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1 Inleiding 

 
Dit document bevat de conclusies die resulteren uit het project 

“Mobiliteitscommunicatie in Vlaanderen: Actoren en doelgroepen”. Dit project heeft 

getracht inzicht te krijgen in het complexe communicatieveld door focusgroepen te 

organiseren bij de actoren en de doelgroepen met het doel tot een effectieve 

communicatie te komen wat betreft verkeersveiligheid en mobiliteit. Bijkomend 

hebben er nog diepgaande interviews plaatsgevonden om meer inzicht te krijgen in 

de aspecten van een goede campagne.  

Allereerst wordt er een korte schets van de context gegeven, de basis 

waarop de conclusies van toepassing zijn. Vervolgens komen de eigenlijke 

conclusies aan bod. Ten slotte wordt dit alles nog eens toegelicht aan de hand van 

case studies. 

 

2 Context 

 
Wanneer er gecommuniceerd wordt over verkeersveiligheid en mobiliteit is het van 

belang eerst het thema te bepalen. Slechts wanneer het thema bekend is, kan de 

doelgroep gedefinieerd worden. Het is dus belangrijk dat de doelgroep in functie van 

het thema wordt gekozen. Wanneer het gaat om de promotie van het correct gebruik 

van kinderzitjes is het niet de bedoeling dat mensen zonder kinderen deze informatie 

ontvangen. Het is dus belangrijk om de meest prioritaire doelgroepen te 

identificeren. Van belang hierbij is een goed beeld te krijgen van de doelgroepen wat 

betreft de predisposities (voorkennis, houding ten opzichte van de zender, enz.), het 

mediagebruik en de socio-demografische variabelen (leeftijd, opleidingsniveau, 

geslacht, beroep, enz.) (Wapenaar & Röling, 1989). Er moet in deze context 
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rekening gehouden worden met de informatievraag en het informatieaanbod, zodat 

zeker geen frustratie omwille van een gebrek aan informatie in de hand wordt 

gewerkt, maar ook geen verveling omwille van een te groot aanbod. Dit lijken op het 

eerste zicht nogal evidente zaken, maar zijn toch essentieel. Dit vormt dan ook de 

basis van de conclusies die in het volgende hoofdstuk aan bod komen.  

 

3 Conclusies 

 

Conclusie 1: De informatie over verkeersveiligheid en mobiliteit 

moet gratis ter beschikking zijn. 
 

Indien de overheid wilt dat de bevolking bepaalde informatie over 

verkeersveiligheid en mobiliteit ontvangt, moet deze informatie gratis worden 

aangeboden. Er is geen enkele doelgroep die hiervoor wilt betalen. Dit wil zeggen 

dat ook de gebruikte media gratis moeten zijn. Dit vertaalt zich in gratis 

telefoonnummers, gratis wegenkaarten met fiets- en wandelroutes, gratis CD-

Roms/video’s/DVD’s, enz. Wanneer dit niet kostloos wordt aangeboden, zullen veel 

mensen niet bereikt worden. 

(p. 64, 66-67, 69, 71-72, 75, 79-80 in eindrapport) 

 

 

Conclusie 2: Zorg dat de boodschap is aangepast aan de leeftijd 

van de doelgroepen. 
 

Het is belangrijk dat de boodschap interessant gemaakt wordt. Elke doelgroep wilt 

dit natuurlijk, maar bij de 16-17 jarigen en de jonge mannen is dit nog veel sterker 
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van belang. Er werd opgemerkt dat informatie over verkeersveiligheid en mobiliteit 

saai gepresenteerd wordt. De 16-17 jarigen verliezen daarom volledig hun interesse. 

De lay-out van folders zou kunnen worden aangepast, de boodschap zou humor 

moeten bevatten, sprekende foto’s zouden getoond kunnen worden, getuigenissen 

van bekende Vlamingen kunnen gebruikt worden, enz. Wat betreft educatie is het 

belangrijk dat er niet gewoon een saai tekstje wordt opgedreund. Het moet 

interactief zijn, maar de jongeren zouden ook de kans moeten krijgen zelf dingen te 

ervaren, zoals bijvoorbeeld zelf aan den lijve ondervinden wat het betekent een 

ongeval te hebben wanneer geen gordel gedragen wordt.  

