaan. De vraag is 
hoe pubers geleerd kan worden zich te beschermen tegen de negatieve 
gevolgen van groepsdruk. Een manier daartoe is via de invloed die ouders 
nog altijd hebben; ouders hebben op deze leeftijdsgroep nog een grotere 
invloed dan ze zelf denken. Het activeren van ouders en hen strategieën 
aanreiken om hun kinderen te beschermen zonder ze onnodig te 
belemmeren, is een kansrijke invalshoek voor verkeersveiligheids-
interventies. Daarnaast kan de positieve invloed van ‘oudere’ leeftijds-
genoten (bijvoorbeeld de hoogsteklassers van een middelbare school) benut 
worden om een positieve veiligheidsnorm te doen ontstaan. Vaak kijken 
jongere waaghalzen op tegen hun iets oudere ‘peers’. Aangezien jongeren 
naarmate ze ouder worden steeds minder risico gaan nemen, kan het lonen 
om deze ‘oudere jongeren’ een voorbeeldrol te doen vervullen.  

5.2.5. Hogereordevaardigheden (bijvoorbeeld gevaarherkenning) lang niet altijd op peil  

Jongeren worden geacht om het fietsen en alles wat daar bij komt kijken 
voldoende te beheersen. Als het echter gaat om vaardigheden als gevaar-
herkenning en hoe te handelen in risicovolle situaties, blijkt de beheersing 
hiervan vaak toch tegen te vallen. Het is dus interessant om dergelijke 
vaardigheden te trainen. In zo’n training kan een element worden 
opgenomen met als onderwerp wat jongeren moeten doen als ze op de fiets 
gebeld worden of een bericht ontvangen. 

5.2.6. Verwacht niet te veel van impulscontrole en bewustwording 

Bij jongeren is het vermogen tot impulscontrole – en met name het hersen-
gebied dat hierbij van groot belang is – nog volop in ontwikkeling. Het is voor 
jongeren dus aanzienlijk moeilijker dan voor volwassenen om niet toe te 
geven aan impulsen. Ook is bij jongeren het verband tussen gedragsintentie 
en daadwerkelijk gedrag nog zwakker dan bij volwassenen (zie ook 
Paragraaf 4.2.1). Ten eerste komt dat door de grotere impulsiviteit van 
jongeren (niet denken, maar wel doen) en ten tweede doordat hun gedrag 
vanwege een gebrek aan ervaring en routine minder geautomatiseerd en 
intuïtief is. Waar volwassenen op basis van eerdere ervaringen zonder 
nadenken snel in kunnen schatten wat voor hen de juiste beslissing is, 
moeten jongeren vaak nog bewuste afwegingen maken. Uit onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld dat jongeren meer tijd nodig hebben om bepaald gedrag (‘met 
haaien zwemmen’ of ‘je haar in brand steken’) als onverstandig te 
beoordelen dan volwassenen. Bewustwording en impulscontrole mogen in 
een interventie best worden meegenomen als aandachtspunt, maar het is 
erg belangrijk dat er op dit gebied niet te veel van de doelgroep wordt 
verwacht en dat er ook andere maatregelen worden genomen (zie Paragraaf 
5.3.2). 
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5.3. Aanbevelingen 

5.3.1. Maatregelen richten op bevorderen van veilig gebruik 

De verzamelde kennis in dit rapport pleit ervoor om het veilig gebruik van 
apparatuur op de fiets – in plaats van ‘onthouding’ – te promoten. Daarvoor 
zijn verschillende redenen. 
• Onderzoek naar het feitelijke risico van apparatuurgebruik tijdens het 

fietsen is erg schaars. De belangrijkste onderzoeken op dit gebied 
betreffen een observatiestudie en een vragenlijststudie. Hoewel uit deze 
bronnen wel het beeld opdoemt dat apparatuurgebruik op de fiets met 
name onder jongeren gepaard gaat met risico’s, is meer onderzoek nodig 
om deze bevinding hard te maken. Ook is het belangrijk om op te merken 
dat de onderzoeken beide stammen uit 2010. Sinds die tijd is het 
apparatuurbezit onder jongeren enorm veranderd: in tegenstelling tot in 
2010, hebben jongeren in 2013 bijvoorbeeld bijna allemaal een smart-
phone. Met de opmars van nieuwe technologieën is het te verwachten 
dat de activiteiten die daaraan gerelateerd zijn steeds vaker voor zullen 
komen, ook binnen het verkeer. Hoewel we er bij gebrek aan meer en 
recenter onderzoek niet van uit kunnen gaan dat apparatuurgebruik 
tijdens het fietsen géén nadelige risico’s met zich meebrengt, is er op dit 
moment nog niet voldoende onderzoek dat wijst op de noodzaak van 
‘geheelonthouding’ tijdens het fietsen.    

