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Introductie (1/2) 

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft Motivaction een onderzoek uitgevoerd naar gedragsbepalers¹ bij het versturen of 

uitstellen van persoonlijke berichten aan verkeersdeelnemers (ten behoeve van de MONO-campagne). 

Aanleiding van het onderzoek 

Verkeersdeelnemers zijn soms teveel bezig met hun mobiele telefoon en onderschatten de risico’s hiervan. In september 2022 start een nieuwe campagne 

onder het bestaande merk MONO om het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers en ongelukken als gevolg van afleiding te verminderen. Mede op basis van een 

gedragsanalyse heeft IenW gekozen voor een nieuwe campagnestrategie waarin niet alleen de ontvanger maar ook de verzender van berichten centraal staat.

Hierbij wordt de sociale norm neergezet ‘geen berichten te versturen aan verkeersdeelnemers (automobilisten en fietsers)’, zodat verkeersdeelnemers op hun 

beurt geen prikkel krijgen om berichten te lezen. 

Het onderzoekstraject bestond uit twee fasen. In de eerste fase hebben we een verkennend kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van een online 

community. Dit is een online platform waar gedurende vijf dagen 100 deelnemers vragen hebben beantwoord. Ook is aan hen een opdracht meegegeven om 

hun berichten uit te stellen als zij dachten dat de ontvanger op dat moment mogelijk een verkeersdeelnemer was. De conclusies van dit onderzoek staan in de 

bijlage. In de tweede fase hebben we een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder verzenders van berichten op basis van inzichten uit de community en een 

door Dienst Publiek en Communicatie (DPC) ontwikkeld gedragsmodel (CASI)¹. Dit rapport gaat primair over de resultaten van de kwantitatieve meting. De 

resultaten van het kwalitatieve onderzoek staan samengevat in de bijlage. 

¹ Gedragsbepalers zijn factoren die (mogelijk) invloed hebben op specifiek gedrag van mensen. Het zijn redenen waarom iemand bepaald gedrag wel of niet laat zien of uitvoert. De 

gedragsbepalers komen uit het Communicatie Activatie Strategie Instrument (CASI). CASI is een instrument dat gebruikt kan worden om wetenschappelijke inzichten over gedrag toe te passen 

in communicatie. Op https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi is meer te lezen over CASI en de onderbouwing van CASI.
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https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi


Introductie (2/2) 

Voor dit onderzoek is aan Nederlanders (16-80 jaar) gevraagd of zij weleens in het algemeen korte, persoonlijke berichten via sociale media (zoals WhatsApp, Telegram, 

Instagram, Facebook Messenger) versturen aan anderen. 1.030 van hen gaven aan dat zij dat weleens doen. Aanvullend zijn nog eens 200 extra Nederlanders in de leeftijd 16 tot 

en met 34 jaar ondervraagd, omdat het vermoeden bestond dat zij anders tegen het verzenden van berichten aan verkeersdeelnemers aankijken dan andere, oudere 

Nederlanders. De deelnemers hebben een vragenlijst ingevuld die samen met IenW is opgesteld. De vragenlijst is tussen is tussen 17 en 24 juni 2022 online afgenomen.

Het rapport is als volgt opgebouwd:

▪ Het rapport begint met een overzicht van de onderzoeksvragen van dit onderzoek (p.5). Hierna presenteren we de conclusies van dit onderzoek (p. 6), waarin we de gevonden 

gedragsbepalers die aantoonbaar van invloed zijn op het wel of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers presenteren. Hier geven we ook handvatten voor de 

campagne.