(p. 62-64, 68 in eindrapport) 

 

 

Conclusie 3: Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, moet 

vooral gebruik worden gemaakt van de meest populaire media. 

Bovendien is het noodzakelijk dat een mediamix wordt gebruikt. 
 

De overgrote meerderheid van de mensen geeft aan informatie over 

verkeersveiligheid en mobiliteit te willen ontvangen via internet, televisie, radio en 

krant. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is het dus aan te raden om een mix 

van deze media te gebruiken, eventueel aangevuld met andere media. Er moet hier 

echter rekening worden gehouden met het thema en de doelgroep, wat in verdere 

conclusies wordt besproken.  

(p. 23, 62, 65-66, 67-68, 70, 73-74, 76-77 in eindrapport) 
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Conclusie 4: Laat weten waar de informatie te vinden is.  
 

Mensen willen weten waar bepaalde informatie te vinden is zodat deze geraadpleegd 

kan worden wanneer het nodig is. Dit is vooral het geval voor praktische informatie, 

zoals de bus- en treinuren, maar ook wat betreft regelgeving. Er moet dus 

gecommuniceerd worden over waar informatie voorhanden is en welke informatie 

dat dan is.  

Wanneer er over internet gesproken wordt, is het ook aan te raden deze informatie te 

verzamelen op één centraal punt, wat het zoeken naar informatie vergemakkelijkt.  

(p. 36, 39, 51-52, 61 in eindrapport) 

 

 

Conclusie 5: Overbelast een medium niet. 
 

Het is aan te raden niet te veel gebruik te maken van een medium of het te 

overbelasten. Op een bord langs de weg mag bijvoorbeeld niet te veel tekst gegeven 

worden, maar de informatie moet toch duidelijk zijn. Verkeersprogramma’s mogen 

niet te lang duren, zodat er geen verveling optreedt. Op de radio willen de meeste 

mensen wel informatie ontvangen, maar er moet toch nog de mogelijkheid geboden 

worden om muziek te beluisteren. Dit is vooral belangrijk voor de jonge mensen, 

maar ook andere doelgroepen geven aan dat de informatie op de radio toch iets of 

wat beperkt moet blijven. In ieder geval geldt, hoe jonger de doelgroep hoe meer 

muziek gewenst is. Een overvloed aan folders is ook af te raden. De jongere 

generatie is tegen folders, maar de andere doelgroepen hebben toch nog steeds graag 

een folder in de bus, maar het aantal moet beperkt blijven.  

(p. 63, 68-69, 70, 72, 74 in eindrapport) 
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Conclusie 6: Bepaalde informatie over verkeersveiligheid en 

mobiliteit kan het best via bedrijven en scholen gecommuniceerd 

worden.  
 

Bedrijven en scholen zijn geschikte intermediairen om informatie over 

verkeersveiligheid en mobiliteit te verspreiden. Vooral carpoolen is een initiatief dat 

vanuit de bedrijven en scholen georganiseerd zou moeten worden. Maar ook andere 

thema’s blijken geschikt te zijn zoals bijvoorbeeld het thema niet rijden onder 

invloed en promotie van het gebruik van openbaar vervoer.  

(p. 23, 25, 48, 53-54, 60, 64, 79 in eindrapport) 

 

 

Conclusie 7: Zorg ervoor dat de hoeveelheid informatie is 

aangepast aan de doelgroep. 
 

Uit het onderzoek is gebleken dat de hoeveel gewenste informatie afhangt van het 

thema en de doelgroep. Met bepaalde thema’s komen sommige doelgroepen niet of 

nauwelijks in aanraking en om deze reden is die informatie dan ook niet gewenst. 

