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PBL: Balans van de leefomgeving 2012 
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• Kwaliteit van de leefomgeving in Nederland is sinds 1990 toegenomen.  

• Betere lucht, water, bodem en biodiversiteit 

• Publiek-private samenwerking in ruimtelijke investeringen verbeterd 

• Crisis werkt tijdelijk goed voor milieu maar remt ook innovatie-investeringen 

 

• Dilemma: was het succes tot nu toe laaghangend fruit?  

• Want: mondiale doelen qua klimaatverandering (CO2-uitstoot), verlies 

biodiversiteit en minder verbruik schaarse grondstoffen vragen om systematische 

vergroening van economie en consumptie (lifestyle) 

• Dit vraagt weer om een consistente visie en betrouwbaar lange termijn beleid om 

het bedrijfsleven zekerheid voor investeringen te geven 

• CO2-arme economie vraag om strengere eisen, beprijzing, CO2-rechten duurder 

maken 

• PBL is daarom voorstander van KM-heffing.. 
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Mobiliteitsbalans 2012 (KIM) conclusies 
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• Tussen 2000-2011 afvlakkende groei van alle mobiliteit (vooral woon-werk verkeer) 

• Groei binnenlandse automobiliteit vlakt af sinds 2005 (Km en tijdsbesteding) 

• Meer vrouwen met eigen auto’s waardoor er meer solo wordt gereden 

• Groei vrijetijdsmobiliteit, ook naar buitenland. (Lowcost vliegen, regionale 

luchthavens) 

• Verhoudingen tussen modaliteiten stabiel (KM: auto 75%, OV 13%, fiets 8%) 

• Wel grote regionale verschillen (in grote steden veel OV) 

• Door meer asfalt en economische krimp voorlopig minder files (€ 11 mrd in infra) 

• Jongeren zijn minder gaan reizen (minder tijd, minder KM, minder jongeren..) 

• Ouderen zijn meer gaan fietsen (meer KM, meer tijd, langere afstanden, E-bikes) 

• Invloed ICT op mobiliteit onduidelijk 

• Goederenvervoer groeit matig 

• Maatschappelijke kosten verkeer in 2011: circa € 20 mrd. € 12-13 mrd ongelukken,  

€ 2,5 mrd CO2 (-25% sinds 2000), files etc. € 2,3-3,0 mrd 

• Maatschappelijke baten in 2011: € 61 mrd burgers en € 54 mrd transport bedrijven 

 

• Na 2013 wellicht weer wat groei?  Groei lokale fileproblemen? 
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2 
Overheid: hoe kunnen we  

mobiliteitsgedrag bijsturen? 

Denken? 

Voelen? 

Zeggen? 

Doen? 
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Reflectief 

systeem (2):  

secundair en 

bewust 

Automatisch 

systeem (1): 

dominant en 

onbewust 

Gedragsbeïnvloeding burgers en bedrijven: psychologisch 
onderzoek: bij gedragskeuzen interacteren twee typen processen 
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TNS Behaviour Web integreert alle typen invloeden op gedrag 
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Denken? 

Voelen? 

Zeggen? 

Doen? 

Gedragsbeïnvloeding is ook een concurrentieslag  
Kunnen we strijdige verhalen op één lijn krijgen? 
 

9 
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Welke percepties moet je beïnvloeden bij de automobilist? 
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25% 

Blanco groep 

Nieuw segment? 
 

 

Denken nog niet na 

over verandering,  

maar zijn niet  

onbereikbaar 

5% 

Wil niet/kan niet: 

Tegenstanders? 
 

Staat niet open voor 

gedragsverandering. 

Echte tegenstanders? 

15% 

Klaar voor actie 
 

 

Wil het gedrag  

veranderen en  

onderneemt  

stappen om dit  

te gaan doen 

 40% 

Bewust  

maar onzeker 
 

Denkt na over 

gedragsverandering,  

maar onzeker over 

opties en zichzelf 

10% 

Sceptisch? 

Terugval? 
 

Wantrouwig of 

teleurgesteld en 

valt dan terug 

Doen het al 
 

 

Vertoont het  

gewenste  

gedrag (of het  

ongewenste  

gedrag niet) 

 5% 

Nieuwe groepen, 

nieuw aanbod? 

Bereik van huidig gedrag uitbreiden? 

Dwang? 

Vaak worden segmenten zichtbaar qua houding en gedrag  
Dus: diverse strategie? Of focus op een kansrijk segment? 
 

