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0. Samenvatting: 
Strategische aanbevelingen voor aanbieders van 
vervoersdiensten in een notendop 

 

Belangrijkste bevindingen: 
Mobiliteit begint in de geest – en daar is veel in beweging. Het 
USEmobility-onderzoek heeft aangetoond dat er nu al veel 
dynamiek in de vervoerskeuzes van de mensen is. Bijna de helft 
van alle mensen behoren tot de groep van de zogenaamde 
"overstappers", die in de afgelopen vijf jaar omgeschakeld zijn 
van de auto naar OV of vice versa. Deze dynamiek is een kans 
om reizigers te motiveren om te kiezen in het voordeel van het 
openbaar vervoer en multimodaliteit. In feite zijn de bewegingen 
naar en van het openbaar vervoer vrijwel in evenwicht. Dit 
betekent: er is geen automatisme dat leidt tot een hoger 
aandeel van milieuvriendelijke multimodale mobiliteit. 

 

Aanzienlijke dynamiek in 
de vervoerskeuzes van 
mensen. Openheid voor 
verandering is een kans, 
maar geen automatisme. 
 

Gedragspatronen van overstappers bij hun vervoerskeuze zijn 
niet alleen veel dynamischer dan verwacht, maar ook veel 
multimodaler en pragmatischer. Het kiezen van een 
vervoerswijze wordt meer en meer een dynamisch verhaal van 
opteren voor 'beide – zowel het een als het ander', en niet 
zozeer een kwestie van 'of/of'. Keuzes voor het openbaar 
vervoer zijn zeker niet altijd toe te schrijven aan het niet-bezitten 
van een auto. Zeventig procent van de overstappers maken al 
gebruik van multimodale combinaties, of besluiten op het 
moment zelf welke vervoerswijze bij hun doel past. Als we kijken 
naar de houding van overstappers ten opzichte van mobiliteit, is 
het interessant om te zien dat in alle USEmobility-landen de 
mobiliteitspragmatici een aanzienlijk segment omvatten binnen 
de overstappers. Gemiddeld meer dan een kwart van de 
overstappers kiest voor een pragmatische invalshoek bij de 
keuze van de vervoerswijze. 

Deze resultaten ondersteunen de stelling dat de houding van 
mensen en waarden met betrekking tot de mobiliteit opmerkelijk 
veranderen. In principe zou men kunnen zeggen dat 'mobiliteit' 
niet meer automatisch wordt geassocieerd met de auto, maar 
met verschillende vormen van mobiliteit, waaronder ook mobiele 
telefonie en internet. 

Meer bekendheid met 
multimodaliteit en meer 
pragmatisme dan 
verwacht bij het kiezen 
van vervoermiddel. 
 

Een verder nieuw en verrassend inzicht van het USEmobility-
project is hoe sterk veranderingen in iemands persoonlijke 
situatie veranderingen in de keuze van hun vervoermiddel 

Veranderingen in de 
persoonlijke situatie 
leiden vaak tot 



 

Documenttitel: Deliverable D5.4 Strategische aanbevelingen voor betrokkenheid van middenveld   Datum: 14.01.2013 
Bestand: USEmobility_WP5_D5_4_NL  
© USEmobility consortium 6 

beïnvloeden. Meer dan de helft van de deelnemers aan de 
enquête gaf aan dat verandering in hun persoonlijke situatie 
(verhuizing, een nieuwe baan, geboorte van kinderen, enz.) een 
cruciale rol speelde in het proces van heroriëntatie. 

De dynamiek bij de modale keuzes van mensen, de 
voortdurende verandering in de houding van de gebruikers ten 
opzichte van mobiliteit, evenals de invloed van veranderingen in 
de persoonlijke situatie van mensen zijn duidelijk onderschat. 
Het USEmobility-project wil ertoe bijdragen dat deze aspecten 
meer in aanmerking worden genomen bij de bespreking van de 
toekomstige mobiliteit.  

verschuivingen in de 
mobiliteitsmix. 
 

Het is duidelijk dat er naast de houding van gebruikers en de 
levenssituaties nog andere aspecten van belang zijn voor 
modale keuzes. In feite is de keuze voor of tegen een bepaald 
vervoermiddel complex. Overstappers geven meestal een 
combinatie van verschillende factoren aan voor hun 
gedragsverandering.  

Het USEmobility-project heeft een uitgebreide analyse van de 
relevante beïnvloedende factoren gemaakt. Om de oriëntatie 
gemakkelijker te maken voor de belanghebbenden, heeft 
USEmobility deze factoren in drie grote clusters onderverdeeld: 

1) Gebruikersgerelateerde factoren. 
Gebruikersgerelateerde factoren zijn gekoppeld aan de 
persoonlijke omstandigheden en mobiliteitservaring van 
de reiziger, bijvoorbeeld veranderingen in de 
persoonlijke situatie en attitudes van de gebruiker (voor 
een overzicht zie bijlage 1). 
 

2) Aanbod gerelateerde factoren. 
Aanbodsgerelateerde factoren hebben betrekking op de 
eigenschappen van de beschikbare 
vervoersalternatieven (harde/zachte factoren, 
aantrekkingsfactoren/afstotingsfactoren). 
Eigenschappen van cruciaal belang zijn bijvoorbeeld 
bereikbaarheid, kosten, reistijd, frequentie van 
verbindingen, flexibiliteit, maar ook milieuvriendelijkheid  
(voor een overzicht, zie Bijlage 1). 
 

3) Vervoersbeleid gerelateerde factoren (kader). 
Dit cluster richt zich op de effecten van het 
vervoersbeleid op de modale keuzes. 
 

Bundeling van de 
relevante 
invloedsfactoren voor 
veranderingen in de 
individuele mobiliteitsmix 
geeft richting aan de 
belanghebbenden die 
bereid zijn om actie te 
ondernemen. 
 

De inzichten verworven tijdens het USEmobility-project dragen 
bij tot een beter begrip van de modale keuzes van mensen en 
geven nuttige oriëntatie aan alle betrokkenen voor verdere 
actie. Voor aanbieders van vervoersdiensten die de kans willen 

Een beter begrip van de 
modale keuzes van 
mensen toont 
mogelijkheden voor actie 
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grijpen om meer klanten te verwerven, kunnen een aantal 
veelbelovende mogelijkheden tot actie worden geïdentificeerd. 
Daarbij zijn twee actiegebieden van bijzonder belang voor 
vervoersbedrijven: de kenmerken van de aangeboden diensten 
(aanbod gerelateerde factoren) en klantgerichtheid 
(Gebruikersgerelateerde factoren). 
 

voor alle betrokkenen. 
 

Mogelijkheden voor actie: 
Meer mensen motiveren om te kiezen voor het openbaar vervoer en 
multimodale combinaties is een structurele taak die eisen stelt aan vele 
belanghebbenden. Samenwerking van alle betrokken spelers is 
daarom van cruciaal belang. Bovendien zal het belang toenemen, als 
multimodaliteit verder wordt ontwikkeld en een carpooling- of 
fietsverhuuraanbod bijvoorbeeld zal worden geïntegreerd in het 
openbaar vervoer. Aanbieders van vervoersdiensten moet de drijvende 
kracht zijn achter de verdere ontwikkeling van de samenwerking met de 
politiek, maar ook met andere operatoren en vervoerswijzen. Verder is 
het cruciaal om het gebruikersperspectief te integreren in de 
besluitvormingsprocessen. 

Met betrekking tot de politiek moeten aanbieders van vervoersdiensten 
vragen om een redelijk en duidelijk organisatorisch kader, met een 
duidelijke taakverdeling. Het kader moet het vervoersbedrijven mogelijk 
maken om innovatief en klant- en marktgericht te werk te gaan. 

Een betere samenwerking tussen de verschillende aanbieders van 
vervoersdiensten, alsmede met andere vervoerswijzen (bv. autodelen 
of fietsverhuurdiensten) zal niet alleen de multimodaliteit voor de 
gebruikers vergemakkelijken, maar kan ook een kans zijn voor de 
vervoersbedrijven om nieuwe en veelbelovende businessmodellen op 
te zetten. 

Ten slotte kan regelmatige en geïnstitutionaliseerde integratie van het 
gebruikersperspectief (bv. door de oprichting van 
passagiersadviesraden en samenwerking met de klantenorganisaties) 
bijdragen aan een groter succes op de markt. 

 

Aanbieders van 
vervoersdiensten moeten 
gaan samenwerken met 
alle andere betrokken 
spelers, en het 
gebruikersperspectief 
integreren. 

Vervoersbedrijven die meer passagiers en een hoger marktaandeel 
voor openbaar vervoer en multimodaliteit willen verwerven, moeten 
systematisch werken aan zowel het aantrekken van nieuwe klanten 
voor het openbaar vervoer als het voorkomen dat de huidige gebruikers 
het openbaar vervoer de rug toekeren. 

Het is duidelijk dat de kenmerken van het openbaar vervoersaanbod 
niet worden bepaald door de aanbieders van vervoersdiensten alleen, 
maar ook door het vervoersbeleid en de OV-autoriteiten. Toch zijn de 
vervoersbedrijven de belangrijkste katalysatoren voor de ontwikkeling 
van een goed functionerende multimodale vervoersketen. 

Nieuwe klanten 
aantrekken en 
klantenbinding creëren 
vereist aantrekkelijke 
openbare 
vervoersdiensten en goed 
ontwikkelde multimodale 
verbindingen. 
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De kenmerken van de openbare vervoersdiensten die worden 
aangeboden, hebben meestal een doorslaggevende invloed op de 
modale keuzes. Mensen die overwegen het openbaar vervoer en/of 
multimodale combinaties regelmatig te gebruiken, verwachten diensten 
die een echt alternatief voor monomodaal autogebruik bieden. 

Cruciale elementen die de tweeledige aspecten van het aantrekken van 
nieuwe klanten en het behouden ervan aanpakken, zijn: 

- Bevredigende 'harde factoren': 
- Aantrekkelijke en goed gecoördineerde diensten (intra- en 
intermodaal), met inbegrip van frequente verbindingen, 
uitgebreide dienstregelingen, geoptimaliseerde 
overstapsituaties, korte reistijden en betere integratie van 
andere vervoerswijzen;  
- Bevredigende betrouwbaarheid en stiptheid, met inbegrip van 
concepten om de impact van vertragingen en pannes op de 
klanten te minimaliseren;  
- Competitief en flexibel tariefsysteem, met inbegrip van 
gemeenschappelijke tickets voor alle openbare 
vervoersdiensten (tickets van begin- tot eindpunt). 
 

- Bevredigende 'zachte factoren': 
- Uitgebreide aanpak om bevredigende zachte factoren 
(reiscomfort, kwaliteitsmanagement, netheid, klantgericht 
personeel, enz.) te garanderen. 
- Popularisering van de milieuvoordelen van het openbaar 
vervoer en het nog verder verbeteren van die voordelen. 

 

Gewoontes en mobiliteitsroutines spelen een belangrijke rol in de 
dagelijkse mobiliteit van mensen. In de meeste gevallen heroverwegen 
mensen hun mobiliteitsroutines en modale keuzes pas wanneer een 
ingrijpende verandering in hun persoonlijke situatie daartoe aanzet 
geeft (verhuis, een nieuwe baan, geboorte van kinderen, enz.). In alle 
USEmobility-landen verklaarden overstappers dat veranderingen in hun 
persoonlijke situatie een grote invloed op hun gedragsverandering 
hadden. Gebrek aan ervaring met het openbaar vervoer vormt echter 
een belangrijke barrière voor veranderingen in de mobiliteitsmix. 
Niettemin ontbreekt meestal een systematische bijstand aan mensen 
wier persoonlijke situatie aan het veranderen is. Bovendien is de 
kennisoverdracht en informatie over het openbaar vervoer voor niet-
gebruikers die de vervoersbedrijven aanbieden, nog steeds 
onderontwikkeld. 

Aanbieders van vervoersdiensten die meer passagiers en een hoger 
marktaandeel voor openbaar vervoer en multimodaliteit willen 
verwerven, moeten proactief relevante informatie aanbieden. Informatie 
moet rekening houden met de behoeften van de verschillende 

Aanbieders van 
vervoersdiensten moeten 
het potentieel dat schuilt 
in een betere 
inachtneming van de 
persoonlijke 
omstandigheden en 
mobiliteitservaringen van 
de gebruikers, benutten. 
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doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren / ouderen (demografische 
veranderingen), gehandicapte gebruikers, verschillende reisdoeleinden, 
enz.). Communicatie moet niet alleen betrekking hebben op de 
relevante feiten, maar ook aspecten als beeld en emoties, evenals de 
voordelen van milieuvriendelijke multimodale mobiliteit voor de 
gebruikers en de samenleving als geheel. Vandaag heeft een meer 
emotionele, lifestyle-georiënteerde benadering zeker potentieel, vooral 
als men bedenkt dat niet alleen bij jongeren een nieuwe houding en 
nieuwe waarden kunnen worden waargenomen. Het openbaar vervoer 
heeft de mogelijkheid om in verband te worden gebracht met moderne 
mobiliteit, met inbegrip van de vrijheid om online te zijn, om te werken, 
en om te ontspannen, en daarbij nog goede milieuprestaties voor te 
leggen. Dit kan worden bereikt door: 

- Direct aanspreken van mensen wier levensomstandigheden zijn 
gewijzigd (welkomstpakketten, infopakketten); 

- Verbetering van de informatie over het openbaar vervoer en 
multimodaliteit Dit omvat een uitgebreide communicatiestrategie 
waarin alle aspecten die relevant zijn voor de klanten (actuele 
informatie over dienstregelingen en vertragingen, aandacht voor 
de verschillende doelgroepen, gebruik van de meest recente en 
op maat gemaakte communicatiekanalen, regelmatige 
marketingactiviteiten gericht zijn op niet-gebruikers) zijn 
vertegenwoordigd. 

 
 
Overzicht: Aanbevelingen van USEmobility voor de betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties 
Actiegebied Algemene aanbevelingen 

Aanbevelingen Intensivering van de samenwerking met andere belanghouders  
(pagina 19) 
• Institutionaliseren van consultatie en samenwerking met de politiek 

en vervoersbedrijven  
(pagina 19) 

• Zoeken naar partners (andere organisaties, bedrijven of lokale 
autoriteiten)  
(pagina 20) 

 
Actiegebied Actiegebied 'beleidskader' 

Aanbevelingen 
(tegen 2020) 
 

 

Vragen om doelstellingen en een coherent beleidskader  
(pagina 23) 
• Vragen om voorrang aan openbaar vervoer en multimodaliteit  

(pagina 23) 
• Ondersteunen van onderzoek en innovatie op het vlak van 
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Aanbevelingen 
(tegen 2050) 
 

multimodaliteit  
(pagina 25) 

 

Veiligstellen van mobiliteit met minder verkeer  
(pagina 37) 

• Paradigmawijziging: Verbeterde levenskwaliteit in plaats van meer 
verkeer  
(pagina 39) 

• Het definiëren van minimale normen voor bereikbaarheid voor 
autovrije mobiliteit  
(pagina 39) 

• Fiscale stimulansen voor multimodale mobiliteit  
(pagina 39) 

• Beperken van het autogebruik in bepaalde gebieden  
(pagina 39) 

 
Actiegebied Actiegebied 'aangeboden diensten' 

Aanbevelingen De noodzaak voor verbeteringen op de agenda zetten  
(pagina 27) 
• Algemene verbeteringen van het openbaar vervoerssysteem: 

Gecoördineerde dienstregelingen, infrastructuurverbeteringen, 
gebruiksvriendelijk tariefsysteem  
(pagina 27) 

• Concrete verbeteringen van het openbaar vervoerssysteem op 
lokaal niveau  
(pagina 29) 

 
Actiegebied Actiegebied 'reizigers/klanten' 

Aanbevelingen Direct aanspreken van mensen die hun mobiliteitsroutines 
heroverwegen  
(pagina 31) 
• Informatie en advies voor mensen in veranderende situaties  

(pagina 32) 
 

Uitbreiding van kennis over het openbaar vervoer en 
multimodaliteit  
(pagina 32) 

• Kennisoverdracht over het openbaar vervoer  
(pagina 33) 

• Bewustmakingscampagnes  
(pagina 34) 
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1. Introductie 
 

1.1 USEmobility aanpak voor strategische aanbevelingen 
 

Deze strategische aanbevelingen voor betrokkenheid van maatschappelijke organisaties 
maken deel uit van een reeks strategische aanbevelingen binnen het project "USEmobility - 
Sociaal gedrag begrijpen voor milieuvriendelijke multimodale mobiliteit". USEmobility wordt 
gefinancierd door het Zevende Kaderprogramma (KP7) van de Europese Commissie. 

USEmobility - Inzicht in sociaal gedrag voor milieuvriendelijke multimodale mobiliteit richt zich 
op regionale en lokale mobiliteit, zoals korte en middellange reisafstanden vormt het grootste 
deel van de dagelijkse mobiliteit van mensen. 'Multimodaal' verwijst naar het gebruik van meer 
dan een vervoerswijze in de mobiliteitspatronen of transportschakels van mensen, 
'milieuvriendelijk' voor de integratie van het openbaar vervoer, maar ook wandelen en fietsen. 

De centrale veronderstelling van het USEmobility-project is dat een beter inzicht in sociaal 
gedrag voor milieuvriendelijke multimodale mobiliteit kan bijdragen aan meer duurzame 
mobiliteit. Op de vraag wat mensen werkelijk motiveert om milieuvriendelijke vervoerswijzen, 
met name het openbaar vervoer en multimodale vervoersketen, intensiever te gebruiken, heeft 
het USEmobility-project een scala aan interessante nieuwe inzichten opgeleverd. Het heeft ook 
aangetoond dat het potentieel voor meer milieuvriendelijke mobiliteit in Europa geenszins ten 
volle is benut. In het licht van de uitdagingen waar we voor staan in de vervoersector - de 
sleutelwoorden hierbij zijn bescherming van het klimaat, behoud van hulpbronnen en 
landgebruik, alsook demografische veranderingen - mag het benutten van het potentieel voor 
meer openbaar vervoer en meer multimodaliteit niet aan het toeval worden overgelaten. 