Om te voorkomen dat er irritatie wordt opgewekt, moet daarom de hoeveelheid 

informatie per thema afgestemd worden op de doelgroep (tabel 1).  

(p. 41-61 in eindrapport) 
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Tabel 1: Hoeveelheid gewenste informatie per thema en doelgroep 

 

Doelgroep Thema 

Alge-

meen 

publiek 

16-17 

jarigen 

Jonge 

mannen 

Senioren Ouders 

met jonge 

kinderen 

Verkeersregels ++ + + ++ ++ 

Geen andere activiteiten 

tijdens het besturen van 

een voertuig 

- -- - - - 

Persoonlijke beveiliging + -- + ++ + 

Trage wegen + + + ++ ++ 

Openbaar vervoer ++ ++ ++ ++ ++ 

Te voet + -- -- ++ ++ 

Actuele 

verkeersinformatie 

++  ++ ++ ++ 

Zuinig rijden +  ++ + + 

Handhaving + + ++ + ++ 

Autodelen --  - -- + 

Fiets + + + + ++ 

Hoffelijkheid - -- - + + 

Aanpassing rijgedrag aan 

de situatie 

+ - + + + 

Niet rijden onder invloed - - + - - 

Verkeerseducatie + + - + + 

Auto +  + - - 

Carpoolen/schoolpoolen - -- - -- - 

Zwakke weggebruiker - - ++ ++ + 

Bromfiets/motor - -  -- -- -- 

++: veel, +: matig, -: weinig, --: geen 
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Conclusie 8: Zorg dat het medium is aangepast aan de doelgroep.
 

Sommige doelgroepen verkiezen bepaalde media boven andere om informatie over 

verkeersveiligheid en mobiliteit te ontvangen. Vooral de leeftijd speelt hierbij een 

belangrijke factor. 16-17 jarigen vinden bijvoorbeeld de krant en de televisie 

hiervoor minder goed dan andere doelgroepen. In dit geval heeft dit ook wel te 

maken met de manier waarop de boodschap gepresenteerd wordt, wat reeds in 

conclusie 2 aangegeven is. De radio wordt door veel mensen als een zeer goed 

medium gezien, maar de 16-17 jarigen zijn het hier niet mee eens. Deze groep wilt 

voornamelijk muziek horen op de radio. Tabel 2 geeft per doelgroep de evaluatie 

van de verschillende media.  

(p. 62-81 in eindrapport) 

 

Tabel 2: Evaluatie medium per doelgroep 

 

Doelgroep Medium 

Algemeen 

publiek1

16-17 

jarigen 

Jonge 

mannen 

Senioren Ouders met 

jonge 

kinderen 

Krant/ 

tijdschrift 

+ +/- ++ (- voor 

actuele 

verkeersinfo) 

+ ++ (- voor 

actuele 

verkeersinfo 

en 

vervoersinfo) 

Televisie + +/- + ++ (niet voor 

vervoersinfo) 

++ 

                                                 
1Bestond uit 2 focusgroepen: afstand werk (mensen die ver van het werk en dicht bij het werk 
wonen) en opleidingsniveau (hoog- en laagopgeleiden). Aangezien deze groepen een 
doorsnede van de bevolking vormen, worden deze gezien als het algemeen publiek.  
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Radio + - ++ (voor 

actuele 

verkeersinfo, 

maar - voor 

andere 

thema’s) 

++ ++ 

Persoon-

lijke brief 

- (meer voor 

praktische 

lokale info) 

- -- (+ voor 

praktische, 

lokale info) 

- (+ voor 

praktische, 

lokale info) 

-- (enkel alg. 

brief voor 

lokale 

werken) 

Folder/ 

brochure 

+ - - + ++ (-- voor 

actuele 

verkeersinfo) 

Poster/ 

uithang-

bord 

+ (zeker voor 

elektr. 

borden) 

+ + (vooral 

voor bewust-

making) 

+ (elektr. 

borden voor 

actuele 

verkeersinfo) 

++ 

Face-to-

face 

-  -- (+ voor 

vervoersinfo) 