• De rijksoverheid heeft aangegeven dat een wettelijk verbod op 
apparatuurgebruik tijdens het fietsen er niet komt. Hoewel de reden 
hiervoor is dat een dergelijk verbod lastig te handhaven is, maakt dit een 
boodschap als ‘gebruik geen mobiele apparatuur tijdens het fietsen’ lastig 
over te brengen. Veel mensen zullen geneigd zijn om een dergelijke 
boodschap naast zich neer te leggen onder het mom van: ‘als het echt zo 
gevaarlijk was, dan zouden ze het wel verbieden’.  

• Volgens het beschikbare onderzoek hebben fietsers die elke rit 
apparatuur gebruiken een 1,4 keer zo hoog risico op een ongeval als 
fietsers die nooit apparatuur gebruiken. Het is echter mogelijk dat dit 
verhoogde ongevalsrisico niet alleen ligt aan de frequentie van het 
gebruik, maar ook aan de wijze van gebruik. Mogelijk maken mensen die 
váker apparatuur gebruiken tijdens het fietsen ook ánders gebruik van 
apparatuur. Dit lijkt inderdaad het geval te zijn: het aandeel fiets-
ongevallen waarbij apparatuurgebruik een mogelijke rol speelt, is met 
name bij de twee jongere leeftijdsgroepen (12-17 en 18-34) tamelijk hoog 
(17-18%), terwijl dit aandeel bij oudere groepen fietsers zeer gering was 
(0-5%). Tegelijkertijd blijken juist jongere fietsers weinig selectief te zijn in 
hun apparatuurgebruik op de fiets: ze rapporteren minder vaak (dan 
oudere fietsers) dat ze géén apparatuur op de fiets gebruiken tijdens 
slechte weersomstandigheden of als het heel druk is. Bovendien blijken 
jongeren vaker berichten te sturen en te lezen, en blijken de rijprestaties 
van jongeren meer gevolgen te ondervinden van het bedienen van 
apparatuur zoals radio en iPod dan de rijprestaties van andere leeftijds-
groepen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat juist dit handelingen 
zijn die een negatief effect hebben op de rijtaak (zie Paragraaf 2.3.2). Met 
andere woorden, met name de groepen bij wie het apparatuurgebruik 
gepaard gaat met een hoger risico, rapporteren vaker dat ze de meest 
risicovolle handelingen verrichten onder het fietsen, en ook weinig 
selectief zijn in de momenten waarop ze tijdens het fietsen hun 
apparatuur gebruiken. 
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• Van jongeren is bekend dat ze erg gevoelig zijn voor het gedrag van 
leeftijdsgenoten. Gezien het feit dat bezit en gebruik van mobiele 
apparatuur zoals telefoons, smartphones en draagbare muziekspelers 
enorm toenemen onder deze groep, zien jongeren in hun omgeving dus 
waarschijnlijk veel leeftijdsgenoten die hier, ook tijdens het fietsen, 
gebruik van maken. Dit maakt dat maatregelen gericht op ‘onthouding’ 
moeilijker zijn om aan deze doelgroep te verkopen, omdat zij er juist erg 
voor beducht zijn om anders te zijn of te doen dan leeftijdsgenoten. Door 
te vragen om selectief te zijn in de momenten waarop je bepaalde 
handelingen verricht, wordt niet gevraagd om heel sterk van het gedrag 
van leeftijdsgenoten af te wijken. 

• Veel jongeren blijken mobiele apparatuur zoals telefoons en smartphones 
te zien als veiligheidsbevorderend apparaat, omdat ze daarmee altijd in 
contact staan met de veilige thuisbasis op momenten dat ze onderweg 
zijn en onbekenden op hun pad tegenkomen (Duimel, Pijpers & 
Borgdorff, 2012). Dit beeld staat haaks op de boodschap dat de mobiele 
telefoon juist op die momenten helemaal niet gebruikt mag worden. 
Jongeren vragen om even af te stappen of te wachten tot ze bij een 
stoplicht staan voordat ze een telefoontje of berichtje beantwoorden, is 
waarschijnlijk een werkbaarder alternatief en heeft derhalve een grotere 
kans van slagen. 