Hoe lager de motivatie hoe meer ‘onbewuste’ beïnvloeding vanuit omgeving nodig is voor gewenst gedrag 
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Maatschappelijke verandering gaat stap voor stap; 

die telkens om een aangepaste strategie vragen…. 
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Fase 2. hoge initiële weerstand 
 strategie: overtuigen & verleiden 

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

p
c
t 

o
f 

p
o

p
u

la
ti

o
n

Fase 1: lage kennis en urgentiebeleving 
strategie: agendasetting en educatie
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Fase 3: normaal-verdeling draagvlak  
strategie: faciliteren: verlagen barrières 
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Fase 4: weerstand bij een kleine groep  
Strategie: regulering met zichtbare 

handhaving 

12 
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Burgers: houding t.a.v. elektrische auto’s 

Automobilisten die wel met elektrische auto’s bekend zijn maar ongeïnteresseerd/neutraal 
zijn hebben negatievere houding t.a.v. elektrische auto’s. Vicieuze cirkel: negatiever door 
weinig kennis en weinig kennis en daarom dus negatiever?  

Automobilisten die geïnteresseerd zijn maar nog niet overwegen vrezen dat de accu van 
een elektrische auto niet krachtig genoeg is om je naar je eindbestemming te brengen. 
Ook duurt volgens hen het opladen van de accu heel lang. Bovendien denken zij vaker dat 
een elektrische auto helemaal niet zo milieuvriendelijk is als vaak gedacht wordt en dat 
een elektrische auto duur is in onderhoud en reparatie.  

Geïnteresseerde automobilisten die een elektrische auto overwegen denken meer dan 
automobilisten in alle andere fasen dat elektrische auto’s over vijf jaar een groot deel van 
het wagenpark uitmaken. Zijn zien dat als onvermijdelijk.  

Moraal: wie wel een elektrische auto overweegt is positiever over alles. Basishouding 
heeft invloed op percepties van zowel voor- als nadelen.  

(Mensen met hogere opleidingen en inkomens positiever over elektrische auto’s) 

Bron: TNS NIPO maart 2011we 

l een elektrische auto overwegen. 

  Ongeïnteresseerd/  

       neutraal en  

        alleen bekend  

    van naam 

   Ongeïnteresseerd/ 

            neutraal maar wel  

       inhoudelijk bekend Al in 

bezit 

Interesse en 

overweegt 

Interesse, 

maar over-

weegt niet 

Geen 

interesse, 

inhoudelijk  

 bekend 

 

Nooit van gehoord,  

geen interesse 

Geen 

interesse, 

alleen bekend 

van naam 

         2%                 51%           21%          18%            6%            0% 
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Stel dat u meer wilt weten over elektrische en\of hybride auto's. 

Waarover zou u dan geïnformeerd willen worden? 

67%
66% 65% 64%

60%

43% 43% 43%

39%

32%

6%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Totaal ondervraagden

Verbruikskosten

Onderhouds-\reparatiekosten

Aanschafkosten

Oplaadpunten in Nederland

Oplaadmogelijkheden thuis

Actieradius

Mogelijkheden verwisselen accu's

Milieuaspecten

Werking \ gebruik

Gebruiksvriendelijkheid

Diversen

Weet niet

Gebruiksvriendelijkheid van elektrische en hybride auto’s met 32% minst interessant. Dat is niet 
verrassend als men denkt dat de auto een beperkt bereik heeft; dan is gemak minder van belang. 

43% van de automobilisten heeft behoefte aan informatie over de actieradius van elektrische/ 
hybride auto’s 

Veel behoefte aan informatie over elektrische/hybride auto’s 
Informatie over kosten en opladen meest gevraagd 

24 
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Deskundigheid op verschillende gebieden wordt door automobilisten niet belangrijk geacht. 

Automobilisten worden liever niet geïnformeerd door een kleine of specialistische bron. 

Het is niet van belang of de informatie van een bekende/gevestigde naam komt. 

 

Bron van informatie moet vooral betrouwbaar zijn 
Daarnaast geeft 50% de voorkeur aan een onafhankelijke bron 

Als u denkt aan de ideale partij waar u zich door zou laten informeren over de 

elektrische auto. Wat zijn dan de belangrijkste kenmerken van deze partij?

60%

50%

22%

19% 19%

16%
13%

10% 10%
8% 7% 7%

1%

13%
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Totaal ondervraagden

Betrouwbaar

Onafhankelijk

Volledig in het antwoord

Deskundig op het gebied van autotechniek

Deskundig op het gebied van autokosten

Deskundig op het gebied van elektromotoren

Klantvriendelijk

Deskundig op het gebied van accu's

Bereikbaar voor persoonlijk advies 

Bekende \ gevestigde naam

Deskundig op het gebied van milieu

Klein \ specialist

Diversen

Weet niet
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Lage bijtelling geen grote motivatie om een milieuvriendelijke auto te kiezen. 

Belastingvoordelen daarentegen zijn een grotere drijfveer voor het kiezen voor een bepaalde auto. 

Weinig mensen denken dat over 10 jaar bijna niet meer op benzine en diesel wordt gereden. 

Automobilisten redelijk milieubewust in auto aanschaf 
Toch nog weinig bereidheid om meer te betalen voor milieuvriendelijke aspecten 

In hoeverre bent u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? 