▪ In het eerste resultatenhoofdstuk (Context: het versturen van berichten aan verkeersdeelnemers, p. 11) beschrijven we de resultaten rondom het versturen van berichten aan 

verkeersdeelnemers. Dit doen we door het gedrag te beschrijven, de mate waarin Nederlanders op dit moment bezig zijn met het nadenken over of het praten met anderen 

over het versturen van berichten aan verkeersdeelnemers, hun kennisniveau over de risico’s van telefoongebruik in het verkeer, hun eigen telefoonervaring (in het verkeer) 

en hoe zij zichzelf ‘beschermen’ om zich niet te laten afleiden van telefoonmeldingen. In het tweede resultatenhoofdstuk (Welke gedragsbepalers zijn van invloed op het wel 

of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers, p.21) geven we een overzicht van de gevonden gedragsbepalers die aantoonbaar van invloed zijn op het wel of niet 

versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. Na het overzicht behandelen we elke gedragsbepaler apart door de antwoorden op de onderliggende stellingen te tonen.  

▪ In het laatste onderdeel van het rapport staan doelgroepen centraal. We beginnen met een hoofdstuk over Nederlanders in de leeftijd 16 tot en met 34 jaar (Doelgroepen op 

basis van leeftijd, p.31). Naast leeftijd is gekeken of Nederlanders zich onderscheiden aan de hand van de antwoorden die zij hebben gegeven op de gedragsbepalers en de 

mate waarin ze het gewenste gedrag vertonen. (Doelgroep en op basis van gedragsbepalers, p.43). 

De resultaten in het rapport worden geïllustreerd met quotes uit het kwalitatieve onderzoek. Deze quotes zijn te herkennen aan een kader met de volgende tekstballon icoon            

Op een aantal pagina’s worden kwantitatieve resultaten aangevuld met inzichten uit het kwalitatieve onderzoek. Dit staat steeds in een paars vak aangegeven              .
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Doelstelling en vragen
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De doelstelling van het onderzoek is:

• Inzicht krijgen in welke gedragsbepalers relevant zijn voor 
het niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. 

• Inzicht krijgen in welke relevante doelgroepsegmenten er zijn 
en in hoeverre deze groepen communicatief een eigen aanpak 
vragen. 

• Op basis hiervan focus en handvatten krijgen voor de 
campagne gericht op ‘verstuurders’. 

De hoofdvraag van het onderzoek luidt:

• Hoe kan een campagne gericht op verzenders van berichten het meeste 

effect hebben?

Belangrijke deelvragen zijn:

• Wat is de context van het versturen van berichten aan bestuurders? 

Denk aan wanneer, aan wie en met welke urgentie/spoed verstuurt men.

• Welke gedragsbepalers¹ spelen een rol bij het niet (of juist wel) 

versturen van berichten aan verkeersdeelnemers?

• Wat zijn kansrijke groepen om de campagne op te richten en op welke 

manier?

• Via welke (combinatie van) mediakanalen (zoals radio, televisie, sociale 

media) kunnen doelgroepen van de campagne het beste bereikt 

worden?

¹ Gedragsbepalers zijn factoren die (mogelijk) invloed hebben op specifiek gedrag van mensen. Het zijn redenen waarom iemand bepaald gedrag wel of niet laat zien of uitvoert. De 

gedragsbepalers komen uit het Communicatie Activatie Strategie Instrument (CASI). CASI is een instrument dat gebruikt kan worden om wetenschappelijke inzichten over gedrag toe te 

passen in communicatie. Op https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi is meer te lezen over CASI en de onderbouwing van CASI.

https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi


Conclusies en handvatten voor de 
campagne



Conclusie

In dit onderzoek is gekeken naar factoren die van invloed zijn op het sturen van korte, persoonlijke berichten aan verkeersdeelnemers. De helft van de Nederlanders staan er 

zelden of nooit bij stil of de ontvanger van hun bericht op het moment van versturen een verkeersdeelnemer is. Nederlanders verschillen in de mate waarin zij het gewenste of 

ongewenste gedrag vertonen: ruim vier op de tien geven aan (vrijwel) nooit berichten te versturen aan verkeersdeelnemers. Een derde geeft aan juist vaak berichten te 

versturen aan verkeersdeelnemers. Dit geldt zowel voor het versturen van berichten aan fietsers als aan automobilisten. 

