
Stappenplan voor een fietsstimuleringsproject
Op weg naar groeiend fietsgebruik

1a. Selecteer het doelgedrag (=het 
gedrag dat je wilt zien bij je doelgroep, 
bijvoorbeeld ‘fietsgebruik’)

1b. Specificeer het doelgedrag door de 
volgende vragen te beantwoorden (de 
antwoorden zijn slechts voorbeelden):

Wie moet het gedrag vertonen? 
Schoolgaande kinderen van school X en 
hun ouders.

Wat moeten zij anders doen?
Met de fiets naar school ipv achter in de 
auto.

Wanneer moeten zij dat doen?
Als zij naar school gaan.

Waar moeten zij dat doen?
Van huis naar school en terug.

Hoe vaak moeten zij dat doen?
Iedere schooldag.

Met wie moeten zij dat doen?
Met hun ouders of met klasgenootjes.

1: GEDRAG SELECTEREN

Onderzoek de gedragsbepalers
(=factoren die gedrag verklaren) die 
voor jouw doelgroep relevant zijn, 
zodat je weet hoe je het fietsgebruik 
(of ander gedrag) kunt beïnvloeden.

Beantwoord daarmee de volgende 
vragen of raadpleeg Gedragsbepalers
fietsstimulering.xlsx:

Heeft jouw doelgroep:

voldoende fysieke vaardigheden om te 
fietsen of om reparaties uit te voeren? [1]

voldoende kennis over verkeersregels en 
voordelen van fietsen? [2]

voldoende motivatie om te fietsen? [3]

routines waar fietsen onderdeel van is? [4]

een fysieke omgeving die fietsen stimuleert? 
[5]

een sociale omgeving die fietsen stimuleert? 
[6]

Is het antwoord ‘Nee’, dan is dat een 
gedragsbepaler waar je mee aan de slag moet 
in de volgende stappen.

• Amsterdamse fietsstimuleringsprojecten blijken niet of nauwelijks geëvalueerd
• Daardoor ontbreekt inzicht in de opzet en de effectiviteit van deze projecten
• Een systematischer aanpak van fietsstimuleringsprojecten kan ervoor zorgen dat de effectiviteit toeneemt
• Deze slide geeft een stappenplan voor die systematische aanpak voor ieder gedragsvraagstuk
• Dit stappenplan sluit aan bij hoofdstuk 2 Uitgangspunten voor werken met gedrag uit de Gedragsstrategie van V&OR.

Ontwerp in samenwerking met 
relevante deskundigen een 
interventie(pakket) waarin de 
geschikte beïnvloedingstechnieken uit 
stap 3 zijn verwerkt, bijvoorbeeld:

Educatie: geef theorielessen over 
verkeersveiligheid.

Overtuiging: ontwerp een 
communicatiecampagne.

Beloning: geef fietsers korting in lokale 
winkels als zij een x-aantal gefietste 
kilometers hebben gespaard via een app.

Dwang: n.v.t. bij fietsstimulering

Training: organiseer fietslessen.

Beperking: verhoog autoparkeertarieven

Aanpassing van de omgeving: verbeter de 
(veiligheid van de) fietsinfrastructuur rondom 
scholen.

Modelling: vraag een buurtbewoner met een 
voorbeeldfunctie om fietsen te promoten.

Facilitering: ontwerp een buddysysteem 
zodat mensen samen kunnen fietsen.

1. Bepaal vóórdat je de interventie 
gaat uitvoeren, hoe je effect en output 
gaat meten en [wie] de metingen gaat 
uitvoeren. 
Voorbeeld
Effect: aantal kinderen dat op de fiets 
naar school komt [projectleider]
Output: aantal scholen dat is betrokken 
bij het fietsstimuleringsproject 
[projectleider]

2. Denk na over de timing. 
Mobiliteitskeuze is gewoontegedrag en 
is lastig te veranderen. Het helpt dan 
om gebruik te maken van 
discontinuïteiten (life events zoals 
verhuizingen, of geplande verstoringen 
zoals wegwerkzaamheden). 

3. Voer de interventie(s) uit en meet 
wat de resultaten zijn. Doe dit, als het 
kan, met een nulmeting (de situatie 
vóórdat je de interventie uitvoert), een 
éénmeting (de situatie nadat je de 
interventie hebt uitgevoerd) en een 
tweemeting (de situatie nadat de 
interventie een maand of twee achter 
de rug is). Schakel indien nodig hulp in 
van verkeersonderzoek@amsterdam.nl.

Evalueer het project en schrijf van het 
gehele project een beknopte 
rapportage waarin je in ieder geval het 
volgende opneemt:

De projectdoelstellingen en 
doelgroepbeschrijving

Het gespecificeerde doelgedrag (stap 1)

De relevante gedragsbepalers (stap 2)

De beïnvloedingstechnieken die zijn 
toegepast (stap 3)

Hoe deze zijn uitgewerkt in concrete 
interventies. (stap 4)

Het resultaat van de metingen waaruit 
blijkt of beoogd effect en beoogde 
output zijn behaald. (stap 5)

Geleerde lessen en organisatorische 
aandachtspunten (draagvlak, 
participatie, financiering, 
projectmonitoring etc.) (stap 6).

