Name & Surname:
Email:
Residential postcode:
City of work:

tijd om de krant te lezen

onbekende vertrektijden

snel
hygiëne

ontspannend

aangenaam

files

stressvol

een deel van de baan

nooit op tijd
tijd om te werken
irritatie

tijd voor social media
drukte

goedkoop

voor het milieu

geen vervoer tussen OV-station en werk

duur

overstappen

carpoolen

tijd om wakker te worden

verkorten reistijd

tijd voor muziek
veiligheid

flexibiliteit

onduidelijk OV-chipkaart
gemak

kilometervergoeding

comfort
vrijheid

parkeerproblemen en kosten

tijdverspilling
controle

I consider myself a (circle what suits you):

car person

OPKOMENDE NOTITIES, IDEEEN, SUGGESTIES

lekker fietsen
/

OV person

/

fiets person

/

it depends

FASE 1: Milieu & Gedrag
Mijn huidige beeld van mobiliteit is:

Hoe waardeer je de mobiliteit
(op een schaal van 1 tot 10)?

0

10

Geef een korte toelichting

GEDRAG

VERKEERSINFORMATIE

Do you own a car?				

Do you have access to a car?

Als ik de weg op ga check ik van tevoren altijd / meestal / soms / nooit de verkeersinformatie (omcirkel wat
voor jou relevant is).

Als ik de verkeersinformatie check, gebruik ik hiervoor: apps / websites / SMS service / verkeersinformatie
via radio of televisie / via (lokale) kranten (omcirkel wat voor jou relevant is).

Normaal ga ik met het OV op

M

D

W

D

V

Z

Z

Normaal ga ik met de fiets op

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

M

D

W

D

V

Z

Z

Normaal ga ik met de auto op

Binnen spits
Buiten spits

Normaal werk ik thuis op
I use another solution (describe which):

Do you make daily conscious decisions about your mode of transport?

VERHALEN

VERHAAL #1

OPKOMENDE NOTITIES, IDEEEN, SUGGESTIES

FASE 2: Capaciteiten & Geloof
What alternatives are available in your area?

Mijn favoriete transportmiddel is:
omdat
Het meest milieuvriendelijke transportmiddel is:

GELOOF

maar ik gebruik het niet bij
Het meest gezonde transportmiddel is:
maar ik gebruik het niet omdat
Het goedkoopste transportmiddel is:
maar ik gebruik het niet bij
Het meest efficiënte/snelste transportmiddel is:
maar ik gebruik het niet bij
Het meest plezierige/comfortabele transportmiddel is:
maar ik gebruik het niet bij

SCENARIO’S

The last time I took the OV to work was:

The last time I cycled to work was:

If I could not use the car to go to work for 1 month, I would use instead:

VERHALEN

VERHAAL #2

OPKOMENDE NOTITIES, IDEEEN, SUGGESTIES

Wat nu?

HUIDIGE SITUATIE

Mindset over mobiliteit in Rotterdam Zuid West (Voorne – Putten Haven)….

TOEKOMST

Ideale (en toekomstbestendige) mindset over mobiliteit in Rotterdam Zuid West (Voorne – Putten Haven)

ACTIES VOOR VERANDERING

Hoe komen we tot een verandering van de huidige mindset naar de ideale (en toekomstbestendige) mindset?

OPKOMENDE NOTITIES, IDEEEN, SUGGESTIES