 
Op basis van de bovenstaande argumenten is ervoor gekozen om in dit 
rapport vooral maatregelen te bespreken die gericht zijn op het bevorderen 
van veiliger gebruik van apparatuur tijdens het fietsen in plaats van op 
onthouding. Dat wil niet zeggen dat maatregelen gericht op ontmoediging 
geen bestaansrecht hebben, maar dat maatregelen gericht op het 
bevorderen van veilig gedrag het meest geschikt en kansrijk worden geacht 
voor de doelgroep die in dit rapport centraal staat: jongeren van 10 tot en 
met 17 jaar. Bij de communicatie over het gebruik van apparatuur op de fiets 
kan er bovendien voor worden gekozen om aan te sluiten bij de wijze 
waarop over alcoholgebruik in het verkeer wordt gecommuniceerd: het is 
beter om het helemaal niet te doen, maar als je het dan toch doet, doe het 
verstandig (in geval van alcohol: zoek een ‘Bob’). 
 
Dit ‘verstandige’ gebruik van apparatuur is toegespitst op twee specifieke 
doelgedragingen: veilig luisteren en selectief bedienen:  
• Het veilig luisteren naar muziek op de fiets kan inhouden dat jongeren 

tijdens het fietsen het volume naar beneden bijstellen of bijvoorbeeld 
muziek luisteren met één oortje in. 

• Het selectief bedienen van apparatuur op de fiets kan zowel gaan over 
het opzoeken van muziek als over lezen of versturen van 
(tekst)berichten. Het doelgedrag zou dan zijn dat jongeren alleen voor 
vertrek of na aankomst of op selectieve plekken tijdens hun fietstocht 
(voor een rood stoplicht, in een portiek als het regent) hun mobiele 
telefoon of muziekspeler bedienen. 
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5.3.2. Enkele interventies lijken op voorhand het meest geschikt voor doelgedrag en doelgroep in 
kwestie 

In Hoofdstuk 4 zijn twaalf mogelijke maatregelen en interventies besproken 
die ingezet zouden kunnen worden om apparatuurgebruik door jongeren op 
de fiets aan te pakken. Met de vergaarde kennis over het probleemgedrag 
en de doelgroep (jonge adolescenten, 10-17 jaar), is per maatregel 
stilgestaan bij de vraag of deze geschikt is voor het beïnvloeden van de 
doelgedragingen (het veilig luisteren naar muziek op de fiets, het selectief 
bedienen van apparatuur op de fiets). Hiermee is dus een methode 
toegepast om de geschiktheid of slagingskans van gedragsbeïnvloeding op 
voorhand in te schatten. Deze methode biedt uitkomst, aangezien dit soort 
vraagstukken (welke manier van gedragsbeïnvloeding is geschikt om dit 
specifieke doelgedrag onder deze specifieke doelgroep aan te pakken?) 
zelden of nooit wetenschappelijk onderzocht is.  
 
Het overzicht van twaalf mogelijke maatregelen in Hoofdstuk 4 pretendeert 
overigens niet volledig te zijn. Sommige manieren om gedrag te beïnvloeden 
zijn niet in dit rapport besproken, wat niet wil zeggen dat deze bij voorbaat 
niet geschikt zouden zijn. Alternatieve manieren van gedragsbeïnvloeding 
kunnen worden getoetst volgens dezelfde werkwijze als in dit rapport is 
gehanteerd: met beschikbare kennis over het probleemgedrag en de 
doelgroep per interventie nagaan of deze geschikt is om het doelgedrag bij 
de doelgroep te beïnvloeden. 
 
Tabel 5.1 vat de conclusies bij de verschillende interventiestrategieën 
samen. Dit overzicht laat zien dat een aantal strategieën niet geschikt zijn 
voor het doelgedrag dan wel de doelgroep in kwestie, bijvoorbeeld de 
strategieën die gebruikmaken van ‘bewustwording’, van ‘angst’ of van 
‘priming’. Vier strategieën scoren heel goed, en dat zijn; ‘het goede 
voorbeeld’, ‘leren van fouten’, ‘humor’ en ‘belonen’. Elk van deze strategieën 
is geschikt om als basis te dienen voor een campagne en ze kunnen 
eventueel ook gecombineerd worden. Zowel ‘humor’ als ‘het goede 
voorbeeld’ kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij campagnemiddelen die 
zijn ontwikkeld voor verspreiding via diverse media. De strategie ‘leren van 
fouten’, daarentegen, leent zich beter voor een interventie op lokaal en 
persoonlijke niveau en brengt bovendien aanzienlijke opstartkosten met zich 
mee. Ook de maatregel ‘belonen’ zal aanzienlijke kosten met zich 
meebrengen, aangezien deze alleen effectief is wanneer het gewenste 
gedrag via bijvoorbeeld de smartphone gemonitord kan worden. Welke 
keuze uiteindelijk gemaakt wordt hangt derhalve af van de middelen waar 
een campagnemaker over beschikt en de schaal waarop men de campagne 
wil inzetten. 
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Geschikt voor doelgedrag Geschikt 
voor 