Welk vervolg het project krijgt 
(herhalen, aanpassen, opschalen etc.).

2: GEDRAG VERKLAREN 3: GEDRAG BEÏNVLOEDEN 4: INTERVENTIE ONTWERPEN 5: INTERVENTIE UITVOEREN

Selecteer de geschikte 
beïnvloedingstechniek(en) die 
ingrijpen op de relevante 
gedragsbepalers uit stap 2. De 
technieken zijn generiek, dus ook van 
toepassing op fietsgebruik.

6: EVALUEREN & RAPPORTEREN

Beïnvloedings-
techniek

Bijbehorende
gedragsbepaler(s)

Educatie [2], [3]

Overtuiging [3], [4]

Beloning [3], [4]

Dwang [3], [4]

Training [1], [2]

Beperking [5], [6]

Aanpassing van 
de omgeving

[4], [5], [6]

Modelling [4]

Facilitering [1], [2], [4], [5], [6]

Formuleer minimaal 1 effectindicator en 1 outputindicator waarmee je vast kunt stellen of jouw project straks geslaagd is:
1. Effectindicator: Hoe stel je vast dat je het doel hebt bereikt? 
Voorbeeld: Op school X gaan structureel 10% meer kinderen op de fiets naar school i.p.v. met de auto.
2. Outputindicator: Hoe stel je vast dat je gedaan hebt wat je van plan was? 
Voorbeeld: In 2021 starten we drie fietsstimuleringsprojecten op basisscholen in stadsdeel Noord.

Gebruik de geleerde lessen als input voor volgende fietsstimuleringsprojecten.
Deel je rapportage met collega’s via bikecity@amsterdam.nl en fiets@amsterdam.nl.

KLIK HIER OM JE PROJECT AAN TE MELDEN

mailto:verkeersonderzoek@amsterdam.nl
mailto:P.VERPAALEN@AMSTERDAM.NL?subject=Aanmelding%20fietsstimuleringsproject


Toelichting op belangrijkste begrippen
Ontleend aan The Behaviour Change Wheel (Michie e.a., 2014)

Doelgedrag: het gewenste gedrag van 
je doelgroep.

1: GEDRAG SELECTEREN

Gedragsbepalers: factoren die gedrag 
verklaren

Er zijn 3 clusters van gedragsbepalers:

1. CAPACITEIT

Fysieke capaciteit: Fysieke vaardigheden

Psychologische capaciteit: De capaciteit om 
de noodzakelijke denkprocessen aan te gaan 
(begrijpen, redeneren)

2. MOTIVATIE

Reflectieve motivatie: Reflectieve (bewuste) 
processen, waaronder evalueren en plannen

Automatische motivatie: Automatische 
processen waaronder emoties, routines en 
impulsen die ontstaan uit associatief leren 
en/of disposities (aanleg)

3. GELEGENHEID

Fysieke gelegenheid: Gelegenheid die door 
de fysieke en organisatorische omgeving 
wordt geboden

Sociale gelegenheid: Gelegenheid die 
geboden wordt door het sociaal-culturele 
milieu dat bepaalt hoe men over bepaalde 
zaken denkt (bv. normen, netwerken en 
relaties)

Effectindicator: indicator waarmee je 
kunt vaststellen of je het doel van je 
project hebt bereikt. 

Outputindicator: indicator waarmee je 
kunt vaststellen of je in jouw project 
gedaan hebt wat je van plan was.

Nulmeting: meting die je uitvoert 
vóórdat je de interventie hebt 
uitgevoerd.

Eénmeting: meting die je uitvoert 
nádat je je interventie hebt uitgevoerd. 
Hiermee stel je vast wat het effect is van 
je interventie, door de meetresultaten 
te vergelijken met je nulmeting. 

Tweemeting: meting die je uitvoert 
nadat je de éénmeting hebt uitgevoerd. 
Hiermee stel je vast wat het effect van 
je interventie is op de langere termijn. 
Fietsen de deelnemers aan je fietslessen 
na een aantal maanden nog steeds? Of 
staat hun fiets al weken met een lekke 
band in de garage en vallen zij terug in 
oude routines?

2: GEDRAG VERKLAREN 3: GEDRAG BEÏNVLOEDEN 4: INTERVENTIE ONTWERPEN 5: INTERVENTIE UITVOEREN 6: EVALUEREN & RAPPORTEREN

Beïn-
vloedings-
techniek

Definitie

Educatie Kennis of begrip 
vergroten

Overtuiging Communicatie gebruiken 
om positieve of 
negatieve emoties op te 
wekken of aan te zetten 
tot actie

Beloning De verwachting wekken 
dat er een beloning volgt

Dwang De verwachting wekken 
dat er een straf volgt of 
dat er kosten mee 
gemoeid zijn

Training Vaardigheden aanleren

Beperking Regels gebruiken om 
mensen meer 
gelegenheid te bieden 
om het doelgedrag te 
vertonen

Aanpassing
van de 
omgeving

De fysieke of sociale 
context veranderen

Modelling Een voorbeeld(figuur) 
geven dat mensen 
kunnen nastreven.

Facilitering Middelen 
bieden/belemmeringen
wegnemen om de 
capaciteit of gelegenheid 
te vergroten. nulmeting tweemeting
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