- + (voor 

vervoersinfo 

en 

regelgeving) 

Internet + ++ ++ + ++ 

Telefoon - (-- bij zelf 

opgebeld te 

worden) 

-- - (-- bij zelf 

opgebeld te 

worden) 

- (-- bij zelf 

opgebeld te 

worden) 

+ 

(vervoersinfo 

en actuele 

verkeersinfo,  

-- bij zelf op-

gebeld te 

worden) 

Lezing/ 

infosessie 

- (lokale 

zaken en 

regelgeving) 

-- (+ op 

school) 

-- ++ + (voor 

regelgeving 

en lokale 
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aspecten) 

Teletekst - (meer voor 

actuele 

verkeersinfo) 

-- ++ - - (voor 

actuele 

verkeersinfo, 

anders --) 

CD-

Rom/video/

DVD 

-- - (enkel voor 

rijbewijs te 

behalen) 

+ (enkel voor 

regelgeving, 

anders --) 

-- -- (behalve 

voor 

educatie) 

SMS-

berichten 

-- (misschien 

wel voor 

actuele 

verkeersinfo) 

-- -- -- - (enkel voor 

actuele 

verkeersinfo, 

anders --) 

E-mail/ 

elektr. 

nieuwsbrief 

+ (enkel bij 

nieuwsbrief) 

-- - - - (enkel bij 

nieuwsbrief, 

anders --) 

++: zeer goed, +: goed, -: minder goed, --: slecht 

 

 

Conclusie 9: Zorg dat het medium is aangepast aan het thema 

waarover gecommuniceerd wordt. Er moet ook voor gezorgd 

worden dat de keuze van het medium is afgestemd op het doel 

van de communicatie.  
 

Het medium moet geschikt zijn voor het te communiceren thema. Actuele 

verkeersinformatie kan bijvoorbeeld beter gecommuniceerd worden via de radio. 

Informatie over de bus- en treinuren wordt dan weer het gemakkelijkst geraadpleegd 

op internet en op de borden die bij de haltes staan. Er zou in dit verband rekening 

kunnen worden gehouden met de mediarijkheidstheorie van Daft & Lengel (1986). 

Deze theorie tracht op basis van een aantal eigenschappen de verschillende media te 

categoriseren. Deze eigenschappen zijn (1) onmiddellijke feedback, (2) aantal 
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gebruikte signalen en kanalen, (3) personalisering en (4) gebruik van natuurlijke 

taal. Deze theorie is echter niet zo goed toepasbaar op dit onderzoek omdat deze 

theorie voornamelijk ontwikkeld is voor managers (binnen een organisatie). Volgens 

deze theorie scoort face-to-face communicatie het hoogst (rijkste medium), terwijl 

de doelgroepen aangeven dit niet zo een goed medium te vinden. Om deze reden 

wordt hier niet uitgegaan van de rijkheid van een medium, maar het vermogen van 

een medium een bepaald doel te bereiken. Tabel 3 geeft per medium de 

verschillende mogelijke communicatiedoelen en de mate waarin dit doel met het 

medium bereikt kan worden (Goubin, 2003). Aangezien dit schema duidelijk maakt 

dat niet elk medium geschikt is voor elk doel, kan geconcludeerd worden dat een 

optimale mediamix aan te bevelen is. Tabel 3 kan helpen om deze mediamix samen 

te stellen. Er moet echter opgemerkt worden dat dit niet het enige is waar rekening 

mee gehouden moet worden. Het is dus van belang dat ook de andere aanbevelingen 

in acht worden genomen. 