 

Het is tijd voor actie, en alle betrokkenen moeten samenwerken. Wat het organiseren van 
openbaar vervoer en multimodaal vervoer betreft, zijn er veel belanghebbenden: 

- Besluitvormers in de politiek, die op verschillende niveaus (van de EU, over nationale 
niveaus tot OV-autoriteiten) werken om het kader voor onze vervoerssystemen te 
bepalen en de infrastructuur en vervoersdiensten te financieren; 

- Transportbedrijven die openbaar vervoer aanbieden en organiseren; 
- Maatschappelijke organisaties, zoals passagiers- en consumentenorganisaties, 

milieuorganisaties en vakbonden, die een stem geven aan de publieke belangstelling 
voor gebruikersvriendelijke mobiliteit met een lage milieu-impact en vaak een 
waardevolle inbreng leveren voor de ontwikkeling en verbetering van het systeem. 

 

Om veranderingen te realiseren die meer mensen zullen motiveren om over te stappen op het 
openbaar vervoer, moeten al deze belanghebbenden actie ondernemen, en om deze reden 
richt het USEmobility-project zijn strategische aanbevelingen rechtstreeks aan de hierboven 
genoemde doelgroepen: 

 

- D5.1: Strategische aanbevelingen aan de beleidsmakers 
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- D5.2: Strategische aanbevelingen aan de Europese Commissie 
- D5.3: Strategische aanbevelingen voor aanbieders van vervoersdiensten 
- D5.4: Strategische aanbevelingen voor de betrokkenheid van maatschappelijke 

organisaties 
 

1.2 Structuur en doelstellingen van strategische aanbevelingen 
 

Hoofdstuk 1 en 2 beschrijven de structuur en het doel van deze publicatie en geven een kort 
overzicht van de uitdagingen en mogelijkheden die er zijn op het gebied van het 
personenmobiliteit. Dit deel is hetzelfde voor alle geadresseerden (belanghebbenden). 

Vervolgens, in hoofdstuk 3, vindt er een gedifferentieerde discussie plaats binnen elke 
deliverable om te bepalen welke actiegebieden vooral relevant zijn voor de individuele groepen 
van belanghebbenden, en welke specifieke strategische aanbevelingen daaraan kunnen 
worden ontleend. Er zijn twee termijnen gedefinieerd voor de strategische aanbevelingen: een 
middellange termijn tot 2020, en een lange termijn tot 2050. Om de uitvoering van de 
aanbevelingen te vergemakkelijken, zijn sommige geïllustreerd met voorbeelden van goede 
praktijken om aan te tonen hoe een doelmatige manier van handelen kan worden opgevat 
(kennisoverdracht, inspiratie). 

 

Het doel van deze aanbevelingen is tweeledig: 

- Om de inzichten van het USEmobility-project in de redenen van de gebruikers om te kiezen 
voor een vervoerswijze, te verspreiden (de relevante belanghebbenden informeren) en 
daarmee het potentieel aan te boren dat schuilt in een beter begrip van de beslissingen van 
gebruikers. 

- Om de individuele belanghebbenden een snel overzicht te geven van de belangrijkste 
actiegebieden voor het uitbreiden van het openbaar vervoer/de multimodaliteit en hen te 
voorzien van oriëntatie en inspiratie voor hun eigen acties door middel van geselecteerde 
voorbeelden van goede praktijken ('kom meer te weten en laat je inspireren', zonder aanspraak 
te maken op volledigheid). 

Als onderdeel van het USEmobility-project, zullen er strategische aanbevelingen worden 
geformuleerd. Strategische aanbevelingen zijn gericht op het potentieel en de doelstellingen, 
en zijn van algemene aard, wat betekent dat ze overdraagbaar zijn en toepasbaar op 
uiteenlopende situaties, landen en regio's. In concrete situaties zijn er in de regel verschillende 
mogelijke operationele maatregelen die lokaal en op individuele basis kunnen en moeten 
worden beschouwd. 

Met andere woorden, kunnen en mogen deze strategische aanbevelingen niet als vervanging 
dienen voor de ontwikkeling van een strategie voor een concrete basis voor het nemen van 
beslissingen. De strategische aanbevelingen zouden belanghebbenden in feite moeten helpen 
om kansen in hun eigen land of regio te herkennen, en hen inspireren om het potentieel te 
realiseren in de gebruikersgerichte ontwikkeling van het openbaar vervoer, en dus 
milieuvriendelijke multimodale mobiliteit te vergroten. 
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We hopen dat alle belanghebbenden zullen genieten van het lezen van de aanbevelingen en 
dit document beschouwen als een nuttig hulpmiddel voor hun toekomstige werk! 

 

2. Uitdagingen omzetten in kansen 
 

2.1 Uitdagingen 
 

"Toch is het vervoersysteem niet duurzaam. Als we 40 jaar vooruit kijken, is het duidelijk dat het 
vervoer niet op dezelfde manier kan blijven ontwikkelen." Dat was de te verwachten nuchtere 
conclusie van de Europese Commissie in haar huidige witboek voor het vervoer (zie: Witboek 
over vervoer COM (2011) 144 def.) Met het oog op de bestaande uitdagingen, is een 'business 
as usual'-mentaliteit voor de vervoersector wenselijk noch haalbaar. 

"De komende tien jaar zal waarschijnlijk een overgang zijn voor het vervoersysteem" 
verklaarde de Europese Commissie reeds in 2009 in haar verslag "Een duurzame toekomst 
voor het vervoer" (zie COM (2009) 279 definitief). De structuur van de mobiliteit in de toekomst 
en de overgang waarmee we worden geconfronteerd, vereisen een duidelijk algemeen 
concept. Mobiliteit in de 21e eeuw moet duurzamer worden, met andere woorden, ze moet de 
energie-efficiëntie verhogen, de milieu-impact verlagen, uitstoot- en lawaainiveaus verminderen 
en meer zorgvuldig gebruik maken van middelen. Maar hoe kan deze overgang worden 
verwezenlijkt? 

Technische innovatie is niet de enige factor die een grote invloed heeft, maar vooral de koers 
die door beleidsmakers wordt uitgestippeld, de beslissingen die door belanghebbenden in de 
vervoersector worden genomen en, ook heel belangrijk, het gedrag en de beslissingen van de 
gebruikers van de vervoerssystemen. 

Mobiliteit duurzamer maken is een uitdaging die niet kan worden aangegaan zonder het 
inzetten van meer milieuvriendelijke vormen van vervoer. In het geval van personenvervoer, 
gaat het over openbaar vervoer (bus, tram en trein) en ook fietsen en wandelen. De trein stoot 
bijvoorbeeld per passagier-kilometer aanzienlijk minder CO2 uit dan privéwagens. Treinvervoer 
presteert beter met een factor tussen 2 en 11, afhankelijk van de technologie in kwestie, de 
bezettingsgraad en (in het geval van elektrische treinen) de energiemix in de stroomtoevoer. 
Daarom is een verschuiving naar het openbaar vervoer een belangrijke schakel in het 
vervoersbeleid. 

Met het oog op het bereiken van de gewenste overgang, zal het van doorslaggevend belang 
zijn om ervoor te zorgen dat mensen 'aan boord' zijn wanneer er wijzigingen worden 
aangebracht. Daartoe zal het USEmobility-project een bijdrage leveren door het onderzoeken 
van de redenen waarom gebruikers besloten hun modale keuze te wijzigen. Aandacht 
besteden aan de behoeften van mensen, en beter begrijpen van hun beslissingen, vormt een 
belangrijke basis voor het nemen van maatregelen met de bedoeling om ons vervoerssysteem 
te structureren voor de toekomst. 
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2.2 USEmobility inzichten - mogelijkheden voor verandering 
 

Het USEmobility-project richt zich op de regionale en lokale mobiliteit, aangezien korte en 
middellange afstanden het grootste deel van de dagelijkse mobiliteit van mensen vormen. Dit 
gebied is vooral belangrijk om milieuvriendelijke modale keuzes te kunnen maken. In dit 
verband heeft de USEmobility-enquête (zie USEmobility-rapport D3.6 en, voor een overzicht, 
bijlage 1) een reeks nieuwe en veelbelovende inzichten opgeleverd: 

 

2.2.1 Dynamiek in de modale keuze - veel overstappers 
Bij de keuze van hun vervoerswijze gedragen gebruikers zich veel dynamischer dan men zou 
verwachten bij het onderzoek van de huidige modale onderverdeling, die vrij statisch lijkt te zijn. 
Bijna de helft van de gecontacteerde mensen in de USEmobility-enquête zei dat hun 
mobiliteitsmix is veranderd in de afgelopen vijf jaar. Dit betekent dat nu al de helft van alle 
mensen tot de groep van de zogenaamde "overstappers" behoren die van de auto overgestapt 
zijn naar openbaar vervoer of vice versa. Dit resultaat laat zien dat er veel dynamiek is in de 
keuze van iemands vervoerwijze. Om praktische redenen is dit inzicht van groot belang: 
Wanneer er veel beweging is, hebben beleidsmakers en vervoersmaatschappijen ook de kans 
om reizigers te motiveren in het voordeel van het openbaar vervoer te beslissen. 

 

2.2.2 Openheid voor multimodaliteit 
Dertig procent van de overstappers zijn zich bewust van de voordelen van het combineren van 
meerdere vervoerswijzen voor een reis en het gebruik van multimodale ketens. Nog eens 
veertig procent van de overstappers beslissen nu op het moment zelf welke vervoerswijze hun 
doel past. Het kiezen van een vervoerswijze wordt meer en meer een dynamisch verhaal van 
opteren voor 'beide – zowel het een als het ander', en niet zozeer een kwestie van 'of/of'. Voor 
de meerderheid van de overstappers, is multimodaal reizen al een realiteit. Algemeen 
gesproken is de overstap naar het openbaar vervoer zeker niet altijd toe te schrijven aan het 
niet-bezitten van een auto. Multimodale gebruikers van het openbaar vervoer nemen een 
bewuste beslissing wanneer de auto te gebruiken, en wanneer niet. 

 

2.2.3 Veranderingen in de persoonlijke situatie leiden vaak tot 
verschuivingen in de mobiliteitsmix. 

Een nieuw en verrassend inzicht van het USEmobility-project is hoe sterk veranderingen in 
iemands persoonlijke situatie veranderingen in de keuze van hun vervoermiddel beïnvloeden. 
Meer dan de helft van de deelnemers aan de enquête gaf aan dat verandering in hun 
persoonlijke situatie (verhuizing, een nieuwe baan, geboorte van kinderen, enz.) een cruciale 
rol speelde in het proces van heroriëntatie. Dergelijke veranderingen in de 
levensomstandigheden die relevant zijn voor de keuze van de vervoerswijze, gebeuren vaak. 
Door meer rekening te houden met en individuele aandacht te tonen voor mensen in een 
veranderende situatie zal vervoersbeleidsmakers alsook aanbieders van vervoersdiensten 
daarom een goede gelegenheid bieden om nieuwe klanten aan te trekken naar het openbaar 
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vervoer of multimodale combinaties, in het bijzonder wanneer er reeds een goed ontwikkeld 
openbaar vervoersaanbod bestaat. 

 

2.2.4 Interessante gebruikerssegmenten 
Voor gebruikers is de beslissing om te veranderen gebaseerd op hun eigen persoonlijke 
achtergrond en attitudes. Op basis van hun attitude ten opzichte van de verschillende 
vervoerswijzen, kunnen overstappers nauwkeuriger worden onderverdeeld in verschillende 
segmenten. De belangrijkste groep van overstappers dekt het pragmatici in de categorie 
openbaar vervoer/gemotoriseerd individueel vervoer met 26 procent. Deze mensen nemen een 
pragmatisch standpunt bij de keuze van de vervoerswijze. Ze nemen verschillende 
beslissingen op basis van de situatie waarin ze zich bevinden en zijn de meest dynamische 
groep in hun gedragspatronen. Het is interessant om te zien dat in alle USEmobility-landen 
(behalve Nederland) pragmatische overstappers een aanzienlijk groter segment innemen dan 
de groep van duidelijk auto-georiënteerde overstappers. Een ander belangrijk segment betreft 
de voorstanders van het openbaar vervoer die zich enigszins terughoudend opstellen ten 
opzichte van gemotoriseerd individueel vervoer. Dit inzicht is ook van groot belang. Waar 
sprake is van een grote openheid voor het openbaar vervoer en multimodaliteit, is er ook de 
mogelijkheid voor beleidsmakers en bedrijven om reizigers te motiveren in het voordeel van het 
openbaar vervoer te beslissen. 

De inzichten zijn zeer vergelijkbaar in alle projectlanden, wat suggereert dat ze ook van 
toepassing zijn op andere Europese landen die niet deelnemen aan het USEmobility-project. 

 

 

3. Strategische aanbevelingen voor de 
betrokkenheid van maatschappelijke organisaties 

 

3.1 Actiegebieden en relevantie voor de belanghebbenden 
 

Het USEmobility-project heeft zich gericht op redenen voor gedragsverandering wat de 
mobiliteit van Europese burgers betreft. Als belangrijkste resultaat heeft USEmobility de meest 
relevante beïnvloedende factoren geïdentificeerd die mensen hebben gemotiveerd om hun 
mobiliteitsgedrag te veranderen.  

In feite is de keuze voor of tegen een bepaald vervoermiddel complex. Overstappers geven 
meestal een combinatie van verschillende factoren aan voor hun gedragsverandering. Deze 
beïnvloedende factoren kunnen worden onderverdeeld in drie grote clusters: 

- Gebruikersgerelateerde factoren. 
- Aanbod gerelateerde factoren. 
- Vervoersbeleid gerelateerde factoren (kader) 
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Figuur 1 – Belangrijkste clusters van beïnvloedende factoren die relevant zijn voor gedragsverandering 

 

Vanuit een strategisch oogpunt, vormt een beter begrip van de belangrijkste beïnvloedende 
factoren de basis voor verdere actie. Indien de belanghebbenden systematisch werken aan het 
verbeteren van deze factoren, zal de bereidheid van mensen om hun mobiliteitsgedrag te 
veranderen, toenemen. 

 

USEmobility ontleent drie actiegebieden aan deze grote clusters. De strategische 
aanbevelingen in dit document zijn gestructureerd volgens deze actiegebieden. Aanbevelingen 
die niet specifiek kunnen worden toegewezen aan een van de drie gebieden, worden 
gedefinieerd als algemene aanbevelingen en gaan de andere aanbevelingen vooraf. 
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Figuur 2 – Actiegebieden voor strategische aanbevelingen 

 
Het ontwikkelen van manieren voor meer duurzame mobiliteit is een structurele taak die eisen 
stelt aan vele belanghebbenden. De exacte samenstelling van belanghebbenden en hun 
respectieve autoriteitsniveaus verschillen van land tot land en zelfs van regio tot regio, en moet 
daarom op een individuele basis worden bepaald. Het is duidelijk dat niet alle actiegebieden 
even relevant zijn voor alle belanghebbenden die door het USEmobility-project worden 
aangesproken, aangezien verschillende belanghebbenden verschillende 
verantwoordelijkheden hebben. Bovendien, zoals reeds opgemerkt, is het belangrijk om in 
gedachten te houden dat verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen in de 
mobiliteitssector vaak overlappen. Toch is het mogelijk om kerngebieden van 
verantwoordelijkheid te definiëren voor specifieke belanghebbenden. 

 

3.2 Verandering is nodig – de rol van maatschappelijke 
organisaties 

 

Met het oog op het bereiken van verandering in passagiersmobiliteit, is een gebruikersgerichte 
aanpak van cruciaal belang. Maatschappelijke organisaties kunnen hierbij een belangrijke rol 
spelen. De term maatschappelijke organisaties omvat een verscheidenheid van verschillende 
organisaties. In het USEmobility-project betekent 'maatschappelijke organisaties' elke vorm van 

Area of action: 
Travellers / 

customers (Users) 

Area of action: 
Policy 

framework 
Area of action: 

Offered services 
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organisatie die niet-gouvernementeel en zonder winstoogmerk is en eigen activiteiten 
respectievelijk op het gebied van openbaar vervoer of mobiliteit in zijn geheel nastreeft. Dit zijn 
voornamelijk consumenten- en passagiersorganisaties, milieuorganisaties en vakbonden, wat 
niet wegneemt dat ook andere soorten organisaties (bijv. burgergroeperingen, 
ouderenverenigingen, onderwijs- en opleidingsorganisaties) actie kunnen ondernemen op het 
gebied van vervoer. Deze definitie komt overeen met het inzicht van de Europese Commissie 
dat maatschappelijke organisaties een reeks organisaties zijn waar burgers en 
gemeenschapsgroeperingen, sociale en milieu-Ngo’s, spelers op de arbeidsmarkt of religieuze 
gemeenschappen, enz. deel van uitmaken (zie COM (2002) 704 definitief). 

Die maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor milieuvriendelijk multimodaal vervoer, 
bijvoorbeeld milieu- of passagiersorganisaties, kunnen een belangrijke rol spelen in het 
verspreiden van informatie en het bevorderen van duurzame mobiliteit voor mensen in hun 
dagelijks leven. Bovendien zijn maatschappelijke organisaties ook verspreiders van informatie 
naar de politiek, naar aanbieders van vervoersdiensten en naar de media, die de 
bekommernissen van de gebruikers bundelen en de beleidsmakers ermee confronteren. Dit 
betekent dat maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan het dichten van de kloof 
tussen gebruikers en beleidsmakers in de politiek, alsook in vervoersbedrijven. Bovendien 
hebben maatschappelijke organisaties de mogelijkheid om kwesties aan te kaarten voor het 
publieke debat, en ze hebben vaak de kans om mobiliteitsgerelateerde onderwerpen af te 
stemmen op het milieudebat. Tot slot: Maatschappelijke organisaties hebben een groot 
potentieel om actief deel te nemen aan de discussie over de toekomstige mobiliteit en om het 
besluitvormingsproces op verschillende niveaus te beïnvloeden. Om doeltreffend te zijn, 
moeten ze identificeren welke onderwerpen en welk type actie voor hen het grootste potentieel 
hebben. 