doelgroep 
Opmerkingen/bijzonderheden Gevoelige 

periode? Veilig 
luisteren 

Selectief 
bedienen 

Interventie gericht op systeem 

Aanpassing 
wegomgeving - + ± Werkt alleen in combinatie met 

interventie gericht op gedrag  

Aanpassing 
apparatuur ± ± - Vrijwillige medewerking vergt 

combinatie met beloning 9-10 jaar 

Interventie gericht op gebruiker 

Bewustwording - - - 
Gedrag wordt maar in beperkte mate 
beïnvloed door attituden en 
gedragsintenties 

 

Leren van fouten 
(error-learning) + + + 

Speelt gunstig in op persoonlijke 
risicoperceptie en self-efficacy7, 
echter duur qua ontwikkeling 

≥ 16 jaar 

Implementatieintenties ± ± + 
Alleen in combinatie met error-learning 
of een interventie gericht op 
bewustwording 

≥ 16 jaar 

Belonen ± + + 
Noodzaak tot monitoring zorgt voor 
beperking doelgroep tot alleen 
smartphonegebruikers 

 

Concurrerende doelen - ± ± Alleen geschikt voor aanpakken 
bellen/sms’en tijdens het fietsen 

10-14 jaar, 
14-16 jaar 

Het goede voorbeeld 
(modeling) + + + 

Mensen (waaronder jongeren) 
hebben sterk de neiging gedrag van 
anderen automatisch over te nemen 

10-14 jaar,  
14-16 jaar 

Normatieve 
beïnvloeding ± ± + 

Jongeren zeer gevoelig voor 
normatieve beïnvloeding, maar het is 
ongeloofwaardig om het doelgedrag 
(veilig luisteren/selectief) voor te 
spiegelen als de norm onder jongeren 

‘onzekere’ 
perioden 

Emoties 

Angst - - - Risico dat jongeren zich aan boodschap 
onttrekken  

Spijt + + - 
Jongeren zijn minder gevoelig voor 
negatieve prikkels dan voor positieve 
prikkels 

 

Humor + + + Humor zeer effectief indien 
gerelateerd aan centrale boodschap  

Framing + + - Effect van framing op jonge 
adolescenten is niet eenduidig  

Priming - - + 
Effect van priming is te abstract om 
specifieke doelgedragingen te kunnen 
beïnvloeden 

 

Tabel 5.1. Samenvatting van interventiestrategieën naar doelmatigheid wat betreft doelgedrag en de 
kenmerken van de doelgroep (in grijs de minder effectieve).  

                                                      
7 Self-efficacy is de mate waarin mensen zichzelf in staat achten om bepaald gedrag toe te 
passen. 
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5.3.3. Campagnes op een persoonlijk niveau effectiever dan massamediale campagnes alleen  

De belangrijkste conclusie met betrekking tot manieren om een maatregel of 
interventie bij de doelgroep te krijgen, is dat massamediale campagnes een 
groot bereik, maar een weinig duurzaam individueel effect hebben. Daarom 
dient een dergelijke campagne gecombineerd te worden met campagnes die 
op lokaal of persoonlijk niveau worden aangeboden, bijvoorbeeld op school, 
op festivals of via sociale media. Ook hier geldt dat de exacte vormgeving 
sterk afhankelijk is van de mogelijkheden en middelen van de campagne-
maker, en bovendien van de interventiestrategie (zoals ‘humor’, ‘leren van 
fouten’, ‘het goede voorbeeld’ of ‘belonen’).  

5.3.4. Meer onderzoek is nodig 

In dit rapport is getracht om op basis van beschikbare kennis vast te stellen 
welke van verschillende interventiemogelijkheden het meest geschikt zijn om 
een bepaald gedrag (apparatuurgebruik op de fiets) door een bepaalde 
groep (jonge adolescenten) in gunstige zin te beïnvloeden. Als het gaat om 
die beschikbare kennis, is echter nog wel een verbeteringsslag te maken, 
met name wat betreft gegevens over hoe en hoe vaak fietsers in het verkeer 
apparatuur gebruiken en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Een 
aanzienlijk deel van het beschikbare onderzoek op dit gebied betreft 
namelijk zelfgerapporteerd gedrag. Het verdient de voorkeur om daarnaast 
ook te kunnen beschikken over gegevens uit geobserveerd gedrag.  
 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat de ontwikkelingen op het gebied 
van bezit en verandering van mobiele apparatuur zeer snel gaan: zo had 
bijvoorbeeld een paar jaar geleden maar een deel van de jongeren en 
smartphone, nu hebben ze er bijna allemaal een. Deze nieuwe 
ontwikkelingen betekenen dat onderzoeksresultaten enorm snel verouderen, 
en wellicht juist een onderschatting van het probleem opleveren. Ook 
daarom is nieuw onderzoek naar de prevalentie en het risico van 
apparatuurgebruik belangrijk.  
 