(p. 23, 62-81 in eindrapport) 

 

Tabel 3: Communicatievermogen van media (Goubin, 2003) 

 

 Vermogen 

om in de be-

langstelling 

te brengen 

Informerend 

vermogen 

Overtuigend 

vermogen 

Onder--

steunend 

vermogen 

Massamedia 

- Kranten & 

magazines/redactioneel 

- Kranten & 

magazines/advertenties 

- Televisiespots 

- Radiospots 

- TV-redactioneel 

 

++ 

 

+ 

 

++ 

++ 

++ 

 

+/- 

 

+/- 

 

+/- 

+/- 

+/- 

 

+/- 

 

- 

 

+/- 

- 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 
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- Radio-redactioneel + +/- +/- - 

Gedrukte media 

- Flyers 

- Folders 

- Brochures 

- Direct mail 

- Affiches/ 

aanplakborden 

 

+ 

+/- 

- 

+ 

+ 

 

+/- 

+ 

++ 

+ 

+/- 

 

- 

+/- 

+/- 

+/- 

- 

 

+/- 

+ 

++ 

+/- 

+/- 

Mondelinge media 

- Persoonlijk gesprek 

- Lezing/infosessie voor 

groep 

- Vergadering 

- Infolijn (burger naar 

overheid) 

- Telefoongesprek 

(overheid naar burger) 

- Stand 

 

+ 

+ 

 

+/- 

-- 

 

+ 

 

+/- 

 

++ 

++ 

 

++ 

+ 

 

+ 

 

+/- 

 

++ 

+ 

 

+ 

+/- 

 

+/- 

 

+/- 

 

+ 

+/- 

 

+/- 

+ 

 

+/- 

 

+/- 

Audiovisuele/digitale 

media 

- Videofilm 

- Teletekst 

- Website 

- E-mail 

- E-zine 

- CD-Rom/DVD 

- SMS-berichten 

 

 

- 

-- 

-- 

+ 

+/- 

+/- 

+ 

 

 

+ 

+/- 

+ 

+/- 

+ 

+/- 

+/- 

 

 

+/- 

-- 

-- 

- 

-- 

- 

-- 

 

 

+/- 

+ 

++ 

+/- 

+/- 

+ 

+/- 

++: bijna altijd van toepassing, +: gewoonlijk van toepassing, +/-: soms wel, soms niet van 

toepassing, -: zelden van toepassing, --: nooit of bijna nooit van toepassing 
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Conclusie 10: De boodschap moet duidelijk zijn voor de 

doelgroep.  
 

Duidelijkheid is één van de belangrijkste criteria waaraan een 

communicatiecampagne moet voldoen. Zeker voor senioren is dit van belang. Deze 

groep beoordeelt een affiche, radio- en televisiespot meestal als goed als de 

boodschap gemakkelijk begrepen wordt. Een duidelijke slogan vormt vaak een 

meerwaarde.  

(p. 87, 88, 90, 92-93, 94-95 in eindrapport) 

 

 

Conclusie 11: Maak in een communicatiecampagne gebruik van 

humor of subjectieve angst. 
 

Het gebruik van humor of suggestieve angst zorgt ervoor dat de 

communicatiecampagne de mensen opvalt. Suggestieve angst heeft als resultaat dat 

er over iets wordt nagedacht, dat er bij iets wordt stilgestaan. Er moet zeker geen 

gebruik worden gemaakt van gruwelbeelden. Er moet iets duidelijk worden gemaakt 

zonder het daadwerkelijk te tonen. Het gebruik maken van humor wordt ook positief 

onthaald. Opgemerkt moet echter worden dat wanneer iets grappig bedoeld is, dit 

niet voor iedereen humoristisch overkomt. Dit verschilt van persoon tot persoon. In 

ieder geval mag voor de senioren de humor niet te ver gezocht zijn. Tevens van 

belang is dat wanneer humor gebruikt wordt, zeker de duidelijkheid niet in het 

gedrang mag komen.  

(p. 87-91, 94-95 in eindrapport) 
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Conclusie 12: De communicatiecampagne moet de mensen 

aanspreken. 
 

De doelgroep moet zich aangesproken voelen door de boodschap en dit kan 

verkregen worden op verschillende manieren. De slogan kan een rijm of een 

woordspeling bevatten. De campagne kan gebruik maken van iets opvallends, door 

bijvoorbeeld bepaalde kleuren te gebruiken of iets te doen wat mensen normaal niet 

zien (vb. auto op bus plaatsen). Het gebruik maken van een bekend liedje is ook een 

meerwaarde. Belangrijk hierbij is dat rekening wordt gehouden met de doelgroep. 