Uit het voorgaande blijkt dat de strategische aanbevelingen voor maatschappelijke organisaties 
zich niet alleen zal richten op het actiegebied 'reizigers/klanten', maar ook op de actiegebieden 
'beleidskader' en 'aangeboden diensten'. 

 

3.3 Aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor de middellange 
termijn (tegen 2020) in detail 

 

Op basis van de verworven inzichten van het USEmobility-project, identificeren de strategische 
aanbevelingen de belangrijkste thema's die relevant zijn voor betrokkenen in de individuele 
actiegebieden. Ze zijn bedoeld om de betrokkenen in het besluitvormingsproces te helpen door 
hen oriëntatie te bieden over de prioriteit (belang) en de mogelijkheden van de individuele 
onderwerpen. In dit hoofdstuk werden enkel die aanbevelingen gekozen, die realistisch kunnen 
worden geïmplementeerd tegen 2020. 

De aanbevelingen en maatregelen die bij wijze van voorbeeld zijn aangehaald (best practice, 
maar ook nieuwe ideeën), illustreren de mogelijkheden voor actie. De voorbeelden maken geen 
aanspraak op volledigheid, maar zijn bedoeld om betrokkenen te inspireren om hun eigen mix 
van maatregelen te ontwikkelen, door hen een 'toolbox' aan te reiken voor het stimuleren van 
openbaar vervoer en multimodaliteit. 
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Intensifying cooperation with 
other stakeholders 

Institutionalising consul-
tation and cooperation 

with politics and 
transportation companies 

Looking for partners  
(other organisations, 
companies or local 

authorities) 

3.3.1 Algemene strategische aanbevelingen 
 

In de volgende strategische aanbevelingen, zullen maatschappelijke organisaties suggesties 
vinden voor hoe ze inzichten verworven tijdens het USEmobility-project kunnen gebruiken voor 
hun eigen activiteiten, die bedoeld zijn om bij te dragen aan meer milieuvriendelijke mobiliteit. 

Voor hun activiteiten kunnen ze natuurlijk gebruik maken van verschillende hulpmiddelen, zoals 
lobbyen, het opbouwen van partnerschappen, campagne voeren, deelnemen aan projecten, 
onderzoek doen, enz. Het is aan de verschillende maatschappelijke organisaties om te 
beslissen welke hulpmiddelen ze kunnen en willen gebruiken. In sommige gevallen worden 
niettemin mogelijke hulpmiddelen vermeld (bijv. campagnes of deelnemen aan projecten) als 
voorbeeld. Aangezien het ontwikkelen van manieren om een duurzamere mobiliteit te 
verkrijgen een structurele taak is die eisen stelt aan veel belanghebbenden, moeten 
maatschappelijke organisaties als algemene aanbeveling de mogelijkheden tot samenwerking 
met andere spelers overwegen (zie hieronder). 

 

3.3.1.1 Intensiveren van samenwerking met andere 
belanghebbenden 

Context / relevantie: Maatschappelijke organisaties zijn afhankelijk van samenwerking met 
andere belanghebbenden, als ze structuren en besluitvormingsprocessen op het gebied van 
vervoer willen beïnvloeden. Aan de ene kant betekent dit de noodzaak om samenwerkingen op 
te bouwen met de bedrijven in de vervoersector, alsook met beleidsmakers en OV-autoriteiten. 
Maar aan de andere kant is samenwerking met maatschappelijke organisaties met dezelfde of 
soortgelijke interesses net zo belangrijk, aangezien het de kans op succes kan verhogen. 

Een grotere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties zou toegevoegde waarde 
kunnen creëren voor alle andere betrokken belanghebbenden, aangezien het 
gebruikersperspectief meer betekenis zou krijgen. In de praktijk worden er echter in veel 
gevallen nog steeds weinig of geen conclusies getrokken uit dit inzicht. Daarom moeten 
maatschappelijke organisaties niet wachten op een uitnodiging tot samenwerking, maar 
proactief gaan voor samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3 – Strategische aanbeveling: Intensiveren van samenwerking met andere belanghebbenden 
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Institutionaliseren van overleg en samenwerking met politiek en vervoersbedrijven 
Voor maatschappelijke organisaties die structuren en besluitvormingsprocessen over de 
toekomst van de mobiliteit willen beïnvloeden, is het vooral belangrijk om te worden 
geaccepteerd als een relevante speler op het gebied van vervoer. Het is cruciaal voor hen om 
aanwezig en zichtbaar te zijn in het debat. Maatschappelijke organisaties moeten hun eigen 
strategie ontwikkelen hoe, op welk niveau, met welke partners en op welke termijn meer 
intensief overleg en samenwerking met andere belanghebbenden moet worden bereikt. Het is 
belangrijk te om kansen te herkennen in het publieke debat. 

Overleg en samenwerking moet een continu proces zijn. Dit betekent dat er een sterke 
behoefte is aan een geïnstitutionaliseerde samenwerking met het vervoersbeleid en 
vervoersbedrijven in plaats van alleen incidenteel contact. Een goede basis hiervoor is het 
creëren van structuren die de expertise van maatschappelijke organisaties intensiever en 
regelmatiger betrekken. 

Een eerste stap kan worden gezet op lokaal of regionaal niveau, dat dicht bij de 
vervoersbehoeften van de meeste mensen staat. Consumenten- en passagiersorganisaties, 
maar ook milieuorganisaties of vakbonden moeten oproepen tot het vormen van adviesraden 
voor openbaar vervoer, waarin concepten en beslissingen voor de toekomstige ontwikkeling 
van het systeem worden besproken. Adviesraden voor openbaar vervoer kunnen worden 
gevestigd op bedrijfsniveau en/of bij OV-autoriteiten.  

Echter, met betrekking tot het belang van het algemene beleidskader en de behoefte aan een 
betere integratie van ander beleid in het vervoersbeleid, zou een beperking op lokaal of 
regionaal niveau alleen niet volstaan. Overleg en samenwerking moeten ook op nationaal 
niveau worden aangepakt. Ten eerst is lobbyen bij beleidsmakers in de politiek belangrijk. 
Naast meer informele, persoonlijke gesprekken, is het organiseren van regelmatige 
bijeenkomsten een mogelijk instrument hierbij. Ronde tafelgesprekken kunnen worden 
georganiseerd, hetzij voor regelmatig overleg, hetzij gedurende een beperkte periode om een 
specifieke kwestie te kunnen behandelen. Een andere doeltreffend, maar eerder gebeurtenis 
gerelateerd instrument, is deelname aan relevante parlementaire of gouvernementele 
hoorzittingen op het nationale niveau om de problemen van gebruikers direct in het 
besluitvormingsproces aan te pakken.  

Voor maatschappelijke organisaties kunnen de tijd en het personeel die nodig zijn voor 
regelmatige, geïnstitutionaliseerde samenwerking een probleem vormen, vooral als ze 
voornamelijk of gedeeltelijk gebaseerd zijn op vrijwillige arbeid. Aangezien alle betrokken 
spelers zullen profiteren van een betere integratie van het gebruikersperspectief, moet worden 
overwogen of de inspanningen van maatschappelijke organisaties kunnen worden vergezeld 
van cofinanciering door de betrokken politieke instellingen. 

 

Zoeken naar partners (andere organisaties, bedrijven of lokale overheden) 
Om doeltreffender te zijn, moeten maatschappelijke organisaties op zoek gaan naar partners 
bij andere organisaties. In de meeste gevallen richten maatschappelijke organisaties hun werk 
op de aspecten die tot hun eigen werkterrein behoren. Het is echter belangrijk dat de 
verschillende maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het debat over de 
toekomstige mobiliteit, zich met één stem richten tot de politiek en bedrijven. Bijvoorbeeld, het 
combineren van milieuvraagstukken en passagiersbehoeften door gemeenschappelijke 
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standpunten en gezamenlijke acties van milieuorganisaties en passagiersverenigingen, zal 
meer gewicht in de schaal leggen voor de thema's van de maatschappelijke organisaties en 
kan bijdragen tot een bredere acceptatie van nieuwe oplossingen op het gebied van mobiliteit. 

De eenvoudigste manier om partnerschappen op te bouwen tussen verschillende 
maatschappelijke organisaties, is om in contact te komen met organisaties die duidelijk 
vergelijkbare doelstellingen hebben (bijvoorbeeld passagiersverenigingen en 
milieuorganisaties). Maar vanuit een strategisch oogpunt kan het verstandig zijn om 
samenwerking te overwegen met maatschappelijke organisaties die op het eerste gezicht een 
andere oriëntatie lijken te hebben. Vooral als het gaat om een betere multimodaliteit, kunnen 
passagiersverenigingen of milieuorganisaties proberen samen te werken met automobielclubs, 
fietsersorganisaties of voetgangersorganisaties. Het feit dat veel overstappers, die zijn 
overgestapt op het openbaar vervoer of multimodale vervoersketen, nog steeds toegang 
hebben tot een auto, is een interessant aspect in dat verband (zie USEmobility-rapport D3.6). 
Aangezien er al openheid naar multimodaliteit toe is onder de gebruikers, kan er een kans zijn 
om met de andere belanghebbenden (zoals automobielclubs, leerlingenorganisaties, 
ouderenorganisaties, enz.) overeenstemming te bereiken over een groter openbaar 
vervoersaanbod en betere multimodale verbindingen. Vakbonden kunnen ook een interessante 
partner zijn als het gaat om mobiliteitskwesties. Bijvoorbeeld, betaalbare mobiliteit van en naar 
het werk is een belangrijk thema voor de vakbonden en hun leden, en minder auto- en 
olieafhankelijke mobiliteit speelt in deze context een centrale rol. 

In veel gevallen zijn er ook mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties om partners te 
vinden bij bedrijven of lokale overheden en samen te werken aan concrete projecten. 
Werkgevers die mobiliteitsmanagement willen invoeren of gewoon de kosten voor 
parkeerruimte voor hun werknemers willen verlagen, kunnen geïnteresseerd zijn in deelname 
aan het project samen met maatschappelijke organisaties met expertise op het gebied van 
milieuvriendelijke multimodale mobiliteit. Als lokale overheden milieuvriendelijke mobiliteit willen 
bevorderen, is dit ook een kans voor maatschappelijke organisaties om deel te nemen aan 
projecten. 

Ten slotte moeten maatschappelijke organisaties overwegen om samen te werken met partners 
op EU-niveau en/of lid te worden van overkoepelende organisaties op Europees niveau. 
Internationale samenwerking zal niet alleen bijdragen tot een betere aanwezigheid in het EU-
debat over mobiliteit, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden voor kennisoverdracht en 
uitwisseling van beste praktijken met organisaties uit andere lidstaten. 

 
Kom meer te weten en laat u inspireren 
Geïnstitutionaliseerd overleg en samenwerking met de politiek en bedrijven 

In de regio Gelderland (Nederland), is het verplicht voor OV-autoriteiten en vervoerbedrijven 
om de passagiersorganisaties naar hun mening te vragen alvorens beslissingen te nemen over 
dienstregelingen, tarieven of overheidsopdrachten voor dienstverlening. Verschillende 
maatschappelijke organisaties besloten om samen te werken in het overlegproces, aangezien 
gezamenlijke actie meer daadkracht heeft. Voor meer informatie zie: 

http://www.rocovgelderland.nl/over-rocov  

 

http://www.rocovgelderland.nl/over-rocov
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In Groot-Brittannië is de Rail Passengers Council (of Passenger Focus) een niet-
departementale openbaar orgaan opgericht door de overheid om de belangen van de 
treinpassagiers in Groot-Brittannië te beschermen. De waakhond wordt gesubsidieerd door de 
overheid, hoewel de organisatie onafhankelijk werkt. Het doel is ervoor te zorgen dat de stem 
van de passagier over belangrijke kwesties wordt gehoord en ze beroept zich op onderzoek, 
dat wordt gefinancierd door de overheidsbegroting. Dit onderzoek omvat de National 
Passenger Survey, waarbij in een representatieve steekproef elk jaar meer dan 50.000 
treinreizigers en een vergelijkbaar aantal buspassagiers werd gevraagd naar hun directe 
reiservaringen. Voor meer informatie zie: http://www.passengerfocus.org.uk/  

Partnerschap tussen verschillende maatschappelijke organisaties 

De Kroatische Savez za željeznicu (Alliantie pro-treinvervoer) is een niet-gouvernementele, 
non-profitorganisatie die milieuvriendelijk, energie-efficiënt, veilig en modern spoorvervoer, 
alsook multimodale vervoersketens promoot. Deze wordt ondersteund door 29 aangesloten 
bedrijven en 16 lidorganisaties. De 16 organisaties zijn milieu- en ecotoerismeverenigingen, 
vakbonden, onderwijsinstellingen en burgerorganisaties. Samen werken ze aan verschillende 
projecten en organiseren ze verschillende activiteiten op het gebied van milieuvriendelijke 
mobiliteit. Voor meer informatie, zie: http://www.szz.hr/o-nama  

Samenwerking met lokale overheden: Milieuvriendelijke mobiliteit voor zacht toerisme 

De Österreichische Alpenverein (Oostenrijkse Alpenclub) wil mensen het Alpengebied doen 
ervaren en zijn unieke natuur beschermen. Daarom ondersteunt de Alpenverein samen met de 
lokale overheden het project "Nationalpark-Wanderbus" (wandelaarsbus in het nationaal park), 
die mensen in staat stelt om de vertrekpunten van de interessantste wandelpaden te bereiken 
zonder het gebruik van een auto. Voor meer informatie zie: 

http://www.alpenverein.com/portal/natur-umwelt/nationalpark_hohe_tauern/nationalpark-
wanderbus/wanderbus_tirol.php  

 

 

3.3.2 Strategische aanbevelingen in het actiegebied 'beleidskader' 
 

Randvoorwaarden opgesteld door het vervoersbeleid hebben aanzienlijke invloed op de 
mobiliteitspatronen en modale keuzes van gebruikers (zie USEmobility-rapporten D2.1, D2.2 
en D4.4). Voor maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor milieuvriendelijk 
multimodaal vervoer, vormt het beleidskader voor vervoer en mobiliteit dus een centraal 
actiegebied. Uiteraard kunnen maatschappelijke organisaties niet direct beslissen over 
veranderingen in het beleidskader voor vervoer en mobiliteit, maar ze kunnen en moeten 
kwesties aankaarten voor het politieke debat. 

 

http://www.passengerfocus.org.uk/
http://www.szz.hr/o-nama
http://www.alpenverein.com/portal/natur-umwelt/nationalpark_hohe_tauern/nationalpark-wanderbus/wanderbus_tirol.php
http://www.alpenverein.com/portal/natur-umwelt/nationalpark_hohe_tauern/nationalpark-wanderbus/wanderbus_tirol.php
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Figuur 4 – Overzicht: Strategische aanbevelingen in het actiegebied 'beleidskader' 

 

3.3.2.1 Vragen om doelstellingen en een coherent beleidskader 
 

Context/relevantie: Hoewel een hoger marktaandeel voor het openbaar vervoer een 
algemene beleidsdoelstelling is in veel landen, is er in de politieke praktijk vaak een gebrek aan 
duidelijkheid als het gaat om de transformatie van algemene doelstellingen in een duidelijke 
strategie en een coherent beleidskader (zie USEmobility-rapporten D2 .2 en D4.4). 
Maatschappelijke organisaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen: door bewuster te 
maken van het belang van een duurzamere mobiliteit en door het geven van concrete impulsen 
voor actie, kunnen ze de noodzakelijke veranderingen in het vervoersbeleid bevorderen. Vooral 
mediawerk is belangrijk in deze context, en maatschappelijke organisaties worden 
geaccepteerd als een onafhankelijke bron van informatie aangezien ze vertrouwd zijn met de 
behoeften van de gebruikers. 

 

 
Figuur 5 – Strategische aanbeveling: Vragen om doelstellingen en een coherent beleidskader 
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Vragen om voorrang voor het openbaar vervoer en multimodaliteit 
Maatschappelijke organisaties moeten vragen om een duidelijke beleidskeuze die prioriteit 
geeft aan het openbaar vervoer en multimodaliteit. De belangrijkste kwesties die moeten 
worden aangepakt in dit verband zijn duidelijke doelstellingen, een beter aanbod van het 
openbaar vervoer en multimodale diensten, minder stimulansen voor monomodaal autogebruik 
en een betere integratie van andere beleidsmaatregelen. 

Het definiëren van doelstellingen voor een groter marktaandeel van het openbaar vervoer, 
alsmede een tijdschema voor het bereiken van de doelstellingen, zijn het logische vertrekpunt 
voor verdere actie. Duidelijke doelstellingen bieden alle spelers oriëntatie en 
planningsbetrouwbaarheid, niet in het minst aan de gebruikers zelf. Bovendien zijn duidelijke 
doelstellingen de noodzakelijke basis voor beslissingen over infrastructurele ontwikkeling en 
capaciteitsplanning. 

Mensen motiveren om over te schakelen op meer milieuvriendelijke vervoerswijzen zoals 
wandelen, fietsen, openbaar vervoer of multimodale combinaties vergt een tweeledige aanpak, 
die moet worden afgedwongen door maatschappelijke organisaties. Vanuit het 
gebruikersperspectief is het natuurlijk een eerste vereiste om alternatieve vervoerswijzen 
aantrekkelijker te maken. Dit betekent een beter aanbod van het openbaar vervoer (goede 
bereikbaarheid, frequente vertrektijden, langere dienstregelingen, betaalbare en betrouwbare 
diensten, enz.) en goede verbindingen met andere vervoerswijzen (zie USEmobility-rapport 
D3.6). Maar het is even belangrijk om bestaande stimulansen voor het gebruik van 
gemotoriseerd individueel vervoer te schrappen. Vandaag de dag neemt het vervoersbeleid 
nog steeds veel maatregelen ten gunste van monomodaal het autogebruik, zoals ontbrekende 
of onvoldoende snelheidsbeperkingen op autosnelwegen, belastingvoordelen voor privégebruik 
van bedrijfswagens, belastingvoordelen voor pendelen met de wagen, grote uitbreidingen van 
het wegennet en gratis infrastructuurgebruik, vooral gratis parkeerruimte, alsook de plicht voor 
huiseigenaars of bedrijven om een bepaald aantal parkeerruimtes te voorzien. Deze 
maatregelen beïnvloeden de modale keuze enorm, aangezien zij bijdragen aan 
doorslaggevende aantrekkingsfactoren in het voordeel van monomodaal autogebruik 
(bereikbaarheid, flexibiliteit en kosten, zie USEmobility-rapport D3.6), en moeten daarom 
worden gestopt. 