Ten slotte is het belangrijk om de effectiviteit van nieuwe interventies en 
maatregelen goed te evalueren. Hoewel bepaalde interventies op voorhand 
veelbelovender lijken dan andere, dient altijd getoetst te worden of deze 
aanname in de praktijk ook daadwerkelijk leidt tot een effectieve maatregel. 
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u graag naar het 
rapport De evaluatie van verkeerseducatieprogramma's: Aanbevelingen voor 
effectmeting en een voorstel voor een verkort meetinstrument (Mesken, 
2011). 

5.3.5. Methode om interventies a priori te toetsen op slagingskans kan ook voor andere 
doelgroepen en doelgedragingen worden ingezet 

In dit rapport is getracht om a priori vast te stellen welke van verschillende 
interventiemogelijkheden het meest geschikt zijn om een bepaald gedrag 
(apparatuurgebruik op de fiets) door een bepaalde groep (jonge 
adolescenten) in gunstige zin te beïnvloeden. Hieruit is gebleken dat van 
een flink aantal interventies op voorhand al kan worden aangenomen dat 
deze niet zullen werken.  
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Met dit literatuuronderzoek hebben we twee belangrijke stappen gezet.  
Ten eerste is op basis van het huidige onderzoek een hanteerbaar aantal 
interventiemogelijkheden overgebleven waarvan op voorhand kan worden 
gezegd dat deze de grootste kans van slagen hebben.  
Ten tweede hebben we hiermee een blauwdruk van een type literatuur-
onderzoek dat inzetbaar is voor vele andere gedragingen en doelgroepen – 
niet alleen voor apparatuurgebruik door jonge adolescenten op de fiets. Met 
deze methode kan bestaande kennis worden ingezet om kosten en moeite 
te besparen. Kosten en moeite die anders misschien verloren zouden gaan 
bij campagnes waarvan de bestaande kennis weinig goeds voorspelt, of bij 
campagnes die in andere toepassingen misschien wel kansrijk zijn, maar 
niet voor deze specifieke doelgroep en dit doelgedrag.  
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Bijlage 

 

Interventie gericht op 
systeem 

Geschikt voor doelgedrag 
Geschikt voor doelgroep 

Veilig luisteren Selectief bedienen 

Geschikt? Toelichting Geschikt? Toelichting Geschikt? Toelichting 
Gevoelige 
periode? 

 

Aanpassing wegomgeving – – Veilig luisteren is niet plaats- 
of tijdgebonden + + Leent zich uitstekend voor 

selectief bedienen ± 

– Jongeren weinig impulscontrole, zullen 
niet wachten met bedienen van 
apparatuur totdat ze op een bepaalde 
locatie zijn  
!  Voorwaarde: alleen in combinatie met 
interventie gericht op gedrag 

 

Aanpassing apparatuur + 

+ Eenorige fiets-koptelefoons  
– Volume begrenzen bij 
beweging alleen op vrijwillige 
basis m.b.v. app op 
smartphone 

± 

+ Technisch mogelijk om bediening 
van smartphone onmogelijk te 
maken bij beweging  
– Vergt medewerking op vrijwillige 
basis m.b.v. app op smartphone 

± 

+ Fietskoptelefoon geschikt voor hele 
doelgroep  
– Aanpassing in werking apparatuur 
alleen voor smartphonegebruikers  
– Hoge ontwikkelingskosten  
!  Voorwaarde: vrijwillige medewerking 
vergt combinatie met beloning 

9-10 jaar 

 
  



 

 

Interventie gericht op 
gebruiker 

Geschikt voor doelgedrag 
Geschikt voor doelgroep 

Veilig luisteren Selectief bedienen 

Geschikt? Toelichting Geschikt? Toelichting Geschikt? Toelichting 
Gevoelige 
periode? 