Het liedje moet gekend zijn en aanspreken. Het gebruik maken van een bekende 

Vlaming (BV) heeft voor- en tegenstanders. Er is moeilijk een lijn in te vinden. In 

ieder geval kan een BV ervoor zorgen dat de boodschap een groep mensen niet 

aanspreekt. Een BV kan de aandacht trekken, maar kan ook irriteren. Het hangt dan 

vaak ook nog af om welke BV het gaat. Om aan te spreken is het belangrijk dat de 

boodschap in de ogen van de bevolking juist is. Wanneer dit niet het geval is, wordt 

de boodschap genegeerd. Opgepast moet worden met het gebruik van gevoelige 

thema’s in de communicatiecampagne. Wanneer deze humoristisch zijn bedoeld, 

kunnen die toch mensen raken, dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij onder andere 

dierenmishandeling en bepaalde stigma’s. Ten slotte spreekt een affiche meer aan 

als de tekst bij het beeld past. Er moet een duidelijke link bestaan tussen beide.  

(p. 88-94 in eindrapport) 

 

4 Case studies 
 

Om de conclusies iets concreter te maken, worden in dit hoofdstuk drie case studies 

besproken. Deze case studies zijn campagnes die in het kader van het project 

“Tapestry” zijn uitgevoerd (Tapestry, 2003). 

 13



4.1 Case study 1: Interactive marketing of rural buses (UK) 
 

Context:  

 

Het gaat hier om een aantal dorpen in Oost-Hampshire waar openbaar 

vervoer slechts beperkt wordt aangeboden. Vooral de auto wordt als 

transportmiddel gebruikt. Veel mensen weten niet dat hun dorp openbaar 

vervoer heeft. Dit komt onder meer doordat veel haltes niet duidelijk 

gesignaliseerd zijn en vaak geen bustabellen zijn gegeven. Er is dus een 

gebrek aan informatie wat betreft het openbaar vervoer.  

 

Campagne:  

  

De campagne was gericht op het promoten van het gebruik van openbaar 

vervoer door het een positief imago te geven en mensen bewust te maken 

van het feit dat openbaar vervoer in de regio aanwezig is. Allereerst 

werden er focusgroepen georganiseerd met de bewoners om een effectieve 

campagne te kunnen ontwikkelen. Op deze manier werd dan ineens ook 

informatie over het openbaar vervoer verspreid (face-to-face). De 

doelgroep van de campagne waren de mensen die in de regio wonen en die 

het meest afhankelijk zijn van openbaar vervoer of van wie verwacht kan 

worden dat ze hun gedrag het snelst zullen veranderen (vb. ouderen, jonge 

mensen, en “groene” professionelen). De boodschap van de campagne 

was: “Do More Do Less” (“Doe meer, doe minder”). Deze slogan is 

gebruikt op de radio, in de nieuwsbrief (éénmalig verspreid naar de 

gezinnen) en op één van de posters (in totaal drie soorten posters verspreid 

in postkantoren, scholen, bibliotheken, cafés, enz.). Hierbij werd telkens 

ook het logo van de telefoonlijn en het telefoonnummer vermeld. De 

slogan wilt duidelijk maken dat mensen meer kunnen doen (zoals allerlei 
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plaatsen bezoeken) en toch minder (omdat iemand anders voor u het werk 

doet, de telefoonlijn kan bijvoorbeeld uw busreis plannen en u informatie 

geven in verband met waar u de bus kan nemen). Bovendien werd ook de 

infrastructuur van de haltes verbeterd en werden bustabellen opgehangen. 

Bijkomend werd er ook nog een pocketkaartje van de bustabellen gemaakt 

(per post opgestuurd). Tevens werd er van de gemeentewebsite gebruik 

gemaakt om informatie over het openbaar vervoer te verspreiden. Het 

budget voor de campagne was beperkt.  