De maatschappelijke organisaties moeten ook bijdragen tot een betere integratie van andere 
beleidsmaatregelen in het vervoersbeleid. Ze kunnen het debat over mobiliteit koppelen aan 
milieukwesties, energiebeleid en gezondheidsaspecten (lager risico op ongevallen bij het 
gebruik van het openbaar vervoer, maar ook minder problemen door gebrek aan beweging ten 
opzichte van de auto gebruik) en stedelijke en ruimtelijke ordening.  De relevantie van de 
meeste van deze problemen wordt nog steeds onderschat in het vervoersbeleid, niet het minst 
de invloed van de stedelijke en ruimtelijke ordening op modale keuzes. 

Wat stedelijke en ruimtelijke ordening betreft, is uit de USEmobility-enquête (zie USEmobility-
rapport D3.6) gebleken dat bereikbaarheid (nabije toegang tot het openbaar vervoer en een 
goede bereikbaarheid van bestemmingen en plaatsen met het openbaar vervoer) een van de 
meest doorslaggevende aantrekkingsfactoren is in het voordeel van het openbaar vervoer. 
Maatschappelijke organisaties moeten daarom oproepen om af te stappen van de weg-
georiënteerde stedelijke en ruimtelijke ordeningsconcepten. Het alternatief zijn stedelijke en 
ruimtelijke ordeningsconcepten, die structuren willen creëren om het gebruik van het openbaar 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=the&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=duty&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=to&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=provide&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=parking&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=spaces&trestr=0x8001


 

Documenttitel: Deliverable D5.4 Strategische aanbevelingen voor betrokkenheid van middenveld   Datum: 14.01.2013 
Bestand: USEmobility_WP5_D5_4_NL  
© USEmobility consortium 25 

vervoer en multimodaliteit te vergemakkelijken. Effectieve elementen zijn het creëren van 
axiale structuren (nieuwe residentiële of industriële gebieden zo inplannen dat deze zich langs 
openbare vervoersroutes bevinden en/of daarop gericht zijn), het concept "stad met korte 
afstanden" / "compacte stad" (dat onnodig verkeer voorkomt en lopen, fietsen en openbaar 
vervoer stimuleert), parkeerplaatsbeheer of autovrije wijken. Dergelijke stedelijke en ruimtelijke 
ordeningsconcepten dragen ook bij aan sociale integratie en betaalbare mobiliteit. 

Tot slot is subsidiëring een belangrijke kwestie die moet worden aangepakt, als er merkbare 
veranderingen in het beleidskader voor vervoer en mobiliteit moeten worden bereikt. 
Nogmaals, maatschappelijke organisaties moeten heldere beleidskeuzes ondersteunen, die 
voldoende en constante subsidiëring voor het openbaar vervoer en multimodaliteit waarborgen 
terwijl de uitgaven voor monomodaal gemotoriseerd individueel vervoer worden 
teruggeschroefd. 

Zoals in het begin vermeld, vormt een grotere betrokkenheid van maatschappelijk organisaties 
in het politieke debat de basis voor het succesvol aanpakken van de 
gebruikersbekommernissen. Een concrete mogelijkheid voor een dergelijke grotere 
betrokkenheid, zou de realisatie van een masterplan voor personenvervoer zijn, dat nationale 
overheden zullen moeten coördineren in samenwerking met de aanbieders van 
vervoersdiensten en relevante maatschappelijke organisaties. Het masterplan zou leiden tot 
een gemeenschappelijke visie voor betaalbare en milieuvriendelijke mobiliteit in de toekomst. 
Multimodaliteit en openbaar vervoer moeten een centrale rol spelen in de strategie, evenals 
minder op de auto georiënteerde ruimtelijke ordeningsconcepten. In voorkomend geval kan een 
nationaal masterplan verder ontwikkeld worden op regionaal niveau. Maatschappelijke 
organisaties moeten vragen om een dergelijk masterplan en moeten het proces ondersteunen. 
Ze moeten ook vragen om de integratie van vervoersproblemen, wanneer de politiek 
masterplannen of actieplannen bespreekt voor de bescherming van het klimaat en het milieu, 
gezondheid, enz. 

 

Ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van multimodaliteit 
Een indirecte, maar toch relevante aanpak om een ondersteunend kader te creëren voor 
openbaar vervoer en multimodaliteit, is onderzoek en innovatie. Een beter begrip van de 
behoeften van de gebruikers en de modale keuzes, vormt de basis voor een meer 
milieuvriendelijk vervoerssysteem. Deze basis moet continu worden uitgebreid. Voor dit doel is 
het cruciaal om het perspectief van de gebruikers alsook een multimodale blik te integreren in 
het onderzoeks- en innovatieproces. In de discussie zijn het echter nog steeds vooral de 
technische mogelijkheden die domineren, en innovatie nog betekent meestal nog steeds het 
optimaliseren van elke vervoerswijze afzonderlijk. Er is een systematische aanpak nodig, die 
ook niet-technische en gedragsmatige aspecten omvat. Maatschappelijke organisaties kunnen 
een belangrijke rol spelen in dit opzicht. Ze kunnen onderzoek en innovatie ondersteunen door 
direct deel te nemen aan onderzoeksprojecten, door toe te treden tot platformen voor 
kennisoverdracht over modale verschuiving of door deel te nemen aan projecten die beste 
praktijken verspreiden of innovatie kunnen aantonen die met succes heeft bijgedragen tot een 
modale verschuiving en/of verkeersafname. 
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Kom meer te weten en laat u inspireren: 
Vragen om doelstellingen en een coherent beleidskader 

De Oostenrijkse CSO VCÖ is voorstander van een beleidskader dat milieuvriendelijke, sociaal 
evenwichtige en efficiënte mobiliteit bevordert. Onder anderen VCÖ publiceert informatie die de 
nood aan en de mogelijkheden voor veranderingen in het beleidskader uitlegt ("Wie wohnen 
Verkehr lenkt", legt de onderlinge afhankelijkheid uit tussen stedelijke en ruimtelijke ordening 
en mobiliteit; "Verkehr fair steuern", legt de onderlinge afhankelijkheid uit tussen 
belastingheffing en mobiliteit , enz.). Voor meer informatie zie: http://www.vcoe.at/de/ueber-
vcoe  

 

Ondersteuning van onderzoek en innovatie 

De Duitse CSO Verkehrsclub Deutschland (VCD) heeft een wetenschappelijke adviesraad 
(Wissenschaftlicher Beirat) opgericht. De wetenschappelijke adviesraad bouwt een band 
tussen VCD en experts uit onderzoek en innovatie op het gebied van vervoer. Bovendien 
neemt VCD rechtstreeks deel aan vervoersgerelateerde onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld in 
het SIPTRAM-project, dat de verborgen kosten van gemotoriseerd individueel vervoer voor de 
overheidsbegroting in steden heeft onderzocht. 

Voor meer informatie zie: http://www.vcd.org/beirat.html 
en http://www.vcd.org/kostenwahrheit.html  

 

 

 

3.3.3 Strategische aanbevelingen in het actiegebied 'aangeboden 
diensten' 

 

Context/relevantie: Dichtheid en kwaliteit van de openbare vervoersdiensten die worden 
aangeboden, hebben meestal een doorslaggevende invloed op modale keuzes. Niet alle 
maatschappelijke organisaties richten zich op de kenmerken van openbaar vervoer of 
multimodaal aanbod. Maar verschillende organisaties, zoals passagiersverenigingen, zijn 
vertrouwd met de details van de bestaande diensten en de feedback van klanten daarover. 
Deze maatschappelijke organisaties kunnen gebruik maken van hun expertise voor activiteiten, 
en aanbieders van vervoersdiensten en OV-autoriteiten rechtstreeks aanspreken. 

 

De USEmobility-enquête (zie USEmobility-rapport D3.6) heeft onderzoek gedaan naar de 
redenen van gebruikers voor het wijzigen van hun modale keuze. Als meest doorslaggevend 
voor hun beslissing gaven overstappers meestal een mix op van  

a) wijzigingen in de persoonlijke situatie (gebruikersgerelateerde factoren) en 

b) invloed van aanbod gerelateerde factoren. 

De aanbod gerelateerde factoren kunnen verder worden onderverdeeld in  

http://www.vcoe.at/de/ueber-vcoe
http://www.vcoe.at/de/ueber-vcoe
http://www.vcd.org/beirat.html
http://www.vcd.org/kostenwahrheit.html
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aantrekkingsfactoren (aantrekkelijkheid van een vervoerswijze, wat leidt tot een frequenter 
gebruik) en  
afstotingsfactoren (ontevredenheid over een vervoerswijze, wat leidt tot minder frequent 
gebruik). 

Zowel harde als zachte factoren kunnen een invloed hebben op de besluitvorming als 
aantrekkingsfactoren of afstotingsfactoren. Zo zal een hoge frequentie van de openbaar 
vervoerverbindingen het besluitvormingsproces beïnvloeden als aantrekkingsfactor in het 
voordeel van het openbaar vervoer, terwijl een lage frequentie van de verbindingen een 
afstotende factor zal zijn. 

Voor een overzicht van de meest relevante aanbod gerelateerde aantrekkings- en 
afstotingsfactoren betreffende het openbaar vervoer, zie bijlage 1. 

Maatschappelijke organisaties kunnen voortbouwen op de inzichten verworven in het 
USEmobility-project bij het vragen om verbeteringen in het openbaar vervoer. De mogelijke 
actie met betrekking tot gebruikersgerelateerde factoren zullen worden behandeld in het 
volgende hoofdstuk 3.3.4. In dit hoofdstuk worden strategische aanbevelingen gegeven met 
betrekking tot aanbod gerelateerde factoren. 

 

 
Figuur 6 – Overzicht: Strategische aanbevelingen in het actiegebied 'aangeboden diensten' 

 

3.3.3.1 De noodzaak van verbeteringen op de agenda zetten 
 

Context/relevantie: Het USEmobility-project heeft een gemengd beeld gevonden: In alle 
USEmobility-landen is er veel dynamiek in modale keuzes, maar per saldo is er slechts een 
lichte verschuiving naar het openbaar vervoer zichtbaar in de meeste USEmobility-landen (zie 
USEmobility-rapporten D2.2 en D3.6). Hoewel de bestaande diensten nieuwe passagiers 
aantrekken, verlaten nog steeds te veel passagiers het systeem als gevolg van ontevredenheid 
of zelfs grotere aantrekkelijkheid van monomodaal autogebruik. Om meer betekenisvolle 
veranderingen in de modale verschuiving te realiseren, is het noodzakelijk om te werken op 
beide: Het is noodzakelijk om een aantrekkelijk openbaar vervoersaanbod te creëren, dat een 



 

Documenttitel: Deliverable D5.4 Strategische aanbevelingen voor betrokkenheid van middenveld   Datum: 14.01.2013 
Bestand: USEmobility_WP5_D5_4_NL  
© USEmobility consortium 28 

echt alternatief vormt voor privégebruik van de auto, door aantrekkingsfactoren in de richting 
van het openbaar vervoer te versterken, en tegelijk is het noodzakelijk om te voorkomen dat 
gebruikers van het openbaar vervoer het systeem verlaten door afstotingsfactoren in het 
bestaande openbaar vervoersaanbod te minimaliseren. 

Maatschappelijke organisaties kunnen dit proces ondersteunen door aanbieders van 
vervoersdiensten en OV-autoriteiten gevoelig te maken voor de factoren die relevant zijn voor 
het besluitvormingsproces de gebruikers. 

 

 
Figuur 7 – Strategische aanbeveling: De noodzaak van verbeteringen op de agenda zetten 

 

Algemene verbeteringen van het openbaar vervoerssysteem: 
Gecoördineerde dienstregelingen, verbeteringen in de infrastructuur, gebruiksvriendelijk 
tariefsysteem 
De USEmobility-enquête heeft aangetoond dat klassieke 'harde' aanbod gerelateerde factoren 
(zoals bereikbaarheid, kosten, reistijd, wachttijden, aantal overstappen, frequentie van de 
verbindingen) de grootste impact hebben op het nemen van een beslissing: de beslissing om 
vaker gebruik te maken van openbaar vervoer en multimodaliteit of, integendeel, stoppen met 
het gebruik van openbaar vervoer. 

De invloed van de zogenaamde 'zachte' aanbod gerelateerde factoren is minder uitgesproken 
dan de invloed van de 'harde' factoren, maar nog steeds aanzienlijk. Onbevredigende zachte 
factoren kunnen doorslaggevend zijn voor een beslissing om het openbaar vervoer links te 
laten liggen. Van de zachte factoren zijn flexibiliteit, planningsinspanning, beschikbaarheid van 
informatie en milieuvriendelijkheid het meest relevant, gevolgd door reiscomfort, atmosfeer 
tijdens de rit en personeel. 

Maatschappelijke organisaties moeten erop wijzen, welke algemene maatregelen beschikbaar 
zijn om de meest relevante harde factoren, evenals zachte factoren aan te pakken. Aangezien 
de situatie verschilt van land tot land, moeten de vragen van maatschappelijke organisaties 
voortbouwen op de reeds bereikte status. De meest veelbelovende aanpak is om voorrang te 
geven aan verbeteringen die de aantrekkelijkheid van het gehele systeem verhogen. Zo 
kunnen de totale reistijd, overstaptijden, flexibiliteit in het gebruik en de frequentie van de 
verbindingen op een positieve manier worden beïnvloed door een goede coördinatie van de 
verschillende aangeboden diensten. Een succesvol instrument om een goed gecoördineerd 
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systeem te realiseren, is de invoering van geïntegreerde gesynchroniseerde dienstregelingen 
(wijzerplaatschema). 

Geïntegreerde gesynchroniseerde dienstregelingen (wijzerplaatdienstregelingen) zijn niet 
alleen vanuit het gebruikersperspectief aantrekkelijk. Ze kunnen ook aantrekkelijk zijn voor OV-
autoriteiten, die de diensten subsidiëren, maar ook voor vervoersbedrijven, omdat het zich 
herhalende patroon efficiënter gebruik maakt van personeel, infrastructuur en voertuigen, en 
resource planning gemakkelijker kan maken. Tegelijkertijd leidt een verbeterde 
aantrekkelijkheid van het gehele systeem tot stijgende passagiersaantallen en stijgende 
ticketinkomsten, zoals voorbeelden van beste praktijken aantonen. 

Geïntegreerde gesynchroniseerde dienstregelingen kunnen stap voor stap worden ingevoerd. 
Het uiteindelijke doel moet de integratie van alle openbaar vervoerswijzen worden, om ervoor 
te zorgen dat de multimodale combinatie van verschillende diensten aantrekkelijker worden 
voor de gebruikers. Het concept van geïntegreerde gesynchroniseerde dienstregelingen moet 
worden gecombineerd met langere dienstregelingen en een aangepaste vertrekfrequentie. 
Samen zullen deze maatregelen de winst op het vlak flexibiliteit en aantrekkelijkheid vergroten. 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer is een ander cruciaal punt vanuit het perspectief van de 
gebruikers. Doeltreffende maatregelen om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te 
verbeteren, zijn goed gerichte infrastructuurverbeteringen en een betere combinatie van 
verschillende vervoerswijzen (verbeterde multimodaliteit). Maatschappelijke organisaties 
moeten proberen te bewerkstelligen dat de nood aan nieuwe stations of bushaltes 
systematisch wordt overwogen in woonwijken en op bedrijventerreinen, in de buurt van 
commerciële centra, scholen etc. Dit geldt ook voor de behoefte aan nieuwe infrastructuur 
(nieuwe lijnen), voor het opwaarderen van bestaande lijnen of voor het opnieuw activeren van 
lijnen die op dit moment niet in gebruik zijn. 

Multimodaliteit is het sleutelwoord voor een betere combinatie van verschillende 
vervoerswijzen. Het spreekt voor zich dat het niet mogelijk is om elk mogelijk(e) startpunt of 
bestemming van de reis rechtstreeks aan een openbare vervoersdienst te koppelen. In die 
gevallen zijn multimodale vervoerkettingen een verstandige oplossing voor 'de laatste 
kilometer'. Voor de meeste overstappers is multimodaliteit vandaag al een realiteit (zie 
USEmobility-rapport D3.6), wat aangeeft dat het combineren van het openbaar vervoer met 
andere vervoerswijzen een aantrekkelijk alternatief is voor veel mensen als directe toegang tot 
het openbaar vervoer niet beschikbaar is. Multimodaliteit dient te worden bevorderd door te 
investeren in noodzakelijke multimodale infrastructuur. Voor een betere combinatie van 
verschillende vervoerswijzen, zijn er vooral meer park & ride-faciliteiten, evenals bike & ride-
faciliteiten nodig. Terwijl parkeerplaats voor auto's moet worden geconcentreerd in grotere 
stations of centrale bushaltes, is een goede bereikbaarheid voor mensen die fietsen of te voet 
zijn, noodzakelijk voor alle stations en haltes. 

Voor zowel het aantrekken van nieuwe klanten voor het openbaar vervoer als het voorkomen 
dat openbaar vervoergebruikers het systeem verlaten, zijn competitieve openbaar 
vervoerskosten en een eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken tariefstructuur cruciaal. De 
maatschappelijke organisaties moeten erop wijzen dat de belangrijkste maatregel vanuit 
gebruikersperspectief, zonder twijfel de invoering van een gemeenschappelijk ticket voor alle 
openbaar vervoer (ticket van begin- tot eindpunt), waarmee de passagiers verschillende 
diensten kunnen gebruiken met slechts één ticket, ongeacht welk bedrijf deze verstrekt. De 
opties variëren van ticketintegratie over het toevoegen van de tarieven van verschillende 
aanbieders tot tariefintegratie, waarbij hetzelfde tarief geldt voor alle aanbieders in een bepaald 
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gebied (vervoersverbond - Verkehrsverbund). 