Nederlanders zijn goed op de hoogte dat de telefoon kan afleiden in het verkeer en weten vaak ook goed dat het gebruik van de telefoon in het verkeer de laatste jaren 

toeneemt. Dus waarom zien Nederlanders wel het probleem maar versturen zij toch met enige regelmaat berichten aan verkeersdeelnemers? Uit dit onderzoek komen een 

aantal gedragsbepalers¹ naar voren die aantoonbaar van invloed zijn op het wel of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. 

¹ Gedragsbepalers zijn factoren die (mogelijk) invloed hebben op specifiek gedrag van mensen. 
² Injunctieve normen beschrijven aan de hand van expliciete opvattingen of voorschriften wat voor gedrag men hoort te doen, denk bijvoorbeeld aan regels en wetten. Descriptieve normen zijn niet opgeschreven 
regels (impliciete regels) die men afleidt uit het gedrag van anderen (bijv. als je ziet dat iedereen in het park zijn afval netjes weggooit, ben je eerder geneigd dit te doen). Inertia is de neiging om vast te houden aan 
de bestaande situatie, waardoor mensen niet in beweging komen, ook al willen ze misschien wel. 
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Factoren of redenen die ervoor zorgen dat men minder vaak berichten verstuurt 
aan verkeersdeelnemers:

+ Men ziet zichzelf als iemand die de veiligheid van de ander hoog in het vaandel 
heeft staan (zelfbeeld)

+ Als iemand het uitstellen of niet sturen van berichten aan verkeersdeelnemers als 
positief, nuttig of leuk vindt (houding)

+ Wanneer iemand denkt dat hun belangrijke naasten het uitstellen of niet sturen 
waarderen en hen zullen aanspreken als zij toch versturen (injunctieve norm²)

+ Als de partner geen of weinig berichten stuurt aan verkeersdeelnemers 
(waargenomen cq. descriptieve norm² bij de partner)

Factoren of redenen die ervoor zorgen dat men vaker berichten verstuurt 
aan verkeersdeelnemers:

- Wanneer het telefoongebruik een gewoonte is en het versturen van 
berichten in het algemeen iets is waar men bijna niet bij nadenkt 
(gewoontegedrag)

- Wanneer iemand de ontvanger van het bericht als verantwoordelijke ziet 
voor het veilig gebruik van de telefoon in het verkeer (verantwoordelijkheid 
ligt bij de ander)

- Wanneer iemand misschien wel de intentie heeft om het gewenste gedrag 
te laten zien, maar dit niet doet (bijvoorbeeld omdat ze het ongewenste 
gedrag gemakkelijker vinden) (inertia²)

Uit het onderzoek blijkt dat leeftijd een rol speelt in verzendgedrag aan verkeersdeelnemers: hoe ouder men is, hoe minder vaak men berichten stuurt aan verkeersdeelnemers.



Doelgroepen op basis van leeftijd (overzicht)
Uit het onderzoek komt naar voren dat leeftijd van invloed is op het versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. Nederlanders in de leeftijd 16 tot en met 34 jaar gaven in 

dit onderzoek vaker aan dat zij berichten versturen aan verkeersdeelnemers dan Nederlanders van 35 jaar of ouder. In overleg met IenW is besloten om de groep Nederlanders 

tot en met 34 jaar nader te bestuderen omdat dit mogelijke kansrijke doelgroep zijn voor campagne. In dit rapport is de leeftijdsgroep uitgesplitst naar 16 t/m 24 jarigen en 25 

t/m 34 jarigen. De twee leeftijdsgroepen lijken op elkaar maar er zijn subtiele verschillen. Hieronder staat een overzicht van de leeftijdsgroepen en de mate waarin zij op dit 

moment het gewenste gedrag uitvoeren en van de gedragsbepalers die aantoonbaar van invloed zijn op het wel of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. 