 

Bespreking campagne: 

 

Dit was een succesvolle campagne. Het bewustzijn wat betreft het bestaan 

van openbaar vervoer in de regio is gestegen. Er moet echter opgemerkt 

worden dat er geen verandering in gedrag is geconstateerd. De doelgroep 

is bepaald in functie van het thema. Er is in deze campagne veelvuldig aan 

de doelgroep laten weten waar de informatie te vinden. Dit is hier zeker 

van belang want het gaat voornamelijk om praktische informatie. Er is 

gebruik gemaakt van een mediamix, maar omwille van budgetbeperkingen 

is dit echter toch beperkt gebleven. Van televisie is bijvoorbeeld geen 

gebruik gemaakt. De radio is een goed medium voor de meeste 

doelgroepen, behalve voor de jongeren. Er wordt hiermee dus al een groot 

publiek bereikt. De poster blijkt goed te zijn voor alle doelgroepen, 

waardoor dan ook de jongeren bereikt worden. Ook het gebruik van 

internet is positief. Tevens krijgen de mensen de mogelijkheid om zelf te 

telefoneren voor informatie, ook al is dit een iets minder geschikt medium. 

Het is echter onduidelijk of deze dienst gratis wordt aangeboden. Voor een 

deel van de doelgroepen zal deze telefoonlijn handig zijn, maar de 

meerderheid zal toch het internet verkiezen. In ieder geval zorgt de 

combinatie van media tot een groot bereik. Het doel van de campagne 
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bestaat eigenlijk uit meerdere aspecten. Het is de bedoeling om mensen 

meer bewust te maken over het feit dat openbaar vervoer in de regio 

bestaat, dus meer in de belangstelling te brengen, maar het heeft ook tot 

doel mensen te informeren over de busuren en mensen te overtuigen meer 

het openbaar vervoer te gebruiken. Zoals tabel 3 aangeeft, is de radio een 

zeer goed medium om iets in de belangstelling te brengen, wat in deze 

campagne ook is gebeurd. Er is echter ook geïnformeerd over waar 

mensen meer informatie kunnen vinden. Ook posters blijken goed te zijn 

voor deze twee doelen. De infolijn is minder geschikt voor iets in de 

belangstelling te brengen, maar goed om te informeren. Het kan eventueel 

ook gebruikt worden om te overtuigen, hoewel dit niet te verwachten is 

aangezien dit door de doelgroepen niet als een goed medium wordt gezien. 

De website, de nieuwsbrief en het kaartje met de busuren zijn eerder 

geschikt voor te informeren. Opvallend is dat de gekozen media minder 

geschikt zijn om te overtuigen. Er zijn echter wel mensen met behulp van 

focusgroepen geïnformeerd (face-to-face), maar slechts beperkt. Dit kan 

de reden zijn voor het niet veranderen van het gedrag van de mensen. Ten 

slotte moet nog opgemerkt worden dat openbaar vervoer een thema is 

waar mensen veel informatie over willen ontvangen. Te veel informatie 

geven over dit thema is hier dus niet echt van toepassing.  

 

4.2 Case study 2: Efficient car use (UK) 
 

Context:  

 

In Belfast City hebben een aantal organisaties een gebrek aan 

parkeerplaatsen voor het personeel. Om deze reden werd er een campagne 

georganiseerd in twee bedrijven met als thema “park & share”. Dit gaat 
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om gratis parkings gelegen buiten de stad. Vanaf deze parkings rijden dan 

verschillende mensen samen met één auto naar het werk.  

  

Campagne: 

 

Het doel van de campagne was efficiënter om te gaan met de auto en meer 

gebruik te maken van de “park & share” faciliteiten. De doelgroep van de 

campagne waren de werknemers van twee grote organisaties. Er is hier 

niet gekozen voor de hele populatie, omdat de budgetten beperkt waren. 