 

 

Concrete verbeteringen van het openbaar vervoersysteem op lokaal niveau 
Maatschappelijke organisaties hebben de mogelijkheid om de noodzaak voor verbeteringen 
ook op lokaal niveau op de agenda te zetten. Hoewel het absoluut noodzakelijk is om 
algemene verbeteringen aan het openbaar vervoersysteem op zich te vragen, worden veel 
gebruikers in de dagelijkse mobiliteit geconfronteerd met problemen die kunnen worden 
aangepakt op lokaal niveau. 

Vaak kunnen zelfs vrij kleine tekortkomingen een aanzienlijk effect hebben op modale keuzes. 
Voorbeelden zijn informatieproblemen, overstapsituaties, aankoop van tickets, 
personeelsgerelateerde kwesties, enz. Als informatie over de dienstregeling onvoldoende blijkt 
of moeilijk te vinden is in stations of haltes, als diensten niet betrouwbaar zijn, als overstappen 
tussen de verschillende openbare vervoersdiensten niet goed gecoördineerd zijn, als een 
aansluitende dienst niet de instructie krijgt om te wachten in het geval van vertraging van de 
andere dienst, als de aankoop van tickets overdreven moeilijk is, of als het personeel ontbreekt 
wanneer het nodig is, enz., zal dit voor veel gebruikers een obstakel zijn om over te stappen op 
het openbaar vervoer, en voor passagiers die reeds gebruik maken van het systeem, kan het 
een reden zijn om het openbaar vervoer de rug toe te keren (afstoting).  

Maatschappelijke organisaties, in het bijzonder passagiersverenigingen, kunnen hierbij 
fungeren als 'waakhonden', die dergelijke tekortkomingen onderzoeken en concrete voorstellen 
doen over hoe deze te elimineren. Voor maatschappelijke organisaties biedt het aanpakken 
van concrete verbeteringen van het openbaar vervoersysteem op lokaal niveau de mogelijkheid 
om reeds op korte termijn tastbare verbeteringen te realiseren. Het is belangrijk om in 
gedachten te houden dat veel van de hierboven genoemde tekortkomingen kunnen worden 
aangepakt door vrij kleine organisatorische of operationele verbeteringen, die niet zo kostelijk 
zijn of zelfs helemaal geen bijkomende kosten met zich meebrengen. Daarom zijn deze 
verbeteringen meestal makkelijker en sneller te realiseren dan verbeteringen die grotere 
investeringen vergen. Goed en regelmatig overleg met de aanbieders van vervoersdiensten en 
OV-autoriteiten (zie bovenstaand hoofdstuk 3.3.1.1), zal de kans op succes verhogen. 

 

 

Kom meer te weten en laat u inspireren 
De noodzaak van verbeteringen op de agenda zetten 

Organisaties als Verkehrsclub Deutschland (VCD) in Duitsland en VCÖ in Oostenrijk 
organiseren regelmatig representatieve testen van de aangeboden spoorwegdiensten vanuit 
een gebruikersperspectief ("Bahntest"). De testresultaten tonen aan dat er nood is aan 
verbetering en dat er ook positieve ontwikkelingen zijn. Ze geven belangrijke aanwijzingen aan 
beleidsmakers en vervoersbedrijven en geven impulsen voor het publieke debat over vervoer. 
Voor meer informatie zie: 

http://www.vcoe.at/de/vcoe-unterstuetzen/vcoe-bahntest en 

http://www.vcd.org/bahntest.html 

http://www.vcoe.at/de/vcoe-unterstuetzen/vcoe-bahntest
http://www.vcd.org/bahntest.html
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Nieuwe diensten op oude sporen dankzij de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties 

In 2005, meer dan 20 jaar na de sluiting, is de spoorlijn tussen Osnabrück en Dissen-Bad 
Rothenfelde in Duitsland (de zogenaamde Haller Willem-line) opnieuw in gebruik genomen 
voor personenvervoer. De opnieuw opgestarte lijn is nu een succesverhaal en het aantal 
passagiers stijgt. De Haller Willem-lijn is een voorbeeld voor het doeltreffende werk van 
maatschappelijke organisaties. Reizigers- en consumentenorganisaties (PRO BAHN, 
Verkehrsclub Deutschland), milieuorganisaties en vakbonden voerden gezamenlijk campagne 
voor het opnieuw in gebruik nemen van de lijn en wisten de beleidsmakers te overtuigen. Voor 
meer informatie zie: 

http://www.pro-bahn.de/fakten/hallerwillem.htm  

 

Concrete verbeteringen dankzij betrokkenheid van maatschappelijke organisaties 

Het Rhein-Main-Verkehrsverbund, dat verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie 
van het openbaar vervoer in het Rijn-Main-gebied in Duitsland, is een voorbeeld van hoe de 
gebruikersstandpunten in aanmerking worden genomen door de oprichting van een 
passagiersadviesraad. In het bestuur worden particulieren, maar ook maatschappelijke 
organisaties zoals passagiersverenigingen vertegenwoordigd. De adviesraad vergadert vier 
keer per jaar, en heeft reeds concrete verbeteringen in gang gezet. Voor meer informatie zie: 

http://www.rmv.de/de/Verschiedenes/Informationen_zum_RMV/Der_RMV/Wir_ueber_uns/Struk
tur_des_RMV/33022/RMV-Fahrgastbeirat.html  

 

 

3.3.4 Strategische aanbevelingen in het actiegebied 'reizigers/klanten' 
 

Maatschappelijke organisaties die willen bijdragen aan meer duurzame mobiliteitspatronen, 
moeten hun activiteiten niet beperken tot het politieke debat, ook al is lobbyen voor meer 
duurzame mobiliteit zeker een centraal aspect. Zij moeten ook de gelegenheid benutten om 
deel te nemen aan activiteiten die rechtstreeks verband houden met het besluitvormingsproces 
met betrekking tot de modale keuze. Uiteraard zijn de kenmerken van de aangeboden diensten 
(aanbod gerelateerde factoren) relevant voor de beslissing van de gebruikers. In het vorige 
hoofdstuk 3.3.3 werd daarom besproken hoe maatschappelijke organisaties aanbod 
gerelateerde factoren kunnen beïnvloeden. Niettemin heeft de USEmobility-enquête 
aangetoond dat de persoonlijke situatie, de persoonlijke achtergrond en de attitudes van de 
gebruikers (gebruikersgerelateerde factoren) ook zeer relevant zijn. Deze 
gebruikersgerelateerde factoren moeten grondiger worden aangepakt door maatschappelijke 
organisaties. Samenwerking met en ondersteuning door partners zoals vervoersbedrijven of -
autoriteiten zal de kans op succes doen toenemen. 

 

http://www.pro-bahn.de/fakten/hallerwillem.htm
http://www.rmv.de/de/Verschiedenes/Informationen_zum_RMV/Der_RMV/Wir_ueber_uns/Struktur_des_RMV/33022/RMV-Fahrgastbeirat.html
http://www.rmv.de/de/Verschiedenes/Informationen_zum_RMV/Der_RMV/Wir_ueber_uns/Struktur_des_RMV/33022/RMV-Fahrgastbeirat.html
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Figuur 8 – Overzicht: Strategische aanbevelingen in het actiegebied 'reizigers/klanten' 

 

3.3.4.1 Rechtstreeks aanspreken van mensen die hun 
mobiliteitsroutines heroverwegen 

 

Context/relevantie: Nieuwe omstandigheden in de persoonlijke situatie zijn een zeer 
belangrijke trigger voor veranderingen in de individuele mobiliteitsmix. Meer dan de helft van de 
ondervraagde overstappers in het USEmobility-project haalden veranderingen in de 
persoonlijke situatie aan als reden om hun modale keuze te heroverwegen. 

Het type verandering dat het meest bepalend (hoewel niet het meest voorkomende) is voor een 
gewijzigde modale keuze, is verhuizing naar een andere stad/gemeente. Voor meer dan de 
helft van de overstappers, die zijn verhuisd naar een andere stad, had de verhuizing een 
doorslaggevende invloed. Ook zeer relevant en tegelijkertijd heel gewoon is een verandering 
van baan of werkplek, terwijl verhuizing binnen dezelfde stad minder bepalend is (zie 
USEmobility-rapport D3.6). 

Dit resultaat van de USEmobility-enquête weerspiegelt het feit dat gewoonten en 
mobiliteitsroutines een belangrijke rol spelen voor de modale keuze. In veel gevallen 
heroverwegen mensen hun mobiliteitsroutines niet tot ze daartoe worden gedwongen vanwege 
een ingrijpende verandering in hun persoonlijke situatie. Vanuit een strategisch oogpunt biedt 
de openheid van mensen voor nieuwe oplossingen in een dergelijke veranderlijke situatie een 
uitstekende kans om hun modale keuze in het voordeel van het openbaar vervoer te 
beïnvloeden. 
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Figuur 9 – Strategische aanbeveling: Rechtstreeks aanspreken van mensen die hun mobiliteitsroutines 

heroverwegen 

 

Informatie en advies voor mensen in veranderende situaties  
Wat mobiliteit betreft, ontbreekt vandaag meestal systematische assistentie voor mensen wier 
persoonlijke situatie aan het veranderen is. Afhankelijk van de focus en de grootte van de 
organisatie, hebben maatschappelijke organisaties verschillende mogelijkheden om actie te 
ondernemen op dit gebied. 

In de eerste plaats kunnen maatschappelijke organisaties aanbieders van vervoersdiensten en 
OV-autoriteiten gevoelig maken voor het belang van veranderingen in de persoonlijke situatie 
van mensen voor de modale keuze.  

Maatschappelijke organisaties die eigen actie willen ondernemen kunnen gezamenlijk optreden 
met andere spelers in projecten. Hoewel vervoersbedrijven en/of OV-autoriteiten zeker 
belangrijke spelers zijn als het gaat om projecten die mensen in veranderende situaties 
aanspreken, kan de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties toegevoegde waarde 
creëren, aangezien aanvullende aspecten meer volledig kunnen worden geïntegreerd of 
aangepakt (bv. milieuaspecten of praktische aspecten van multimodaliteit). 

Een andere optie voor maatschappelijke organisaties is het aanbieden van informatie en advies 
aan hun eigen leden die in veranderende situaties zitten. De doeltreffendheid van een 
dergelijke maatregel is uiteraard afhankelijk van het type en de omvang van de organisatie, 
maar het aanbieden van diensten aan hun leden maakt voor een aantal organisaties sowieso 
deel uit van hun werk. En het is belangrijk om in gedachten te houden dat bijvoorbeeld 
vakbonden een heel groot ledenaantal hebben. Hulp aan mensen die zijn verhuisd, zou een 
goed uitgangspunt voor actie kunnen zijn. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om het 
concept uit te breiden, met name voor arbeidsorganisaties. Ze kunnen ook leden aanspreken 
die hun opleiding hebben afgerond of die van baan veranderd of met pensioen gegaan zijn. In 
beide gevallen lijkt het verstandig om samen te werken met aanbieders van openbare 
vervoersdiensten, maar ook met OV-autoriteiten.  
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3.3.4.2 Uitbreiding van kennis over het openbaar vervoer en 
multimodaliteit 

 

Context/relevantie:  
Zelfs als er geen verandering in de persoonlijke situatie is, hebben de beschikbaarheid van 
informatie en kennis over het openbaar vervoer en multimodaliteit een opmerkelijke invloed op 
het besluitvormingsproces van de gebruikers. De meeste overstappers baseren hun beslissing 
in het voordeel van het openbaar vervoer op hun eigen ervaringen met het openbaar vervoer of 
op de informatie die zij hebben ontvangen van persoonlijke contacten (familie, vrienden, 
kennissen of collega's). Daarentegen, is de invloed van de informatie die door andere bronnen 
zoals autoriteiten of aanbieders van vervoersdiensten wordt aangeboden, duidelijk 
onderontwikkeld (zie USEmobility-rapport D3.6). Maatschappelijke organisaties kunnen hierbij 
een rol spelen, omdat ze worden gezien als een betrouwbare bron van informatie. 

 

 
Figuur 10 – Strategische aanbeveling: Uitbreiding van kennis over het openbaar vervoer en 

multimodaliteit 

 

Kennisoverdracht over het openbaar vervoer  
Veel maatschappelijke organisaties beschikken over een brede kennis van het openbaar 
vervoer, alternatieven voor monomodaal autogebruik of de onderlinge afhankelijkheid van 
vervoer en milieu, vervoer en gezondheid, vervoer en de kosten van levensonderhoud, enz. 
Maatschappelijke organisaties moeten concepten ontwikkelen om deze kennis over te dragen 
aan hun eigen leden , maar ook aan het grote publiek. Als maatschappelijke organisaties actie 
willen ondernemen door het aanbieden van betere informatie en advies over het openbaar 
vervoer en multimodaliteit, hebben ze verschillende opties. Dit betekent dat maatschappelijke 
organisaties individuele concepten kunnen ontwikkelen die passen bij de focus en de 
mogelijkheden van de organisatie. 

Ongeacht het concrete individuele concept moet alle informatie en advies zo dicht mogelijk 
aansluiten bij de concrete behoeften van de gebruikers. Naast basisinformatie over de milieu- 
en veiligheidsvoordelen van het openbaar vervoer, moeten de praktische aspecten met 
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betrekking tot minder autogerichte mobiliteit worden aangepakt. Een gebrek aan vertrouwdheid 
met de praktische aspecten van het openbaar vervoer en multimodaliteit is vaak een 
aanzienlijke psychologische barrière. Maatschappelijke organisaties kunnen daarom bijdragen 
tot gewijzigde modale keuzes door advies te geven over het verkrijgen van informatie over 
dienstregelingen en tickets, wat er nieuw is/welke verbeteringen er de afgelopen jaren 
gerealiseerd zijn, hoe het openbaar vervoer en multimodaliteit bijdragen tot betaalbare 
mobiliteit, welk aanbod er is voor het combineren van verschillende vervoerswijzen (bv. hoe 
park & ride-faciliteiten vinden), welk aanbod er bestaat voor autodelen en carpoolen (een auto 
gebruiken zonder er één te bezitten), enz. 

Wanneer er in dit verband actie wordt ondernomen, moet er rekening worden gehouden met 
verschillende doelgroepen (leeftijd, attitudes, levensomstandigheden, enz.), regio's (stedelijk en 
landelijk) en verschillende reisdoeleinden. Als de mogelijkheden en financiële middelen van 
maatschappelijke organisaties niet onbeperkt zijn, moet de ondernomen actie zo doeltreffend 
mogelijk zijn. Een aanpak gericht op specifieke doelgroepen is dus cruciaal. Enerzijds is dit 
belangrijk voor de besproken onderwerpen. Bijvoorbeeld, jongeren die beginnen te werken of 
een gezin stichten, hebben andere informatie nodig dan ouderen. Mensen die in landelijke 
gebieden leven hebben andere behoeften voor kennisoverdracht dan mensen in stedelijke of 
grootstedelijke gebieden. Anderzijds is de doelgroep belangrijk wanneer het gaat om het 
informatiekanaal. Of workshops of trainingen met face-to-face communicatie of gedrukte 
informatie of via internet verspreide informatie enz. de juiste keuze zijn of welke combinatie het 
meest doeltreffend is, hangt voor een groot deel af van de doelgroep. 

Concepten voor kennisoverdracht zouden bijvoorbeeld het volgende kunnen aanpakken: 

- Multimodaliteit en openbaar vervoer voor werknemers, 

- Multimodaliteit en openbaar vervoer voor voormalige niet-gebruikers, 

- Ouderen en multimodaliteit en openbaar vervoer 

- enz. 

 

Een vaak verwaarloosd aspect is de invloed van het onderwijs op de modale keuze. Vandaag 
de dag wordt, indien vervoer wordt vermeld in het onderwijs, kennisoverdracht meestal beperkt 
tot het thema verkeersveiligheid. Deze weggerichte benadering moet worden vervangen door 
een meer evenwichtig concept. Het is belangrijk om een begrip voor meer duurzame mobiliteit 
te ontwikkelen vanaf kleuterschoolleeftijd. Maatschappelijke organisaties kunnen hierbij een rol 
spelen scholen of kleuterscholen proactief samenwerking of gezamenlijke projecten aan te 
bieden. Zo zouden passagiersverenigingen hun kennis kunnen delen over hoe het openbaar 
vervoer kan worden gebruikt en hoe het te combineren met fietsen. Andere maatschappelijke 
organisaties die zich meer op milieukwesties richten, zouden het onderlinge verband tussen 
vervoer en milieu kunnen uitleggen.  

 

Bewustmakingscampagnes 
Een ander instrument om de kennis over het openbaar vervoer en multimodaliteit te 
verbeteren, is bewustmaking. Vooral met betrekking tot milieubewustzijn is het interessant om 
de resultaten van de USEmobility-enquête over de invloed van milieu-aspecten op het 
besluitvormingsproces te bekijken. De betere milieuprestaties zijn vandaag al de meest 
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doorslaggevende 'zachte' aantrekkingsfactor in het voordeel van het openbaar vervoer. 36 
procent van de overstappers die besloten om het openbaar vervoer vaker te gaan gebruiken, 
gaven aan dat milieuvriendelijkheid een sterke of doorslaggevende invloed had op hun 
gedragsverandering. Milieubewustzijn is ook heel sterk als het gaat om vaker de fiets te 
gebruiken en te voet te gaan (meer dan 50 procent van de deelnemers aan de enquête doet dit 
al) en het verminderen van onnodige mobiliteit (meer dan 50 procent doet dit nu al) (zie 
USEmobility-rapport D3.6) . 

Bewustmakingscampagnes kunnen daarom een effectief instrument zijn om meer mensen te 
motiveren om hun mobiliteitsgedrag te heroverwegen en over te schakelen op milieuvriendelijk 
openbaar vervoer en multimodaliteit. Maatschappelijke organisaties moeten niet alleen de 
uitdagingen van een meer duurzame mobiliteit aanpakken, maar ook de mogelijkheden voor 
een betere levenskwaliteit en de reeds bestaande alternatieven voor individueel gemotoriseerd 
vervoer. In dat verband kunnen maatschappelijke organisaties hun eigen campagnes 
ontwerpen, maar ook deelnemen aan campagnes georganiseerd door andere 
maatschappelijke organisaties, aanbieders van vervoersdiensten of vervoersbeleid. 

