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1) Reisgedrag = gewoontegedrag
• Gewoontes doorbreken is moeilijk

- Onbewust proces, geen bewust keuzemoment
- ‘Cue-actie’ connectie geprogrammeerd in onze hersenen

• Om mensen andere keuzes te laten maken 🡪 
• ‘disrupt’
• Maak gebruik van ‘window of opportunities’ 
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2) Geen zicht op het werkelijke 
probleem
• Begin bij het werkelijke probleem, en niet bij de oplossing
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Kennis Houding Gedrag 



Weten ≠ Doen 

3.  











3) Weten ≠ Doen
• Het verhogen van kennis en bewustzijn leidt over het algemeen niet 

tot gedragsverandering
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3) Weten ≠ Doen
• Het verhogen van kennis en bewustzijn leidt over het algemeen niet 

tot gedragsverandering

🡪 Zorg dat mensen over de juiste capaciteit en motivatie beschikken 
en dat ze in de gelegenheid zijn om het gedrag uit te voeren
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4. Geen glans zonder wrijving

• Mensen houden graag vast aan de status quo
• Gedragsverandering stimuleren 🡪 weerstand

• Rekening houden met weerstand:
• Proberen te voorkomen
• Begeleiden 
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5. De fysieke omgeving is cruciaal
• Inrichting fysieke omgeving is cruciaal wanneer gedragsverandering 

gewenst is
• Maak het gewenste gedrag makkelijk en fijn
• Maak het ongewenste gedrag moeilijk en vervelend

• Wanneer autoluw het doel is, doe dan iets aan de:
• Parkeermogelijkheden
• Infrastructuur 
• Alternatieve vervoermogelijkheden
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gewenst is
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5) Mensen echt meekrijgen? Verander de 
fysieke omgeving
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