8CASI gedragsonderzoek MONO | M220481

16 tot en met 24 jarigen
(14% van Nederland)

25 tot en met 34 jarigen 
(16% van Nederland)

Vertoont het gewenste gedrag

Zelfbeeld

Houding t.a.v. het gewenste gedrag

Injunctieve norm

Descriptieve norm

Gewoonte

Verantwoordelijkheid ander

Inertia

Factoren of redenen die 
aantoonbaar ervoor zorgen 

dat men vaker berichten 
stuurt aan 
verkeersdeelnemers

Factoren of redenen die 
aantoonbaar ervoor zorgen 
dat men minder vaak 
berichten stuurt aan 
verkeersdeelnemers

Legenda 
Veel minder dan gemiddeld
Minder dan gemiddeld
Gemiddeld
Meer dan gemiddeld
Veel meer gemiddeld



Doelgroepen op basis van gedragsbepalers (overzicht)
In dit onderzoek is gekeken of er onderscheidende groepen zijn op basis van de onderzochte gedragsbepalers. Het gaat hier niet enkel om de gedragsbepalers die aantoonbaar 

invloed hebben op het gedrag maar ook om alle gedragsbepalers die zijn onderzocht in dit onderzoek. De groepsindeling is gedaan door te kijken naar antwoordpatronen. Op 

basis van de antwoordpatronen is een segmentatie in vier bruikbare groepen gemaakt, die allemaal net anders zijn in hun verzendgedrag, hun houding ten aanzien van het 

gewenste gedrag en de mate van weerstand die zij ervaren bij het gewenste gedrag. Uit de segmentatie blijkt dat in elke groep alle leeftijdsgroepen zitten, zowel jong als oud. 

Dit betekent dat het niet verstandig is om alleen op leeftijd te concentreren om het ongewenste gedrag aan te pakken. Daarnaast biedt de indeling op basis van 

gedragsbepalers een duidelijk handvat voor communicatie. Hieronder staat een overzicht van de vier groepen en de mate waarin zij op dit moment het gewenste gedrag 

uitvoeren en op de gedragsbepalers die aantoonbaar van invloed zijn op het wel of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. 
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Welwillende verzender 
(30% van Nederland)

Gewoonteverzender 
(35,5% van Nederland)

Afwijzende verzender 
(25% van Nederland)

Afwachtende verzender 
(9,5% van Nederland)

Vertoont het gewenste gedrag

Zelfbeeld

Houding t.a.v. het gewenste gedrag

Injunctieve norm

Descriptieve norm

Gewoonte

Verantwoordelijkheid ander

Inertia

Factoren of redenen die 
aantoonbaar ervoor zorgen 
dat men vaker berichten 
stuurt aan 
verkeersdeelnemers

Factoren of redenen die 
aantoonbaar ervoor zorgen 
dat men minder vaak 
berichten stuurt aan 
verkeersdeelnemers

Legenda 
Veel minder dan gemiddeld
Minder dan gemiddeld
Gemiddeld
Meer dan gemiddeld
Veel meer gemiddeld



Handvatten voor campagne

Om Nederlanders aan te sporen tot het gewenste gedrag - geen berichten sturen aan verkeersdeelnemers of dit uitstellen - kan het beste ingespeeld worden op 

de zeven hiervoor genoemde gedragsbepalers. Deze gedragsbepalers hebben aantoonbaar (statistisch) effect op de mate waarin mensen aangeven berichten te 

sturen aan mensen waarvan ze weten of vermoeden dat die op dat moment aan het verkeer deelnemen. Enkele voorbeelden:

• Verantwoordelijkheidsgevoel bij de verzender opwekken - Bij verzenders meer empathie oproepen ten aanzien van de ontvangende verkeersdeelnemer, 

bijvoorbeeld door te laten zien hoe snel je afgeleid kan raken door een meldingssignaal. Verzenders zien de ontvanger als zelf verantwoordelijk voor zijn of 

haar gedrag in het verkeer. Maar als je je meer bewust bent van de situatie van de ontvanger besef je beter hoe snel je kan worden afgeleid van het verkeer 

door een melding, of je dat nu wil of niet. 