 

Bewustwording – 
– Gedrag wordt maar in 
beperkte mate beïnvloed door 
attituden en gedragsintenties 

– 
– Gedrag wordt maar in beperkte 
mate beïnvloed door attituden en 
gedragsintenties 

– 

– Bij jongeren is het verband tussen 
gedragsintentie en gedrag nog zwakker 
dan bij volwassenen  
– Bij bewustwording vaak te veel 
aandacht voor ongewenste gedrag 

– 

Leren van fouten  
(error-learning) + 

+ Aan den lijve ondervinden 
wat men mist door harde 
muziek te luisteren,  
+ Met 'training' kunnen 
duidelijke gedragsperspectief 
worden geboden 

+ 

+ Aan den lijve ondervinden wat 
men mist door apparatuur te 
bedienen,  
+ Met 'training' kunnen duidelijke 
gedragsperspectief worden 
geboden 

± 

+ Bewezen effectief bij jonge 
automobilisten  
– Risico op zelfoverschatting door 
trainingselement  
– Hoge productiekosten voor 
ontwikkeling (web)applicaties 

≥ 16 jaar 

Implementatie-intenties ± 

+ Door concreet te maken hoe 
en wanneer goed voorbeeld 
wordt uitgevoerd, wordt kans 
op uitvoering groter 
!  Voorwaarde: alleen in 
combinatie met een bewust-
wordingsinterventie of error-
learning 

± 

+ Door concreet te maken hoe en 
wanneer goed voorbeeld wordt 
uitgevoerd, wordt kans op 
uitvoering groter 
!  Voorwaarde: alleen in combinatie 
met een bewustwordingsinterventie 
of error-learning 

+ 

+ Jongeren hebben weinig ervaring 
waarop ze terug kunnen vallen, met 
implementatie-intenties kan hierop 
worden ingespeeld 

≥ 16 jaar 

Belonen ± 

+ Monitoring volume goed 
mogelijk m.b.v. app 
– Monitoring F11-oortjes niet 
goed mogelijk 

+ + Monitoring (bedienen tijdens 
fietsen) goed mogelijk m.b.v. app ± 

– Jongeren zijn gevoelig voor positieve 
prikkels 
+ Monitoring mogelijk via smartphone-
app  
– Groot deel totale doelgroep (jonge 
adolescenten, gebruikers muziek-
apparatuur) wordt uitgesloten i.v.m. 
gebrek aan mogelijkheden tot monitoring 

9-10 jaar 

 
  



 

 

Interventie gericht op 
gebruiker - II 

Geschikt voor doelgedrag 
Geschikt voor doelgroep 

Veilig luisteren Selectief bedienen 

Geschikt? Toelichting Geschikt? Toelichting Geschikt? Toelichting 
Gevoelige 
periode? 

 

Concurrerende doelen – 

– Geen concurrerende doelen 
voor harde muziek luisteren op 
de fiets  
!  Met goede invalshoek kan dit 
alsnog worden toegepast 

± 
+ Geschikt voor bellen/sms'en 
– Niet geschikt voor andere type 
bediening (liedjes opzoeken) 

± 

+ Invalshoek (‘verkeersdeelname 
hindert communicatie’) geschikt voor 
jongeren die op de fiets gebruik-
maken van apparatuur om met 
anderen te communiceren 
– Invalshoek sluit een belangrijk deel 
van de totale doelgroep uit (jonge 
adolescenten, gebruikers muziek-
apparatuur)  

10-14 jaar 
(‘verkeers-
deelname 
hindert 
communi-
catie’),  
14-16 jaar 
(‘laat ze maar 
wachten’)  

Het goede voorbeeld 
(modelling) + 

+ Gewenste gedrag kan 
eenvoudig worden getoond,  
+ Nadruk op handelings-
perspectieven 

+ 

+ Gewenste gedrag kan 
eenvoudig worden getoond,  
+ Nadruk op handelings-
perspectieven 

+ 

+ Jongeren zeer ontvankelijk voor 
invloed van belangrijke derden zoals 
leeftijdsgenoten uit de eigen groep, 
iets oudere adolescenten, en idolen  
!  Voorwaarde: keuze voor juiste 
referentiepersoon of -groep 

10-14 jaar, 
14-16 jaar 

Normatieve beïnvloeding ± 

– Boodschap dat het gewenste 
gedrag ‘gewoon’ is, is niet 
geloofwaardig.  
+ Alternatief: gewenste gedrag 
laten uitdragen door relevante 
referentiegroep alsof het de 
normaalste zaak van de wereld 
is.  
!  Op zijn minst: voorkomen dat 
een interventie de indruk wekt 
dat het ongewenste gedrag ‘de 
norm’ is 

± 

– Boodschap dat het gewenste 
gedrag ‘gewoon’ is, is niet 
geloofwaardig.  
+ Alternatief: gewenste gedrag 
laten uitdragen door relevante 
referentiegroep alsof het de 
normaalste zaak van de wereld 
is.  
!  Op zijn minst: voorkomen dat 
een interventie de indruk wekt dat 
het ongewenste gedrag ‘de norm’ 
is 

+ 

+ Jongeren zeer gevoelig voor 
normatieve beïnvloeding afkomstig 
van relevante referentiegroepen 
of -personen 
+ Met name tijdens ‘onzekere 
perioden’ zoals overgaan naar 
brugklas, etc.  
!  Belangrijk dat juiste referentie-
persoon of -groep wordt gekozen 

‘Onzekere’ 
perioden 

 
  



 

 

Interventie gericht op 
gebruiker - III 

Geschikt voor doelgedrag 
Geschikt voor doelgroep 

Veilig luisteren Selectief bedienen 

Geschikt? Toelichting Geschikt? Toelichting Geschikt? Toelichting 
Gevoelige 
periode? 

