Hoe beïnvloeden we
het reisgedrag van
medewerkers?

Twente Mobiel heeft bij drie werkgevers in Twente een campagne
georganiseerd om het reisgedrag van medewerkers te beïnvloeden.
Met deze factsheet willen we inzicht geven in de lessons learned.
Hoe hebben we de campagne aangepakt? Wat heeft het opgeleverd?
Fotowedstrijd bij MST

Beter Benutten

Maatregel

Binnen het landelijke programma van het ministerie
Infrastructuur en Milieu werken rijk, regio en bedrijfsleven
samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te
verbeteren. Dit gebeurt met een pakket van maatregelen
rond wegen, openbaar vervoer en het stimuleren van
alternatieven voor de auto in het woon-werk en zakelijk
verkeer. Eén van de pilots uit het Twentse Beter Benutten
programma is de Werknemerscampagne Gedragsbeïnvloeding.

Het doel van de Werknemerscampagne Gedragsbeinvloeding
is om het reisgedrag van medewerkers zodanig te beïnvloeden
dat zij hun auto laten staan en alternatieven gebruiken voor
hun woon-werkverkeer. De methode die hiervoor is ingezet,
is een campagne die gericht is op het beïnvloeden van
reisgedrag door middel van verleidingstrategieën van
marketingpsycholoog
oog Cialdini. De campagne is opgezet en
uitgevoerd door 5PLUS1.
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medewerkers

KENMERKEN

• Rode draad = ﬁetsbel
• Alleen interne acties
• Autoriteit, commitment en consistentie,
wederkerigheid en guerrilla marketing

MIDDELEN

Posters, intranet, e-mail, placemats en personeelsblad
• Wist u datjes
• Foto’s van medewerkers op de ﬁets
• Elke medewerker een ﬁetsbel
• Uitroepen maandag = ﬁetsdag
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• Medewerkers zijn de afzen
• Sociaal bewijs, autoriteit, s
consistentie, wederkerighe
• Signiﬁcant others
• Storytelling
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medewerkers

• Werknemersinitiatief
• Nadrukkelijke rol voor cliënten
• Gebruik e-ﬁets 2 maanden lang
• Sociaal bewijs, autoriteit, schaarste, commitment
en consistentie en wederkerigheid
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KENMERKEN

nders/werknemersinitiatief
chaarste, commitment en
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Posters, prikbord
• Startbijeenkomst met warming up
• Afsluitende ﬁetstocht met geldinzameling
voor lokaal goed doel

Verleidingstrategieën Cialdini
• Wederkerigheid: wanneer je iets krijgt dat je
waardeert, ben je geneigd daarna sneller op een
verzoek in te gaan.
• Commitment en consistentie: als jij je ergens aan
committeert (ook al is het iets kleins), dan is de kans
groter dat je het gewenste gedrag gaat/ blijft
vertonen.
• Sociale bewijskracht: als veel collega’s met de ﬁets
naar het werk gaan, ben je zelf ook eerder geneigd
om op de ﬁets te stappen.
• Sympathie en liking: tegen iemand die aardig voor je
is en zich in je heeft verdiept, zeg je sneller ‘ja’.
• Autoriteit: de boodschap wordt gebracht c.q.
ondersteund door iemand met aanzien.
• Schaarste: je loopt harder om iets te krijgen wat
schaars is.

Wat hebben we er van geleerd?
• Het gedrag van de mens wordt niet zozeer door
ratio bepaald, maar door drijfveren. Daarom geen
rationele argumenten geven, maar de doelgroep in
de onderbuik raken.
• Het is belangrijk om de doelgroep zelf te betrekken
bij de ontwikkeling van de campagne. De effectiviteit neemt sterk toe als bekend is in welke context
de campagne wordt ingezet.

Wist u datjes
bij Gemeente
Rijssen-Holten

Startbijeenkomst met fysiotherapeut
bij Carintreggeland

• Om in de dagelijkse hectiek überhaupt aandacht te krijgen,
is en blijft guerilla marketing noodzakelijk. Door in het
oog springende acties uit te rollen, krijg je aandacht van
de doelgroep.
• Zorg ervoor dat leidinggevenden de campagne onder de
aandacht brengen. Hoe krachtig een campagne ook
(guerilla marketing), de mate van aandacht die verkregen
wordt, is het grootst bij direct sociaal contact. Bij een
leidinggevende wordt dit versterkt door macht/ autoriteit.
• Koppel het effect van de campagne (indien mogelijk) aan
het direct eigen belang van de doelgroep. Zoals kostenbesparing en gezondheid.
• Denk goed na over het afzenderschap van de campagne.
Het meest krachtige is wanneer de eigen collega’s een
verzoek doen. En niet de werkgever.
• Andere sterke verleidingsmechanismen zijn: sociaal bewijs
(hoe doen anderen het?), wederkerigheid (krijgen van een
cadeautje) en schaarste (kunnen winnen van een prijs).
• Afhankelijk van de cultuur kan het goed zijn om humor in
de campagne te verwerken.
• Faciliteer het gewenste gedrag. Verhelp kleine ergernissen
over bijv. de ﬁetsenstalling. Geef een kaart met ﬁetsdoorsteekjes.

Wat hebben we van het proces
geleerd?
• Het kost tijd om intern draagvlak bij een organisatie te
krijgen.
• Commitment van hoger hand is nodig voor een vervolg.
• Houd rekening met bedrijfscultuur en -structuur.
• (Tijdig) betrekken van communicatieafdeling bij project.
• Besteed aandacht aan nazorg (bijv. werkgroep
samenstellen).