Mogelijke onderwerpen voor bewustmakingscampagnes zijn:  

- Vervoer en milieu, 

- Vervoer en gezondheid (gebrek aan lichaamsbeweging, vergrijzing van de samenleving, 
enz.), 

- Woon- en mobiliteitskosten, 

- Minder auto-georiënteerde stedelijke en ruimtelijke ordening en betaalbare mobiliteit, 

- Beeld en duurzame mobiliteit (positief of 'cool' beeld voor minder auto-georiënteerde 
mobiliteit) 

- enz. 

 

 

Kom meer te weten en laat u inspireren: 
 
Milieuvriendelijke multimodale mobiliteit uitgelegd aan niet-gebruikers 

In de regio Pforzheim in het zuidwesten van Duitsland geven vrijwilligers uit verschillende 
maatschappelijke organisaties (onder anderen PRO BAHN en Verkehrsclub Deutschland) 
uitgebreide informatie aan personen die niet vertrouwd zijn met het openbaar vervoer over hoe 
het systeem te gebruiken. Behandelde onderwerpen zijn informatie over tarieven en 
dienstregelingen, advies over hoe het openbaar vervoer te gebruiken voor excursies en 
recreatieve activiteiten, en opleiding over het gebruik van een ticketautomaat. De dienst staat 
open voor individuele burgers, maar ook voor clubs, kleuterscholen en scholen, religieuze 
gemeenschappen, enz. Het project wordt ondersteund door de lokale vervoersvereniging 
Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis. Voor meer informatie zie: 

http://www.vpe.de/busundbahnteam/busundbahnteam.html en  

http://www.vpe.de/pdf/allgemein/busundbahnteam.pdf  

http://www.vpe.de/busundbahnteam/busundbahnteam.html%20en
http://www.vpe.de/pdf/allgemein/busundbahnteam.pdf
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Kennisoverdracht: Ambassadeurs voor het openbaar vervoer 

In 2011 heeft de Belgische passagiersorganisatie TreinTramBus samen met andere 
organisaties het project "OV-ambassadeurs" opgestart (ambassadeurs voor het openbaar 
vervoer). Het project wil senioren stimuleren om van autogebruik over te schakelen naar 
milieuvriendelijk openbaar vervoer (bus, trein, tram en metro) door workshops aan te bieden 
waarin de deelnemers informatie en advies krijgen over hoe het openbaar vervoer te 
gebruiken. De workshops hanteren een "peer-to-peer"-aanpak: De organisatoren van de 
workshop en de doelgroep behoren tot dezelfde generatie: senioren. 

Voor meer informatie zie: http://www.mobiel21.be/nl/content/ov-ambassadeurs  

 

Het behandelen van milieuvriendelijke mobiliteit in het onderwijs 

Mobiel 21, een onafhankelijke Belgische organisatie die duurzame mobiliteit promoot, biedt 
onder meer educatieve pakketten aan die gebruikt kunnen worden in de lessen op school. De 
pakketten zijn ontwikkeld in samenwerking met het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie. De pakketten zijn specifiek gericht op een leeftijdsgroep en de inhoud is ook daaraan 
aangepast. De behandelde onderwerpen zijn de verschillende aspecten van duurzame 
mobiliteit, zoals milieueffecten, alternatief vervoer en mobiliteitskosten. Voor meer informatie 
zie: 

http://www.mobiel21.be/en/content/educational-packages-0 

 

Bewustmaking en bijdragen aan een beter imago van het openbaar vervoer: Prijzen voor 
goede praktijken op het gebied van openbaar vervoer 

Bij het ondersteunen van veranderingen in het vervoerssysteem en in de mobiliteitspatronen 
van mensen, is het cruciaal om te wijzen op de voordelen van verandering. De Oostenrijkse 
VCÖ reikt jaarlijks een prijs uit voor duurzame mobiliteit en efficiënt vervoer ("VCÖ-
Mobilitätspreis"). Het doel is om beste praktijken te bevorderen en om de voordelen van 
duurzaam vervoer te tonen aan een breder publiek. 

De Duitse organisatie Allianz pro Schiene bekroont jaarlijks treinstations die passagiers het 
meest aantrekkelijk vinden (prijs "Bahnhof des Jahres" - "Treinstation van het jaar") en 
klantgericht spoorwegpersoneel (prijs "Eisenbahner mit Herz" - "Spoorwegwerknemer met een 
grote hart "). Het doel is om te laten zien dat vanuit een gebruikersperspectief in veel gevallen 
de spoorwegen al beter presteren dan het beeld van de spoorwegen zou doen uitschijnen en 
om de spoorwegmaatschappijen te motiveren om verdere verbeteringen en meer best 
practices te realiseren. 

Voor meer informatie zie: 

http://www.vcoe.at/de/netzwerk/vcoe-mobilitaetspreis  

http://www.allianz-pro-schiene.de/eng/train-station-of-the-year/  

http://www.allianz-pro-schiene.de/eng/rail-employee-with-a-big-heart/  

 

 

http://www.mobiel21.be/nl/content/ov-ambassadeurs
http://www.mobiel21.be/en/content/educational-packages-0
http://www.vcoe.at/de/netzwerk/vcoe-mobilitaetspreis
http://www.allianz-pro-schiene.de/eng/train-station-of-the-year/
http://www.allianz-pro-schiene.de/eng/rail-employee-with-a-big-heart/
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Bewustmaking: Prijs voor stedelijke/ruimtelijke ordening die bijdraagt aan milieuvriendelijke 
mobiliteit 

Sinds 2010 reiken de Duitse organisaties Vereinigung für Stadt-, regionale- und Landesplanung 
(SRL) en Verkehrsclub Deutschland (VCD) een prijs uit voor duurzame 
vervoersplanningsconcepten ("Verkehrsplanungspreis"). Het doel is om innovatieve concepten 
te bevorderen die bijdragen aan milieuvriendelijke mobiliteit. Voor meer informatie zie: 

http://www.vcd.org/verkehrsplanung.html 

 

 

3.4 Aanbevelingen en praktijkvoorbeelden op lange termijn 
(tegen 2050) in detail 

 

Veel deskundigen die verschillende belanghebbendengroepen vertegenwoordigden (politiek, 
vervoersbedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschap en consultancy) en die tijdens 
het USEmobility-project werden gecontacteerd, vonden het moeilijk om de details van mobiliteit 
in 2050 te bespreken op basis van de huidige kennis (zie USEmobility-rapport D 4.4). 
Inderdaad, 2050 is nog heel ver weg. Tegen die tijd zullen er veel veranderingen hebben 
plaatsgevonden en nieuwe structuren zijn vastgelegd. 

De noodzakelijke transformatie van ons vervoerssysteem is zonder twijfel een uitdaging, 
aangezien de status quo, die nog steeds wordt gedomineerd door het wegvervoer, het resultaat 
is van lange termijn-ontwikkeling. Actie op korte en middellange termijn kan niet ineens alle 
structuren en beleidskeuzes die in het verleden werden gecreëerd en gemaakt, veranderen. 
Maar het zou een enorme vooruitgang zijn om nu een basis te creëren waarop het vervoer zich 
de komende decennia kan ontwikkelen langs een meer duurzaam pad. 

Vooral wanneer het gaat om de randvoorwaarden en de infrastructuurplanning, is een aanpak 
op lange termijn meestal nodig om verandering te bewerkstelligen. Alle betrokken spelers 
moeten dan ook vandaag al een discussie aangaan over de lange termijnperspectieven, om te 
voorkomen dat maatregelen die op korte en middellange termijn worden genomen, hun 
volledige potentieel bereiken op lange termijn. Het is zeer wenselijk dat er op deze manier 
interactie is tussen maatregelen voor de korte en middellange termijn en een lange 
termijnstrategie. 

Op voorwaarde dat er consequent actie wordt ondernomen tegen 2020 om een op openbaar 
vervoer gericht beleidskader, verbeterde dienstverlening en een betere integratie van de 
gebruikersperspectieven te realiseren, zullen alle betrokken spelers meer mogelijkheden 
hebben en in staat zijn om zich op nieuwe aspecten te concentreren in 2050. Verbetering van 
de dienstverlening en ondersteuning van modale verschuiving blijft op de agenda staan. Echter, 
een aspect dat waarschijnlijk belangrijker zal worden na 2020 is het verminderen van verkeer. 

Dit betekent niet dat de verkeersvermindering niet moet worden aangepakt voor 2020. 
Integendeel, het wegverkeer is al aanwezig in het debat van vandaag, en er zijn al lokale 
voorbeelden van maatregelen die gericht zijn op de vermindering van het wegverkeer in 
woonwijken. Maar vanuit het huidige perspectief vereist deze aanpak aanzienlijke 
veranderingen in de status quo, die nog op de agenda blijven om te beginnen in 2020. 

http://www.vcd.org/verkehrsplanung.html


 

Documenttitel: Deliverable D5.4 Strategische aanbevelingen voor betrokkenheid van middenveld   Datum: 14.01.2013 
Bestand: USEmobility_WP5_D5_4_NL  
© USEmobility consortium 39 

 

 

3.4.1 Strategische aanbevelingen op lange termijn in het actiegebied 
'beleidskader' 

 

3.4.1.1 Veiligstellen van mobiliteit met minder verkeer 
 

Context/relevantie: Verschillende aspecten zijn belangrijk in de context van het verminderen 
van het verkeer: Kortere reisafstanden, hogere bezettingsgraad en minder frequent 
gemotoriseerd reizen. Bij de bespreking van verkeersvermindering is het belangrijk om in 
gedachten te houden dat mobiliteit niet hetzelfde is als verkeer. Mobiliteit betekent het 
vermogen om verschillende bestemmingen te bereiken. Hoe meer plaatsen er kunnen worden 
bereikt, hoe hoger de mate van mobiliteit. Deze definitie houdt in dat het bereiken van 
bestemmingen de doorslaggevende factor is voor mobiliteit, niet de afgelegde afstand. En hoe 
korter de afgelegde afstand, hoe minder de behoefte aan gemotoriseerd vervoer (voor korte 
afstanden zullen wandelen en fietsen aan belang winnen). Dezelfde mate van mobiliteit kan 
worden bereikt met veel of weinig verkeer. Verkeersvermindering betekent dus niet het 
beperken van de mobiliteit. 

 
Figuur 11 – Strategische aanbeveling: Veiligstellen van mobiliteit met minder verkeer 
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Paradigmawijziging: Verbeterde levenskwaliteit in plaats van meer verkeer 
Vervoer en mobiliteit op een meer duurzaam pad brengen, vraagt om een brede 
maatschappelijke consensus. Maatschappelijke organisaties moeten bijdragen aan deze 
consensus door uit te leggen dat het veranderen van de mobiliteitspatronen geen 'verlies' voor 
de samenleving betekent, maar opent nieuwe mogelijkheden. Dit is vooral belangrijk omdat het 
waarborgen van mobiliteit met minder verkeer zeker een uitdaging is. 

De bepalende factor voor mobiliteit is het bereik van de activiteiten die binnen de actieradius 
van een individu vallen. Als een samenleving op de lange termijn duurzame mobiliteit wil 
waarborgen, moet ze de mogelijkheden voor activiteiten in de buurt van de woning verbeteren 
in plaats van de actieradius verder uit te breiden. Deze paradigmaverandering zal niet alleen 
bijdragen tot minder verkeer, maar bezit ook een groot potentieel om de levenskwaliteit van de 
meeste mensen te verbeteren. Mensen zullen profiteren van lagere mobiliteitskosten, 
tijdsbesparing, betere stedelijke kwaliteit, minder landgebruik, minder lawaai en minder 
milieuproblemen. 

Reeds bestaande trends, zoals werken van huis uit zal onnodig verkeer helpen te voorkomen. 
De huidige demografische verandering die leidt tot een vergrijzende samenleving, en de trend 
naar (her-)urbanisatie, zal ook leiden tot minder vraag naar lange reisafstanden en meer vraag 
naar activiteiten in de buurt van huis. Wat de jongere generatie betreft, kunnen veranderende 
waarden vandaag al worden waargenomen, waarbij nieuwe statussymbolen steeds belangrijker 
worden. "Mobiliteit" wordt steeds vaker geassocieerd met mobiele telefonie en het internet dan 
met gebruik van de auto. 

 

Het definiëren van minimale normen voor bereikbaarheid voor autovrije mobiliteit 
Als mensen beginnen te leven in "gebieden met korte afstanden" / "compacte districten", zal 
het aantal autovrije huishoudens stijgen. Dit zal leiden tot een hogere vraag naar openbaar 
vervoer of multimodaal vervoer, zelfs als het totale verkeersvolume afneemt. Dus meer 
capaciteit voor het openbaar vervoer en voor meer multimodale vervoersmogelijkheden voor 
mensen die geen auto bezitten, zoals car pooling of autodelen, is noodzakelijk. 
Maatschappelijke organisaties moeten beleidsmakers en vervoersbedrijven aanmoedigen om 
zich voor te bereiden op die veranderingen in de vraag. Met betrekking tot het niveau van 
respectievelijk de openbare vervoersdiensten en het multimodale aanbod, moeten 
maatschappelijke organisaties het vervoersbeleid aanmoedigen om minimale 
bereikbaarheidsnormen te definiëren voor alle stedelijke en landelijke gebieden. Dit geeft 
planningsbetrouwbaarheid op lange termijn aan gebruikers en aanbieders van 
vervoersdiensten, zodat ze hun eigen strategische lange termijn-beslissingen kunnen baseren 
op deze kennis. 

 

Fiscale stimulansen voor multimodale mobiliteit 
Maatschappelijke organisaties moeten ook de behoefte aan duidelijke en consistente 
prijssignalen aanpakken. Fiscale maatregelen zoals belastingvermindering voor pendelaars, 
waardoor stedelijke groei wordt gestimuleerd, en belastingvoordelen voor privégebruik van 
bedrijfswagens, moeten worden afgeschaft en vervangen door bijvoorbeeld belastingvoordelen 
voor autovrije huishoudens. Internalisering van de externe vervoerskosten is ook nog een 
doeltreffend instrument. 
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Beperken van het autogebruik in bepaalde gebieden 
Ten slotte moeten stimulansen voor niet-gemotoriseerde mobiliteit over korte afstanden 
gepaard gaan met beperkingen voor privégebruik van de auto. Privéauto's kunnen bijvoorbeeld 
volledig of tijdelijk worden geweerd uit bepaalde gebieden, als adequate bereikbaarheid reeds 
wordt gewaarborgd door het openbaar vervoer en multimodale diensten. Een ander 
doeltreffend instrument is het beperken van het aantal parkeerplaatsen. Maatschappelijke 
organisaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Ze kunnen geloofwaardig wijzen op het 
feit dat minder autogebruik niet synoniem is aan 'verlies', maar eerder aan 'moderne mobiliteit' 
en 'een betere levenskwaliteit'. 
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4. Conclusies 
 

Een beter begrip van het sociaal gedrag van de gebruikers ten aanzien van de keuze van de 
vervoerswijze, evenals hun bereidheid om te veranderen, opent nieuwe mogelijkheden voor 
een grotere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de besluitvorming over de 
toekomst van passagiersmobiliteit.  

Het ontwikkelen van manieren voor meer duurzame mobiliteit is een structurele taak die eisen 
stelt aan vele belanghebbenden. Het spreekt voor zich dat actie in de eerste plaats moet 
worden ondernomen door de politiek en de vervoersbedrijven. Toch kunnen maatschappelijke 
organisaties ook een belangrijke rol spelen in dit verband door impulsen te geven voor het 
debat en door activiteiten op het gebied van milieuvriendelijke multimodale mobiliteit te 
organiseren. 

De gegeven status quo (focus van de organisatie, de financiële mogelijkheden en 
mogelijkheden op het gebied van human resources, beschikbaarheid van partners enz.) 
bepaalt het uitgangspunt, die verschillend is voor de verschillende maatschappelijke 
organisaties en van land tot land. Dit betekent dat maatschappelijke organisaties hun eigen 
strategie hoe ze actie willen ondernemen, moeten ontwikkelen. Toch zijn de basiselementen 
voor een grotere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties zeer vergelijkbaar in alle 
landen. 

Eerst en vooral is het voor maatschappelijke organisaties die structuren en 
besluitvormingsprocessen over de toekomst van de mobiliteit willen beïnvloeden, vooral 
belangrijk om te worden geaccepteerd als een relevante speler op het gebied van vervoer. Het 
is cruciaal voor hen om aanwezig en zichtbaar te zijn in het debat. Het is belangrijk te om 
kansen te herkennen in het publieke debat. Het volgende cruciale element is coördinatie en 
integratie. Samenwerking met en ondersteuning door partners zoals vervoersbedrijven of -
autoriteiten zal de kans op succes, maar ook de samenwerking met andere maatschappelijke 
organisaties doen toenemen. 

Op deze basis zullen maatschappelijke organisaties in staat zal zijn om bij te dragen aan de 
overgang die nodig is in het vervoerssysteem en verandering te ondersteunen, waardoor meer 
en meer mensen worden gemotiveerd om over te schakelen naar het openbaar vervoer of 
multimodale combinaties.  

Het is cruciaal om het onderlinge samenhang tussen de verschillende actiegebieden 
strategisch te beheren en om ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met de 
bekommernissen en behoeften van de gebruikers. 

Het verbeteren van de openbare vervoersdiensten moet worden gecombineerd met een 
coherent beleidskader dat monomodaal autogebruik niet meer aanmoedigt. Hoe beter de 
aangeboden openbare vervoersdiensten, des te belangrijker zachte factoren en 
gebruikersgerelateerde factoren worden. Alle genomen maatregelen moeten vergezeld worden 
door een duidelijke communicatie naar gebruikers en niet-gebruikers van het openbaar vervoer 
toe. Communicatie moet niet alleen betrekking hebben op de relevante feiten, maar ook 
aspecten als beeld en emoties, evenals de voordelen van milieuvriendelijke multimodale 
mobiliteit voor de gebruikers en de samenleving als geheel. Wanneer als gevolg van de 
genomen maatregelen de vraag naar openbaar vervoer of multimodale combinaties toeneemt, 
worden verdere stappen om de capaciteit te verhogen en om innovatieve concepten te 
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implementeren, noodzakelijk. 