 Emoties 

Angst – 

+ Alleen onder voorwaarde dat er 
voldoende aandacht wordt besteed 
aan het gewenste gedragsperspectief  
– Angstaanjagende elementen hebben 
weinig toegevoegde waarde boven het 
bieden van een handelingsperspectief 

– 

+ Alleen onder voorwaarde dat er 
voldoende aandacht wordt besteed aan 
het gewenste gedragsperspectief  
– Angstaanjagende elementen hebben 
weinig toegevoegde waarde boven het 
bieden van een handelingsperspectief 

– 

– Gevaar dat jongeren zich aan 
de boodschap onttrekken (‘dat 
geldt niet voor mij’, ‘dit is zwaar 
overdreven’) 
– Jongeren gevoeliger voor 
positieve (bekrachtigende) 
prikkels dan voor negatieve 
prikkels 

– 

Spijt + 

+ Mensen overschatten toekomstige 
spijt   
+ Mensen zijn gemotiveerd om spijt te 
voorkomen 
!  Voorwaarde: er moet voldoende 
aandacht worden besteed aan het 
gewenste gedragsperspectief 

+ 

+ Mensen overschatten toekomstige 
spijt   
+ Mensen zijn gemotiveerd om spijt te 
voorkomen 
!  Voorwaarde: er moet voldoende 
aandacht worden besteed aan het 
gewenste gedragsperspectief 

– 

– Jongeren gevoeliger voor 
positieve dan voor negatieve 
prikkels  
– Lange termijn voor jongeren 
minder belangrijk 

– 

Humor + 

+ Humor voorkomt negatieve 
associaties  
+ Humor zorgt voor positieve 
associaties  
+ Humor heeft een positief effect op 
keuzegedrag  
+ Humor vaak effectiever dan angst 
!  Voorwaarde: humoristisch element 
dient gerelateerd te zijn aan centrale 
boodschap 

+ 

+ Humor voorkomt negatieve 
associaties  
+ Humor zorgt voor positieve 
associaties  
+ Humor heeft een positief effect op 
keuzegedrag  
+ Humor vaak effectiever dan angst 
!  Voorwaarde: humoristisch element 
dient gerelateerd te zijn aan centrale 
boodschap 

+ 

+ Jongeren gevoeliger voor 
positieve dan voor negatieve 
prikkels  
+ Kans op ‘virale’ campagne 
!  Test van tevoren goed uit of 
jongeren een humoristisch 
bedoelde boodschap ook echt 
grappig vinden 

– 

 
  



 

 

Interventie gericht op 
gebruiker - IV 

Geschikt voor doelgedrag 
Geschikt voor doelgroep 

Veilig luisteren Selectief bedienen 

Geschikt? Toelichting Geschikt? Toelichting Geschikt? Toelichting 
Gevoelige 
periode? 

 

Framing + 

!  Voorwaarde: er moet 
voldoende aandacht worden 
besteed aan het gewenste 
gedragsperspectief 

+ 

!  Voorwaarde: er moet 
voldoende aandacht worden 
besteed aan het gewenste 
gedragsperspectief 

– 

+ Framing heeft effect op gedrag, 
verliesframing vaak het meest effectief 
– Effect van framing minder eenduidig 
onder adolescenten 
– Met name verliesframe mogelijk 
minder effectief onder jonge 
adolescenten omdat zij gevoeliger zijn 
voor positieve dan voor negatieve 
prikkels 
!  Voorwaarde: verschillende formu-
leringen dienen goed gepretest te 
worden 

– 

Priming – 
– Schema's die geactiveerd 
kunnen worden zijn te abstract 
om doelgedrag te bewerkstelligen 

– 
– Schema's die geactiveerd 
kunnen worden zijn te abstract 
om doelgedrag te bewerkstelligen 

+ 

+ Werkt goed onder oudere 
adolescenten en jong volwassenen 
+ Geen reden om aan te nemen dat dit 
bij jonge adolescenten anders zal zijn 