3% 5% 3%

8%

11%
8%

22% 23% 22%
28%

42% 46%

52% 47% 51%

36% 32%
20%

11%
14% 9%

8%
3%

3%

Om de voorraad fossiele

brandstoffen te sparen

kies ik een auto met een

lager brandstofverbruik

Belastingvoordelen zijn

voor mij een belangrijke

reden om voor een

bepaalde auto te kiezen

Om het milieu te ontzien

overweeg ik een auto

met een lagere CO2-

uitstoot

Ik kies een

milieuvriendelijke auto

omdat de bijtelling dan

lager is

Ik ben bereid om meer

geld te betalen voor

milieuvriendelijke

aspecten aan de auto

Over tien jaar wordt er

bijna niet meer gereden

op benzine en diesel

Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

26 
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Bedrijven: groen & goedkoop 

17 
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Maatwerk bieden
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Duurzamer
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100+ 50-99 20-49

Doelstellingen zakelijke mobiliteit algemeen 

Bedrijven streven voornamelijk kostenbesparing na. 
Daarentegen is het verkrijgen van inzicht in de mobiliteits- en 
reiskosten een minder belangrijk doel. 
Voor een kwart van de bedrijven is duurzaamheid een 
belangrijke doelstelling.  
Echter heeft een derde (32%) van alle bedrijven ‘geen 
doelstellingen’ voor zakelijke mobiliteit. 

Doelstellingen zakelijke mobiliteit op bedrijfsgrootte 

Voor middelgrote (50-99 medewerkers) en grote (100+) 
bedrijven speelt het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid, 
het stimuleren van OV gebruik en het bieden van flexibiliteit 
en keuzevrijheid duidelijk een grotere rol dan voor kleine (20-
49 medewerker) bedrijven. 

Basis: 311 Basis: 311 
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Bedrijven: ‘traditionele’ mobiliteitsoplossingen populairst 
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 Burgers: perceptie kilometerheffing negatief (juli 2009)   
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Hoofd & hart 

Verborgen motieven Laag op agenda 

Rationeel belangrijk 

Boven gemiddelde Beneden gemiddelde Gemiddeld 

1. kennis 

plannen 

2. plan duidelijk 

3. doel 

duidelijk 

4. lost files op 5. weinig last 

6. eigen voordeel 

7. kost vrijheid 

8. meer vrijheid 

9.regels naleefbaar 

10.weinig kosten 

11. persoonlijk vs. 

maatschappelijk 

12. eerlijk 

13. beleid 

consequent 

14. gedrag 

omgeving 

15. controle 

1 Voldoende kennis hebben van de plannen  

2 De plannen zijn voldoende duidelijk 

3 Het doel is voldoende duidelijk 

4 De kilometerprijs lost het fileprobleem echt op 

5 Weinig last ondervinden van de kilometerprijs 

6 Veel voordeel hebben van de kilometerprijs 

7 Beperking persoonlijke vrijheid  

8 Veel vrijheid hebben door het invoeren van de kilometerprijs 

9 Weinig kosten qua tijd en moeite om aan de regels te houden 

10 Weinig kosten in financiële als de kilometerprijs wordt ingevoerd 

11 Persoonlijke kosten wegen op tegen de baten voor de maatschappij 

12 De kilometerprijs is eerlijk 

13 De kilometerprijs zal voldoende consequent zijn door de jaren heen 

14 Omgeving houdt zich in voldoende mate aan de regels  

15 Voldoende controle vanuit de overheid op naleving van de regels 

Draagvlakindex score: 26  

(40-50 is de norm) 
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3 
Stakeholder-management: 
maatschappelijke verandering 
kan niemand alleen bereiken 



Gedragsbeinvloeding richting 
slimmere mobiliteit 
© TNS   Sibolt Mulder /  23 april 2013 

1. Agendasetting 2. Verleiden  3. Faciliteren      4. Reguleren 
Politieke & publieke bedrijven: nieuw aanbod creëren * stimuli organiseren       met toezicht en 

Positionering issues overheid: social marketing * barrières opruimen       handhaving 

 

 

Politiek, 

NGO’s, pers & 

wetenschap 

 
Industrie & 

overheid 
distributie & 

convenanten 

 

Overheid 

(NGO’s & 

politiek) 

De beste stakeholderregisseur wint de veranderslag 
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Overheid & 

industrie 
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Niveaus van samenwerking 

0 = nog onbekend met elkaar 

1 = elkaar informeren over visie 

2 = vrijwillige afspraken maken 

3 = gedeelde strategie 

4 = harde afspraken over acties 

5 = centrale regie door één partij  

Stakeholders-samenwerking: wie wil welke rol? 

22 

Critici Ambassadeurs 

Oppositie Calculerend 

Eens over doel 

Oneens over 

doel 

Eens over 

werkwijzen 

Oneens over 

werkwijzen 
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4 
Bouwstenen voor 
maatschappelijke 
verandering 

Bewust 

Onbewust 

Segmentatie 

Stakeholder-
management 
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sibolt.mulder@tns-nipo.com (twitter: @siboltmulder) 

noor.berkman@tns-nipo.com 
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