Dit betekent dat de ontwikkeling van meer milieuvriendelijke multimodale mobiliteit moet 
worden opgevat als een continu proces. Door het volgen van een geïntegreerde benadering 
kan een positieve spiraal van verbeterde milieuvriendelijke multimodale mobiliteit worden 
gerealiseerd. 

 
Figuur 12 – De positieve spiraal van verbeterde milieuvriendelijke multimodale mobiliteit 
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1. Bijlage 1: 
Abstract: USEmobility-enquête van gebruikers 
die hun mobiliteit-mix hebben veranderd 

1. Introductie 

1.1 Doelstellingen van de enquête 
USEmobility vroeg burgers in zes Europese landen om hun gedragspatronen bij de keuze van 
hun vervoerswijze te analyseren. Er moet een representatief beeld worden gemaakt van de 
bevindingen. Het doel van het onderzoek is het ontdekken van de individuele redenen die ten 
grondslag liggen aan de keuze voor een vervoerswijze. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de 
redenen die, vanuit het oogpunt van de enquêtedeelnemer, hen ertoe aanzetten om meer 
gebruik te maken van een milieuvriendelijke mobiliteitsmodus, zoals het openbaar vervoer. De 
analyse is opgezet om het belang van de rol van multimodaal reizen te onthullen. 
Het onderzoek is zeer uitgebreid. Het gaat over factoren met betrekking tot het bereik van de 
aangeboden mobiliteitsdiensten en factoren die geworteld zijn in de mobiliteitsbehoeften en de 
persoonlijke omstandigheden van de reiziger. Het benadrukt het potentieel van het openbaar 
vervoer voor het aantrekken van nieuwe klanten en onderzoekt tegelijkertijd factoren met 
betrekking tot klantenbinding. 

1.2 Onderzoeksaanpak 
Het onderzoek is stevig verankerd in een representatieve selectie van burgers die hun favoriete 
vervoerswijze in de afgelopen vijf jaar hebben veranderd. We noemen deze reizigers 
overstappers. Wij rekenen daarbij zowel mensen die volledig zijn overgestapt naar een andere 
vorm van vervoer alsook reizigers die het gewicht (van een bepaalde modus) in hun mix van 
meerdere vervoerswijzen ('mobiliteitsmix') hebben aangepast. 
Vanuit het perspectief van gebruikers die reeds hun gebruik van modi hebben veranderd, 
vroegen we reizigers naar hun belangrijkste reden voor de wijziging. De deelnemers werden 
bovendien gevraagd naar gedetailleerde redenen voor verandering om te weten te komen 
welke motieven er achter de reeds vermelde belangrijkste redenen zitten. 
Alle reizigers die hun gebruik van modi hebben veranderd, krijgen een plaats in een 
USEmobility-palet van sociaaleconomische, socio-culturele en psychologische kenmerken. De 
analyse richt zich op de volgende dimensies: oorzaak van verandering, richting van 
verandering en de omgeving waarin de verandering plaatsvond. Wat was de situatie die heeft 
geleid tot de verandering? Was de reden extern en heeft zij dus niet in de eerste plaats iets te 
maken met mobiliteitsproblemen? Al bij al is het belangrijk om de persoonlijke omstandigheden 
van de gebruiker als factor zo breed mogelijk in de analyse te integreren. Vanuit welke positie 
is de gebruiker veranderd, en in welke richting? Eb en vloed tussen het openbaar vervoer en 
gemotoriseerd eigen vervoer is van bijzonder belang. Welke mobiliteitskeuzes werden er 
aangeboden wanneer de verandering plaatsvond? 
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Zodra deze analyse klaar is, kan er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen 
verschillende omstandigheden: was het de aantrekkelijkheid van de nieuwe vervoerswijze 
(aantrekkingsfactor) of was het de ontevredenheid over de oude vervoerswijze 
(afstotingsfactor) die de beslissing voornamelijk heeft beïnvloed? Als potentiële factoren voor 
verandering, gaf de vragenlijst niet alleen harde, duidelijk definieerbare parameters zoals 
stiptheid en kosten op, maar ook 'zachte factoren', zoals een gevoel van veiligheid of 
designproblemen. 
Een analyse van de gegevens die door de gebruikers werden aangereikt, maakte het mogelijk 
om een profiel te ontwikkelen voor die gebruikers die gelijktijdig karakteristieke 
gedragspatronen voor verandering en een groot potentieel voor het intensiever gebruik van 
multimodale vervoersketen vertonen. Deze groepen zijn vooral interessant als het gaat om 
aanbevelingen bieden aan beleidsmakers of vervoersbedrijven. 
De USEmobility-enquête heeft betrekking op kwesties die relevant zijn voor vervoersbeleid en 
werd uitgevoerd in samenwerking met zes Europese landen van België tot Kroatië. Het richt 
zich op de overeenkomsten die er in Europa zijn, maar identificeert ook kenmerken die eigen 
zijn aan een specifiek land. Daarnaast werden tien onderzoeken uitgevoerd, met name in 
regio's waar bijzonder succesvol openbare vervoers- of multimodale vervoersdiensten konden 
worden gerealiseerd. 

1.3 Bereik en beperkingen van de enquête 
USEmobility volgt een innovatieve aanpak en niet vertrouwt niet alleen op de intenties van de 
gebruikers om de gewenste beslissing over hun mobiliteit te maken. Om deel te nemen aan de 
USEmobility-enquête, moesten gebruikers zeggen dat ze in de laatste vijf jaar daadwerkelijk 
hun gedrag hadden veranderd. Afhankelijk van de reden voor het reizen, was dit het geval voor 
tot 50 procent van degenen aan wie het oorspronkelijk werd gevraagd, zodat kan worden 
gezegd dat bijna de helft van alle reizigers kan worden beschouwd als overstappers. 
 
Het USEmobility-team koos een onderzoeksmethodologie die het mogelijk maakte om 
psychologische en sociologische aspecten, die moeilijk te vatten zijn, te verzoenen met harde 
feiten. De opmerkingen van gebruikers en andere partijen in de tien gekozen regio's met de 
beste openbaar vervoer-praktijken, waren bijzonder waardevol. 
Doorslaggevende vragen leidden ons door dit proces: Heeft de keuze van vervoerswijze een 
meer statisch en persoonlijk karakter? Werd de beslissing ten gunste van een nieuwe 
vervoerswijze plotseling gemaakt of was de verandering geleidelijk? De antwoorden op 
dergelijke vragen zijn van cruciaal belang met betrekking tot het aantrekken van nieuwe 
klanten. Waarom werd er tot nu toe geen rekening gehouden met de rol van de gebruiker in het 
maken van de beslissing? Is het genoeg om een goede spreiding van diensten aan te bieden? 
Werd het belang van zachte factoren die een invloed hadden op de beslissing om te 
veranderen, onderschat? Zijn er verschillende factoren voor het aantrekken en behouden van 
klanten? 
 
Het merendeel van de conclusies van het onderzoek zijn representatief voor de motivatie en 
het gedrag van overstappers. Slechts een paar van de geformuleerde vragen waren 



 

Documenttitel: Deliverable D5.4 Strategische aanbevelingen voor betrokkenheid van middenveld   Datum: 14.01.2013 
Bestand: USEmobility_WP5_D5_4_NL 
Bijlage 1  
© USEmobility consortium 3 

representatief voor alle burgers. In tegenstelling tot de enquête voor een heel land, maken de 
regionale enquêtes geen aanspraak op representativiteit. 
 
Terwijl officiële vervoersprognoses referentiewaarden van vervoer-prestaties gebruiken die het 
mogelijk maken om het exacte marktaandeel (modale verdeling) van de verschillende 
vervoerswijzen aan te geven, is de referentiewaarde die door USEmobility werd toegepast de 
verandering in gebruiksfrequentie zoals waargenomen door de gebruikers. Het onderzoek is 
niet ontworpen om gegevens te verzamelen over de exacte hoeveelheid vervoerskilometers en 
kan daarom niet worden gebruikt om eventuele wijzigingen in de modale verdeling te bepalen. 
Een beter begrip van gedragsveranderingspatronen vormt echter een basis voor het herkennen 
van verdere mogelijkheden voor het verhogen van de modale verdeling van het openbaar 
vervoer. 

2. Cruciale verklaringen 

2.1 Nieuwe inzichten 
Ons onderzoek leverde een reeks nieuwe, deels verrassende inzichten op: Bij de keuze van de 
vervoerswijze, is het gedrag van de gebruikers veel dynamischer dan het onderzoek van de 
modale verdeling, die statisch lijkt te zijn, ons zou doen geloven. Bijna de helft van de 
deelnemers zei dat ze hun mobiliteitsgedragspatronen in de afgelopen vijf jaar hadden 
veranderd. Dit werpt een nieuw licht op de heersende marktaandeelanalyses, waaruit blijkt dat 
er over het algemeen er weinig dynamiek is in de keuze van de vervoerswijze. Voor praktische 
doeleinden is dit inzicht van groot belang: Wanneer er veel beweging is, is er ook de 
mogelijkheid voor beleidsmakers en bedrijven om reizigers te motiveren om te beslissen in het 
voordeel van het openbaar vervoer. 

Vandaag behoort reeds de helft van alle mensen tot de groep van overstappers. Binnen deze 
groep reist slechts 30 procent met behulp van monomodaal vervoer, vergeleken met 40 procent 
die pragmatisch beslissen welke vervoerswijze past bij hun doel. De meeste herschikkingen in 
de persoonlijke mobiliteitsmix werden gemaakt toen de deelnemers beslisten hoe ze naar het 
werk zouden reizen. 

Dertig procent waren op de hoogte van de voordelen van het combineren van meerdere 
vervoerswijzen voor hun reizen en veranderden hun gedrag dienovereenkomstig. Het kiezen 
van de vervoerswijze is dus niet zozeer een kwestie van of/of, maar een dynamisch geval van 
'beide, de ene zowel als de andere'. Voor de meerderheid van de overstappers is multimodaal 
reizen al een realiteit. 

Als mensen besluiten om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer, bedraagt het 
aandeel van degenen die volledig overschakelen op het openbaar vervoer en niet langer 
gebruik maken van enige vorm van persoonlijke gemotoriseerd vervoer echter bijna 30 procent. 
Algemeen gesproken is de overstap naar het openbaar vervoer zeker niet altijd toe te schrijven 
aan het niet-bezitten van een auto. Multimodale gebruikers van het openbaar vervoer maken 
een bewuste beslissing wanneer ze voor hun auto kiezen, en wanneer niet. Al bij al is er een 
hogere mate van keuzevrijheid onder overstappers naarmate de leeftijd stijgt. Oudere mensen 



 

Documenttitel: Deliverable D5.4 Strategische aanbevelingen voor betrokkenheid van middenveld   Datum: 14.01.2013 
Bestand: USEmobility_WP5_D5_4_NL 
Bijlage 1  
© USEmobility consortium 4 

hebben bezitten vaak een auto, maar tonen niettemin een grotere flexibiliteit in hun beslissing 
om al dan niet het openbaar vervoer te gebruiken in een bepaalde situatie. 

Bovenal wordt de oorzaak van verschuivingen in de mobiliteitsmix gekenmerkt door 
veranderingen in persoonlijke en privéomstandigheden van gebruikers. Meer dan de helft van 
de deelnemers verklaarde dat persoonlijke redenen de motivatie voor hun heroriëntatie 
vormden. Dergelijke veranderingen in de levensomstandigheden die relevant zijn voor de 
keuze van de vervoerswijze, gebeuren vaak. Gemiddeld deden zich de afgelopen vijf jaar bijna 
drie van dergelijke relevante veranderingen voor. 

De meest aangehaalde redenen, in termen van frequentie en relevantie, zijn van baan 
veranderen en verhuizen, naar een andere stad of binnen dezelfde stad. Dit inzicht biedt 
aanbieders van vervoersdiensten een goede gelegenheid om nieuwe klanten aan te trekken 
met het openbaar vervoer. 

De omstandigheden voor verandering worden gekenmerkt door factoren die ervoor zorgen dat 
gebruikers ontevreden zijn en hen daardoor motiveren om over te schakelen van hun favoriete 
vervoermiddel (afstotingsfactoren), alsook, uiteraard, door stimulerende factoren die hen 
motiveren in de overgang naar een nieuwe vervoerswijze (aantrekkingsfactoren). Beide soorten 
factoren worden gekenmerkt door wat de vervoersbedrijven gebruikers aanbieden. Voor het 
openbaar vervoer hebben aantrekkingsfactoren een groter effect dan afstotingsfactoren, wat 
betekent dat reizigers vaker besluiten om veranderingen door te voeren omdat ze tevreden zijn, 
in tegenstelling tot het doorvoeren van veranderingen omdat ze ontevreden zijn. 

 
  



 

Documenttitel: Deliverable D5.4 Strategische aanbevelingen voor betrokkenheid van middenveld   Datum: 14.01.2013 
Bestand: USEmobility_WP5_D5_4_NL 
Bijlage 1  
© USEmobility consortium 5 

Belang van bepaalde afstotings- en aantrekkingsfactoren met betrekking tot het 
openbaar vervoer 

 

(PUB = Public Transport : openbaar vervoer) 

Voor dergelijke beslissingen waren 'harde' factoren zoals beschikbaarheid, prijs en reisduur 
uiteraard van cruciaal belang. Om nieuwe gebruikers aan te trekken, moeten aanbieders van 
openbaar vervoer goede omstandigheden creëren. Er zijn echter slechts enkele factoren - 
naast kosten - die inherent zijn aan gemotoriseerde individueel vervoer en die mensen zullen 
weerhouden van het gebruik van hun auto's of motorfietsen. 

 
Vooral op het gebied van gebruikerstevredenheid, spelen 'zachte' factoren ook een belangrijke 
rol naast de 'harde' factoren van een bepaalde vervoerswijze. De eerste omvatten aspecten 
zoals flexibele en gemakkelijk te plannen reizen, alsook de milieu-impact. Over het algemeen 
beoordeelden de deelnemers duurzaamheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke kwesties. 
Dit werd aangetoond door het feit dat, onder andere, 88 procent van de overstappers bereid 

Afstotingsfactor Aantrekkingsfactor 
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waren om een bepaalde hoeveelheid extra kosten te betalen voor verbetering van de 
milieuprestaties van een vervoerswijze. 
 
Gebruikers verwachten bevredigende 'zachte' factoren als ze trouw moeten blijven aan een 
vervoerswijze. In het bijzonder als er nieuwe, vergelijkbare vervoersalternatieven worden 
aangeboden, schenken de gebruikers opnieuw aandacht aan deze factoren, en aspecten zoals 
comfort, personeel en atmosfeer worden relevante factoren bij het nemen van beslissingen. 
 
Het is interessant om op te merken dat in vergelijking met aanbieders van openbaar vervoer, 
de auto-industrie veel meer nadruk legt op emoties bij het aanspreken van haar klanten. 
Daardoor heeft gemotoriseerd individueel vervoer meestal een positief, maar in ieder geval een 
duidelijk beeldprofiel voor overstappers. Openbaar vervoer behoudt zijn klanten op een veel 
minder emotionele manier. In het beste geval associëren de deelnemers dimensies zoals 
stedelijkheid, rationeel gedrag en gemeenschapsgevoel het sterkst met openbaar vervoer. Het 
openbaar vervoer kan zeker voordeel halen uit het projecteren van een meer emotionele beeld. 
 

2.2 Overstappersprofiel 
 
Voor burgers die hun eerder gekozen mobiliteitsmix van tijd tot tijd veranderen, vindt de 
verschuiving plaats in alle richtingen, maar kan vooral worden waargenomen tussen de 
categorieën gemotoriseerd individueel vervoer, fiets en openbaar vervoer. In gevallen waarin er 
veranderingen zijn, zijn er enkele waarin de deelnemers over het algemeen hun 
mobiliteitsniveau hebben verkleind of vergroot. Meestal echter, is de nadruk op een bepaalde 
sector verschoven naar een andere vervoerswijze in de mix. 
 

Voor gebruikers zijn de beslissingen om te veranderen gebaseerd op hun eigen persoonlijke 
achtergrond en houdingen. In overeenstemming met hun attitude ten opzichte van 
verschillende vervoerswijzen, kunnen de overstapper nauwkeuriger worden onderverdeeld in 
verschillende segmenten. 
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(PUB = openbaar vervoer; MIT = gemotoriseerd individueel vervoer) 

 

De belangrijkste groep van overstappers omvat de pragmatici van openbaar 
vervoer/gemotoriseerd individueel vervoer (segment 1) met 26 procent. Deze mensen nemen 
een pragmatisch standpunt bij de keuze van de vervoerswijze. Ze nemen verschillende 
beslissingen op basis van de situatie waarin ze zich bevinden en zijn het meest dynamisch in 
hun gedragspatronen. Een ander belangrijk segment omvat de voorstanders van het openbaar 
vervoer die enigszins terughoudend zijn ten opzichte van gemotoriseerd individueel vervoer 
(segment 4). De verdeling van de attitudesegmenten is specifiek voor het land. Bijvoorbeeld, 
Duitse en Nederlandse overstappers hebben erg verschillende prioriteiten. 

De overstappers kunnen ook worden gekarakteriseerd op basis van hun 
levensomstandigheden omdat verandering ook hier duidelijke patronen volgt. In de meeste 
gevallen bestond er al een oorzaak voor verandering dat de gebruiker motiveerde om na te 
denken over verschuiving naar een andere vervoerswijze. Dit kan een verhuizing geweest zijn 
of een nieuwe fase in hun professionele leven, van het begin van de eerste baan tot pensioen. 
In dergelijke situaties dachten de deelnemers aan de enquête na of ze tevreden waren met hun 
vorige keuze en probeerden te kijken of er nog betere alternatieven beschikbaar waren. 

 
 
 
 
 
 

Voorkomen en belang van factoren met betrekking tot de persoonlijke levenssituatie 
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Naast persoonlijke attitudes en de oorzaak voor verandering zijn er extra kenmerken die eigen 
zijn aan overstappers. 
 
