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Een dubbele kloof

• Tussen kennis - intentie - gedrag 

wat we weten ≠ wat we willen ≠ wat we doen

• Tussen gedragskennis en
beleidstoepassing

→ Behavioural Public Policy

→ Behavioural Public Administration
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Hoe dichten we die kloof?
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• Uitdaging: veel factoren en diepgewortelde routines 

• Instrumenten: 

• Infrastructuur + incentives (hard)

• Informatiecampagnes + nudges (soft)

• Opportuniteit: theory driven & evidence based
gedragsinterventies kunnen werken 

Mobiliteitsgedrag veranderen

Bv.
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Definitie Analyse Interventie Design Evaluatie

Vijf fasen van een gedragsinterventie

2020
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“Homo transporticus is naturally selected to use 

modern transportation, with abilities that include a 

full awareness of the modes of travel available, an 

encyclopedic knowledge of routes and timetables, 

the ability to navigate them without hindrance, and 

the ability to compare two options and always 

choose between them in a way that a planner 

would consider to be rational. Homo transporticus

has stable preferences, makes lightning-fast 

calculations about cost, convenience, and travel 

time, and always chooses better options when 

they are available.”

Homo economicus / Homo transporticus
→ Homo Sapiens

https://behavioralscientist.org/designing-transport-for-humans-not-econs/
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Status quo bias

Present bias

(Ontworpen door John Manoogian III. Categorieën en beschrijvingen door Buster Benson, 2016)

Loss aversion



Het COM-B Model
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Capaciteit
Psychologisch - Fysiek

Motivatie
Automatisch - Reflectief

Opportuniteit 
Fysiek - Sociaal

Behaviour

Michie, S., van Stralen, M.M. & West, R. (2011). The behaviour change wheel: a new method for 

characterising and designing behaviour change interventions. Implementation Science, 6,. 42, 4. 

De juiste vragen stellen
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• Behavior Change 

Technique Taxonomy

• 93 geclusterde 

technieken

• Michie et al. 2013; 2015
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Het nudge narratief

• Richard Thaler en Cass Sunstein 2008

• Definitie: “een duwtje in de goede richting 

dat betrekking heeft op alle mogelijke 

aspecten van de keuze-architectuur die 

het gedrag van mensen op voorspelbare

wijze veranderen zonder opties te 

verbieden of de financiële stimulansen 

aanzienlijk te wijzigen”

• Keuzevrijheid: softe sturing

• Libertair paternalisme
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12 https://www.bi.team/publications/east-four-simple-ways-to-apply-behavioural-insights/
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Nudging in Singapore

Singapore Land Transport 
Authority (SLTA)

• Electronic Road Pricing (ERP) < 
1998

• Drukte of File toeslag

• 2008: zichtbare portalen

• Salience + Reminder + 

+ Feedback + Beep

• 2012: loterijen/tombola’s



Nudging in Denemarken

• “The commuter experiment” in Odense

• 4 weken gratis busticket + gepersonaliseerde webpagina

1. Controlegroep: algemene info over traject

2. Nudging: action planning + pre-commitment

3. Gamification: coins + badges 

4. Health framing: berichten met rationele info

• Resultaat?
• geen significant effect op gedrag, wel op intentie:

• gamification meest effect, nudging tweede meeste effect

142018



Nudging in Nederland

• Social labelling

• Gratis kaarthouder – 4000 reizigers

• Rotterdam Elektrische Tram (RET) – 6 tramlijnen

• Bescheiden toename van 1,18 ritten per dag

2021



Nudging in Zweden
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• Sociale, descriptieve norm

• Skånetrafiken - 14.000 reizigers

• Sociale norm: geen significant effect

• Economisch incentive: 2 x 2 weken     16%

“Wist je dat de meeste mensen in Skåne

met ons meereizen? 72% van jouw buren 

maken gebruik van het openbaar vervoer. 

Volg hun voorbeeld en probeer het!”

2021
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Een vierde beleidsinstrument? 

Uitgangspunt is de rationale burger die weloverwogen beslissingen neemt. 

2019



Mobiliteitsbeleid door een gedragslens
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https://www.kuleuven.be/lim



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?

Contact: 
pieter.raymaekers@kuleuven.be
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