Het gebruikte medium om de boodschap te verspreiden was e-mail. Hierin 

werden de voordelen van autodelen toegelicht en werd de mogelijkheid 

geboden om de website te bezoeken en zich in te schrijven als een 

potentiële gebruiker. In één van de twee bedrijven was er echter geen 

website voorhanden.  

 

Bespreking campagne:  

 

De campagne heeft niet tot een gedragsverandering geleid. Er moet wel 

opgemerkt worden dat de mensen op de hoogte waren van de campagne. 

Wanneer naar de conclusies wordt gekeken, kunnen een aantal redenen 

worden aangehaald waarom het beoogde doel niet bereikt werd. Het is 

aanbevolen gebruik te maken van een mediamix, wat hier niet het geval is. 

Bovendien is ook enkel gebruik gemaakt van multimedia. De e-mail is 

nogal lang, wat tot verveling en desinteresse kan leiden. Er moet 

opgemerkt worden dat het merendeel van de bevolking slechts een 

beperkte hoeveelheid of zelfs geen informatie wenst over autodelen. 

Internet wordt gezien als een (zeer) goed medium om informatie te 

ontvangen, maar e-mail is dit zeker niet, terwijl dit het belangrijkste 

medium is in deze campagne. E-mail is bovendien enkel nuttig om iets in 
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de belangstelling te brengen, maar zeker niet om mensen tot bepaald 

gedrag te overtuigen. Er is natuurlijk ook wel tegemoet gekomen aan 

sommige conclusies. Een voorbeeld hiervan is dat er via de bedrijven 

gecommuniceerd werd, maar dit woog waarschijnlijk niet voldoende op 

tegen de conclusies die niet gevolgd  zijn. 

 

4.3 Case study 3: Autovrije dag (Frankrijk) 

 

Context: 

 

Sinds 1998 wordt in Nantes elk jaar een nationale autovrije dag 

georganiseerd. De campagne die hier besproken wordt, is die van 2001. 

Deze was veel moeilijker te organiseren omwille van de gebeurtenissen 

van 11 september (beperkt aantal politiemensen voorhanden). Deze 

campagne werd georganiseerd met als lange termijn doel het gebruik van 

het openbaar vervoer te doen toenemen.  

 

Campagne: 

 

Het doel van de campagne was mensen op de hoogte brengen van de 

autovrije dag en auto-eigenaars op die dag van transportmiddel doen 

veranderen. Een bijkomend doel was er voor te zorgen dat mensen niet 

hun winkelgedrag zouden aanpassen. De winkeliers moesten dus ook 

gerustgesteld worden. De doelgroepen waren de autobestuurders en nog 

enkele andere strategische groepen zoals de media en bedrijven. Elk jaar 

werd dezelfde boodschap gebruikt (“in de stad zonder mijn auto!”). Soms 

werden echter ook andere boodschappen ontwikkeld, gericht naar 

verschillende doelgroepen. Deze campagne maakte gebruik van een groot 
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aantal media: krantenartikels in de lokale en nationale pers, 

tijdschriftartikels in de lokale en nationale pers, lokale en nationale 

radiospotjes, lokale en nationale televisiepubliciteit, gratis telefonisch 

informatiecentrum, posters, folders, postkaarten, brieven, katoenen 

spandoeken, website, persconferentie en een promotietour. 

 

Bespreking campagne: 

 

Dit was een zeer succesvolle campagne. De mensen waren zich bewust 

van de campagne en hebben die dag voor een ander transportmiddel dan 

de auto gekozen. Dit is ondermeer te danken aan het breed scala van 

media dat gebruikt is. Er is op de eerste plaats gebruik gemaakt van de 

meest populaire media die vervolgens nog aangevuld zijn met andere 

media. De gebruikte media zijn zeer goed om iets in de belangstelling te 

brengen, te informeren en te overtuigen tot bepaald gedrag. Bovendien 

zorgt dit groot aantal media dat elke doelgroep bereikt wordt. De 

informatie was ook gratis te verkrijgen.  
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