Mensen in stedelijke omgevingen, bijvoorbeeld, hebben de neiging meer gebruik te maken van 
het openbaar vervoer. In landelijke gebieden zijn er een groter aantal veranderingen in de 
richting van gemotoriseerd individueel vervoer. 
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3. Landprofielen 
De verworven inzichten zijn zeer vergelijkbaar in alle landen die werden onderzocht, wat 
suggereert dat ze ook van toepassing zijn op andere Europese landen die niet deelnamen aan 
het project. Toch hebben we ook een aantal kenmerken waargenomen die specifiek zijn voor 
bepaalde landen. Terwijl de kenmerken van de verandering en de redenen voor verandering 
nauwelijks afwijkingen vertoonden, waren er grote verschillen tussen de gebruikerskenmerken. 
Tevredenheid met het openbaar vervoer verschilde ook van land tot land, hoewel er ook grote 
verschillen waren tussen regio's in de verschillende landen. 

3.1 België 
België heeft, met de hoofdstad Brussel, zijn politieke en administratieve centrum en 
tegelijkertijd, als de heersende clichés kunnen worden geloofd, een van de meest heterogene 
gemeenschappen in de EU. Het USEmobility-project heeft hiervoor zelfs aanwijzingen 
gevonden: terwijl 30 procent van de Vlaamse overstappers tevreden waren met het openbaar 
vervoer, was dat in het Waals Gewest en Brussel slechts 20 procent. 
 
Al bij al, wordt het openbaar vervoer in België voornamelijk beschouwd als een stedelijke 
vervoerswijze. Typische afstotingsfactoren voor het Belgische openbaar vervoer zijn het gebrek 
aan stiptheid (voor ongeveer 50 procent een doorslaggevende factor) of ritten die te 
ingewikkeld zijn (overstappen, wachttijden enz. voor ongeveer 60 procent). Gemotoriseerd 
individueel vervoer gaf echter ook stressfactoren aan, bijvoorbeeld, het hoge risico op files. Dat 
is ook de reden waarom 84 procent van die overstappers een hoge score gaven aan de 
afstotingsfactor 'stiptheidsproblemen' voor het gemotoriseerd individueel vervoer. 
 
Gespaard blijven van ongevallen is in België een aanzienlijk grotere factor in het voordeel van 
openbaar vervoer dan bijvoorbeeld in Nederland. Het tegenovergestelde geldt voor gespaard 
blijven van criminaliteit. 

3.2 Duitsland 
Onder Europeanen wordt Duitsland beschouwd als goed georganiseerd, openbaar vervoer 
inbegrepen. Zo worden de Duitse spoorwegen als zeer punctueel beschouwd. Tegelijk bestaat 
er het tegenovergestelde standpunt dat Duitsland een land is dat volledig wordt gedomineerd 
door de auto. 
 
Uit onze enquête bleek zelfs dat gemotoriseerd individueel vervoer in Duitsland een sterk 
imago heeft met voornamelijk positieve eigenschappen zoals snel, spontaan, spannend. In 
tegenstelling tot het cliché dat Duitsland een land van automobilisten is, toonde de 
USEmobility-enquête toonde ook aan dat de frequentie van verandering in Duitsland bijzonder 
hoog ligt. Voor reizen naar de werkplek, hebben meer dan 50 procent van de ondervraagden in 
de afgelopen vijf jaar wijzigingen aangebracht aan de manier waarop ze het openbaar vervoer 
gebruiken. Bovendien heeft Duitsland heeft ook het hoogste multimodaliteitspercentage (77 
procent) van alle onderzochte landen in Europa. Wat multimodale reisketens betreft, reist 42 
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procent van de overstappers multimodaal, meestal in een combinatie van auto en openbaar 
vervoer. 
 
Tevredenheid over het personeel is nog voor verbetering vatbaar in Duitsland. Gemiddeld 
hebben we 10 procent minder overstappers geregistreerd die blij zijn met het personeel, dan in 
de andere landen. 

3.3 Kroatië 
De rest van Europa vindt dat de vervoersinfrastructuur van de toetredende EU-lidstaat Kroatië 
aan modernisering toe is: Het openbaar vervoer is onder gesubsidieerd, haar burgers hebben 
veel in te halen op het gebied van individueel vervoer en milieuproblemen krijgen doorgaans 
een lage prioriteit toegekend. 
 
De USEmobility-enquête bevestigde dit beeld niet. Het is zelfs gebleken dat Kroatië het laagste 
percentage overstappers heeft, en er is slechts een zeer kleine beeldverschil tussen openbaar 
en gemotoriseerd individueel vervoer. 
 
Terwijl de ondervraagden het openbaar vervoer in Kroatië als 'sociaal' en 'minder agressief' 
beschouwden, wordt overschakelen op gemotoriseerd individueel vervoer als minder 
aantrekkelijk gezien dan in andere landen. Als reden daarvoor noemde men de hoge aankoop- 
en reparatiekosten en de lopende kosten.  
 
In vergelijking met andere landen is de bereidheid van Kroaten om de mobiliteit steeds meer op 
dezelfde lijn te brengen met duurzaamheid en milieu-overwegingen eigenlijk bijzonder hoog. 28 
procent van de deelnemers zijn van plan om dit te doen, terwijl 31 procent zegt daartoe niet 
bereid te zijn. 70 procent van de overstappers geven aan dat zij bereid zijn om 10 procent en 
meer extra te betalen voor vervoer dat meer milieuvriendelijk is. 

3.4 Nederland 
Nederland wordt door Europa gezien als een fietsland. De Nederlanders zijn liberaal en staan 
open voor het openbaar vervoer, wordt gezegd. Te oordelen naar de USEmobility-enquête, is 
het tegenovergestelde het geval. Ze laat zien dat in Nederland 43 procent van de overstappers 
strikt monomodaal reizen, meer dan in alle andere landen in het onderzoek. Over het algemeen 
gebruikt meer dan de helft van de overstappers regelmatig gebruik van een fiets (78 procent 
zijn regelmatige fietsers). 65 procent gebruikt echter gemotoriseerd individueel vervoer (mono- 
en multimodaal). Slechts 45 procent van degenen die de overstap maakten naar meer gebruik 
van het openbaar vervoer, werden gemotiveerd door hun eigen ervaring - in vergelijking met 66 
procent in Duitsland. Slechts 13 procent van de ondervraagden zijn niet tevreden met hun 
huidige keuze van vervoerswijze. 
 
De segmentatie op basis van attitudes toont aan dat slechts 15 procent van de Nederlandse 
overstappers pragmatici zijn. 19 procent heeft een affiniteit met fietsen, maar staan verrassend 
genoeg zeer terughouden tegenover het openbaar vervoer. Zeven procent van de overstappers 
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zijn van plan om in de toekomst het openbaar vervoer vaker te gebruiken, maar 40 procent 
wees dit idee af. 

3.5 Oostenrijk 
Vervoer in Alpenland Oostenrijk wordt gekenmerkt door een typisch sterk contrast tussen 
stedelijke en landelijke gebieden. Het feit dat de bergen de beschikbare ruimte voor het vervoer 
beperken, is meer dan zomaar een cliché. De rest van Europa beschouwt het openbaar 
vervoerssysteem van Oostenrijk echter als goed gesubsidieerd en goed georganiseerd door de 
staat. 
 
Dit standpunt stemt grotendeels overeen met de resultaten van onze enquête: Oostenrijk geeft 
blijk van een hoge mate van multimodaliteit (75 procent). Tijdens één reis, combineert bijna 40 
procent van de overstappers meerdere vervoerswijzen en demonstreren daarmee de flexibiliteit 
waarmee Oostenrijkers de moeilijkheden bij het reizen in het geografisch uitdagende Alpenland 
tegemoet treden. 
 
De klantentevredenheid over het openbaar vervoer is hoog in Oostenrijk, met een 
tevredenheidsniveau van 43 procent en slechts 7 procent die zegt niet tevreden te zijn over de 
diensten. Vooral de aspecten goede beschikbaarheid van bestemmingen, lage milieu-impact en 
goede bereikbaarheid van diensten waren hierbij van belang. 
Algemeen genomen heeft het openbaar vervoer een positief imago en wordt het gezien als 
sociaal en stedelijk.  
 
31 procent van de overstappers heeft een affiniteit met het openbaar vervoer en heeft tegelijk 
bedenkingen bij individueel vervoer. Voor deze groep spreekt een reeks van zachte factoren 
ook in het nadeel van gemotoriseerd individueel vervoer. Ze vinden dat er minder tijd is om te 
ontspannen of te besteden aan andere activiteiten. Daarnaast is de parkeersituatie is vaak 
slecht, iets wat veel Oostenrijkers afkerig maakt tegen het gebruik van gemotoriseerd 
individueel vervoer. 

 3.6 Hongarije 
Net als in het geval van Kroatië, zijn de Europeanen van mening dat Hongarije moet 
moderniseren. Volgens het cliché is het openbaar vervoer van het land slecht ontwikkeld en 
maakt het gebruik van verouderd rollend materieel. Er is een gebrek aan financiële middelen 
voor passende infrastructurele maatregelen en Hongaren moeten pragmatisch zijn wat de 
diensten die ze ter beschikking hebben betreft. 
 
In werkelijkheid laten de resultaten van de USEmobility-enquête zien dat de Hongaarse 
vervoersmarkt zeer dynamisch is. In de competitieve omgeving tussen het openbaar vervoer 
en gemotoriseerd vervoer, is de verhouding van strikt overstapgebruik echter in evenwicht met 
20 procent voor elke veranderingsrichting. Het beeld is vergelijkbaar wat de 
tevredenheid/ontevredenheid over de huidige vervoerswijze betreft: 20 procent is tevreden, in 
vergelijking met 18 procent ontevreden. De snelheid van verandering is hoog, waarbij het 
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aantal overstappers bijna twee derden haalt. 
 
In gevallen waarbij Hongaren de openbare vervoersdiensten als modern beschouwen, is dat 
niet alleen het resultaat van lage kosten, maar ook van zachte factoren zoals gespaard blijven 
van criminaliteit of schone voertuigen met airconditioning. Als er echter een gebrek is aan 
netheid of comfort, of als bushaltes en stations onvoldoende zijn uitgerust, zullen reizigers 
beslissen in het nadeel van het openbaar vervoer. 
 
34 procent van de overstappers zijn pragmatici. 28 procent is van plan bent om park & ride-
faciliteiten te gebruiken als ze eenmaal beschikbaar zijn, 32 procent is niet van plan om dit te 
doen. De Hongaarse vervoersbedrijven lijken een kans te hebben gemist met betrekking tot 
hun informatiebeleid: Slechts 7 procent van de overstappers verklaarden dat zij informatie 
hadden ontvangen van vervoersbedrijven over hun diensten. 

4. Regionale succesverhalen 
Het ondervragen van reizigers in openbare vervoerssystemen die voornamelijk op spoorwegen 
zijn gebaseerd in een aantal Europese regio's, levert zeer interessante inzichten op in de keuze 
van de vervoerswijze in een omgeving waarin best practices worden toegepast. Hier volgen 
enkele voorbeelden: 
 
Efficiënt verbonden rapid transit-treinsystemen zoals de S-Bahn in Salzburg en de S-Bahn 
Rhein-Neckar garanderen een hoge mate van multi-modaliteit. Minder dan 10 procent van de 
overstappers van de S-Bahn Salzburg gebruikt alleen de S-Bahn. Voor bijna 40 procent vormt 
de S-Bahn een vast onderdeel van een gecombineerde reisketen die meerdere vervoerswijzen 
omvat. Slechts 4 procent van de Rijn-Neckar overstappers is alleen S-Bahn-gebruiker. Voor 80 
procent hangt de beslissing om de S-Bahn of een ander vervoermiddel gebruiken af van het 
doel van de reis. 
 
Voor klanten van de S-Bahn in Breisgau, toont de primaire reden om te veranderen een typisch 
profiel weer voor overstappers in goed ontwikkelde regionale vervoersystemen. Harde factoren 
zoals kosten, frequentie van de dienstverlening en de toegankelijkheid van treinstations, zijn 
belangrijke redenen voor verandering voor meer dan de helft van de ondervraagden. Voor 40 
procent van de ondervraagden zijn zachte factoren zoals reiscomfort, flexibiliteit, 
milieuvriendelijkheid en gemakkelijk te plannen ritten echter ook doorslaggevend om hun 
gebruik van het openbaar vervoer te verhogen. 
 
Klanten van het openbaar vervoer klanten in de Kroatische hoofdstad Zagreb zijn meer 
tevreden over de aangeboden diensten (45 procent) dan in de rest van het land (gemiddeld 32 
procent). 60 procent van de ondervraagden in Zagreb zag vooral verbeteringen in reiscomfort 
en toegankelijkheid. Bij de beslissing om van vervoerswijze te veranderen, was gemakkelijke 
toegang tot treinen 20 procent belangrijker in Zagreb dan in de rest van Kroatië. 
 
In de meeste gevallen is het kiezen van de vervoerswijze een proces. Dat is niet zo in 
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Gelderland in Nederland: 60 procent van de gebruikers van de Valleilijn-treindienst nam zijn 
beslissing van de ene dag op de andere. Belangrijke factoren waren hier vooral verandering 
van werkplek (68 procent) en een verhuizing (70 procent). 
 
Onder de gebruikers van de S-Bahn Steiermark of de spoorverbinding Varazdin-Medimurje in 
Kroatië, was er een onevenredig hoog aantal jongeren die net hun job opleiding hadden 
afgerond (43 procent in Steiermark en 41 procent in Kroatië). Deze klantengroep haalde 
'kosten' aan als een van de belangrijkste redenen voor het toegenomen gebruik van 
treindiensten. Daarnaast is de tevredenheid over de prestaties van de S-Bahn hoog, namelijk 
75 procent. 
 
75 procent van de gebruikers van de route tussen Boedapest en Esztergom in Hongarije werd 
gemotiveerd door vrienden, familie of collega's om de treindienst te gebruiken. Deze 'mond-tot-
mondreclame' was vooral belangrijk omdat het grootste deel van de ondervraagden (80 
procent) al alternatieven hadden. Voor gebruikers van de Metronom-dienst tussen Hamburg en 
Cuxhaven, was motivatie opnieuw niet het gevolg van hun eigen ervaring met de spoorwegen, 
zoals dat het geval is voor de gemiddelde overstapper. In dit geval speelden andere 
informatiekanalen een grotere rol: Bijvoorbeeld, informatie ter beschikking gesteld door de 
dienstverlener, of zelfs door werkgevers voor mensen die het starten met een nieuwe baan, 
waren doorslaggevende factoren voor veranderingen in de keuze van de vervoerswijze. 
 
Grootstedelijke regio's zoals een Groot-Brussel tonen een typisch stedelijke achtergrond. Veel 
overstappers zijn onlangs verhuisd naar het gebied (65 procent) en vele hebben niet (of niet 
langer) een auto (75 procent). De redenen om over te schakelen naar het openbaar vervoer 
STIB/MIVB zijn voornamelijk de milieuvriendelijkheid van deze vervoerswijze (48 procent) en 
de goede bereikbaarheid van bushaltes en treinstations (54 procent). Tegelijkertijd zegt meer 
dan de helft van de gebruikers dat de betrouwbaarheid van de informatie en de rittenplanning 
aanzienlijk is verbeterd. 

5 Basis voor strategische aanbevelingen 
De aanpak van het USEmobility-project was duidelijk vernieuwend. Geen van de vorige 
onderzoeken naar persoonlijke mobiliteit was gericht op overstappers met de bedoeling om 
meer inzicht te krijgen in hun motivatie en waardevolle inzichten te halen uit dit perspectief voor 
de ontwikkeling van toekomstige mobiliteit. Hoewel de modale verdeling jarenlang nauwelijks is 
veranderd, heeft de USEmobility-enquête aangetoond dat er achter het schijnbare gebrek aan 
beweging er een aanzienlijke dynamiek is, met schommelingen zowel in de richting als weg 
van het openbaar vervoer. Het tweede belangrijke inzicht is dat mensen heel wat 
mogelijkheden krijgen om hun keuzes te heroverwegen, en dat deze vaak hand in hand gaan 
met veranderingen in hun levensomstandigheden. Bovenal leidt het veranderen van werkplek 
ertoe dat mensen hun gebruikelijke gedragsmatige mobiliteitspatronen in vraag stellen. 
 
Omdat kan worden aangenomen dat er een algemene wens bestaat dat mobiliteit in de 
toekomst steeds milieuvriendelijker moet worden, is er nu een kans om meer aandacht te 
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besteden aan de behoeften van gebruikers. Voor de belanghebbenden die betrokken zijn bij dit 
project, zal USEmobility strategische aanbevelingen ontwikkelen. Deze worden aan de ene 
kant ontwikkeld voor politici die op nationaal en lokaal niveau het beleidskader voor duurzaam 
vervoer vastleggen. Daartoe behoren ook de Europese Commissie, de aanbestedende dienst 
voor dit project, die het Europees vervoersbeleid verder wil ontwikkelen om ervoor te zorgen 
dat de mobiliteit van burgers zowel milieuvriendelijk als duurzaam is in de toekomst. De 
aanbevelingen zijn ook gericht op aanbieders van vervoersdiensten, die nieuwe klanten kunnen 
aantrekken met een op maat gemaakt aanbod. Vooral in grootstedelijke regio's is er een 
aanzienlijk potentieel voor openbaar vervoer, dat kan profiteren van een gebruikersgerichte 
aanpak waarin doorslaggevende harde en zachte factoren worden opgenomen om klanten aan 
te trekken en te behouden. 
 
We zullen in onze aanbevelingen bijzondere aandacht besteden aan maatschappelijke 
organisaties die de belangen van de passagiers consolideren en vertegenwoordigen. Als 
onderdeel van het proces van verbetering van het beleidskader en de aangeboden diensten, 
alsook de klantenservice, spelen deze passagiersgroepen een belangrijke rol die in de 
toekomst zal moeten worden versterkt. Alleen dan kan worden gegarandeerd dat de behoeften 
van individuele personen (klant, passagier) centraal staan in deze ontwikkeling. 
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