– 

 
 
 


	Probleemgedrag
	Doelgroep: kenmerken en implicaties
	Aanbevelingen voor maatregelen
	Aanbevelingen voor onderzoek
	Problem behaviour
	Target group: characteristics and implications
	Recommendations for measures
	Recommendations for research
	1. Inleiding
	1.1. Achtergrond
	1.2. Aanpak
	1.3. Leeswijzer

	2. Probleem- en doelgedrag: risico’s en achtergronden
	2.1. Bezit en gebruik van mobiele telefoons onder jongeren
	2.2. Apparatuur in het verkeer: gebruik en risico
	2.2.1. Op de fiets
	2.2.1.1. Gebruik
	2.2.1.2. Risico

	2.2.2. In andere vervoermiddelen
	2.2.2.1. Gebruik
	2.2.2.2. Risico

	2.2.3. Conclusies

	2.3. Gevolgen van apparatuurgebruik voor de verkeerstaak
	2.3.1. Visuele, auditieve, cognitieve en fysieke afleiding
	2.3.2. Feitelijke effecten op het verkeersgedrag
	2.3.3. Conclusie

	2.4. Keuze van het doelgedrag
	2.4.1. Onthouding of veilig gebruik?
	2.4.2. Welke apparatuur en welke functies ervan?


	3. De doelgroep, haar gedrag en sociale omgeving
	3.1. De jonge adolescent
	3.1.1. Van kind naar volwassenheid
	3.1.2. Periode van grote kwetsbaarheid

	3.2. De achtergronden van (bewust) riskant gedrag
	3.2.1. Hersenontwikkeling
	3.2.2. Vermeende onkwetsbaarheid
	3.2.3. Sociale omgeving
	3.2.4. Gedragsintentie, impulsiviteit en routine

	3.3. De rol van toenemende blootstelling en van onervarenheid
	3.4. Psychosociale ontwikkeling samengevat in vijf fasen
	3.5. Implicaties voor maatregelen en strategieën

	4. Interventies: vormgeving en verwacht effect
	4.1. Interventies gericht op het (verkeers)systeem
	4.1.1. Aanpassingen van de wegomgeving
	4.1.2. Aanpassingen van apparatuur

	4.2. Interventies gericht op de verkeersdeelnemer: gedragsbeïnvloeding
	4.2.1. Bewustwording: Kennis, attituden en gedragsintenties
	4.2.2. Op een veilige manier leren van fouten
	4.2.3. Implementatie-intenties: concreet maken van goede voornemens
	4.2.4. Belonen: het kan lonen
	4.2.5. Concurrerende doelen benutten
	4.2.6. Goed voorbeeld doet automatisch goed volgen
	4.2.7. Normatieve beïnvloeding: doen als de meerderheid
	4.2.8. Positieve emoties sterke beïnvloeders
	4.2.8.1. Niet effectief: Angst en spijt
	4.2.8.2. Dit werkt: Blijdschap en humor

	4.2.9. Framing: benutten van gevoelens over winst en verlies
	4.2.10. Priming: de directe invloed van taal, beeld en geur

	4.3. Van invulling naar uitvoering: kanalen om de interventies aan te bieden
	4.3.1. Massamedia
	4.3.2. Sociale media
	4.3.3. Persoonlijke of lokale benadering

	4.4. Conclusies
	4.4.1. Welke interventies zijn het meest geschikt?
	4.4.2. Welke kanalen zijn het meest geschikt?


	5. Samenvatting, discussie en aanbevelingen
	5.1. Het probleemgedrag
	5.2. De doelgroep
	5.2.1. Verhoogd risico van jongeren speelt niet alleen binnen het verkeer
	5.2.2. Verhoogd risico onder jongeren geldt vooral voor jongens
	5.2.3. Risico nemen moet je leren!
	5.2.4. Jongeren bereiken via ouders of leeftijdsgenoten
	5.2.5. Hogereordevaardigheden (bijvoorbeeld gevaarherkenning) lang niet altijd op peil
	5.2.6. Verwacht niet te veel van impulscontrole en bewustwording

	5.3. Aanbevelingen
	5.3.1. Maatregelen richten op bevorderen van veilig gebruik
	5.3.2. Enkele interventies lijken op voorhand het meest geschikt voor doelgedrag en doelgroep in kwestie
	5.3.3. Campagnes op een persoonlijk niveau effectiever dan massamediale campagnes alleen
	5.3.4. Meer onderzoek is nodig
	5.3.5. Methode om interventies a priori te toetsen op slagingskans kan ook voor andere doelgroepen en doelgedragingen worden ingezet


	Literatuur
	Bijlage