• Injunctieve norm activeren - Het gesprek stimuleren tussen naasten over de mate waarin het niet appen tijdens verkeersdeelname gewaardeerd wordt. Als 

de verzender waardering voelt van zijn of haar naaste zal die meer gemotiveerd zijn om hier rekening mee te houden.

• Gewoonte doorbreken – Suggesties aanreiken waarmee verzenders impulsief verzendgedrag kunnen voorkomen, zoals hun partner vragen een appje te 

sturen voordat die in de auto stapt. 

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zien we twee mogelijke routes voor een campagne:

• Route 1: richt je op groepen die het vaakst het ongewenste gedrag vertonen, in ons onderzoek de 16-34 jarigen en het segment dat we ‘afwijzende 

verzenders’ noemen: deze groep heeft weinig risicobewustzijn en veel weerstand tegen het gewenste gedrag (dit segment overlapt voor een groot deel met 

de leeftijdsgroep). Bij deze doelgroepen valt potentieel de meeste winst te behalen, maar ze zijn ook het meest uitdagend en vragen om langdurige grote 

inspanningen om ze in beweging te krijgen. 

• Route 2: Richt je op groepen die wat vaker het gewenste gedrag vertonen, maar nog lang niet allemaal en altijd. In ons onderzoek is dat met name de 

‘gewoonteverzender’, een segment met een meer gematigde houding ten aanzien van het gewenste gedrag. Zij zullen ontvankelijker zijn voor de boodschap 

dan de afwijzende verzenders en dus kansrijker zijn om hen tot het wenselijke gedrag te bewegen. 

CASI gedragsonderzoek MONO | M220481 10



Resultaten | Context: het versturen van 
berichten aan verkeersdeelnemers



Zes op de tien Nederlanders sturen dagelijks berichten 
naar anderen
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6%

21%

31%

26%

9%

6%

Meer dan 50 per dag

11 t/m 50 per dag

1 t/m 10 per dag

1 t/m 6 per week

Minder dan 1 per week

Ik stuur nooit persoonlijke korte berichten

Hoeveel persoonlijke, (meestal) korte berichten 
verstuur je over het algemeen?

(Basis - allen, n=1.101)

De deelnemers die aangeven weleens 

berichten te sturen aan anderen zijn onderdeel 

van de doelgroep van dit onderzoek. 

Resultaten op de volgende pagina’s gaan over 

deze groep.



Een derde stuurt ook bij vermoeden dat iemand onderweg is, 
berichten aan verkeersdeelnemers. Ze maken daarin vrijwel geen 
onderscheid of de ontvanger autorijdt of fietst

34%

15%

20%

12%

20%

Ik stuur zo’n bericht dan niet

Ik stuur zo’n bericht dan zelden

Ik stuur zo’n bericht dan soms

Ik stuur zo’n bericht dan vaak wel

Ik stuur zo’n bericht dan (bijna) altijd wel

Als je aan iemand een (kort) persoonlijk bericht wilt sturen en je weet of 
vermoedt dat diegene op dat moment een auto bestuurt. Wat doe je dan op 

die momenten? (Basis - allen, n=1.030)

CASI gedragsonderzoek MONO | M220481 13

29%

14%

19%

16%

22%

Ik stuur zo’n bericht dan niet

Ik stuur zo’n bericht dan zelden

Ik stuur zo’n bericht dan soms

Ik stuur zo’n bericht dan vaak wel

Ik stuur zo’n bericht dan (bijna) altijd wel

Als je aan iemand een (kort) persoonlijk bericht wilt sturen en je weet of 
vermoedt dat diegene op dat moment aan het fietsen is. Wat doe je dan op 

die momenten? (Basis - allen, n=1.030)

Ondanks vermoedens 
stuurt een relatief grote 
groep vaak tot altijd 
berichten aan 
automobilisten (32%) of 
fietsers (38%).



Ongeveer drie op de tien spreken weleens met anderen 
over het versturen van berichten aan verkeersdeelnemers
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Spreek je wel eens met anderen over het wel of niet 
versturen van (korte) persoonlijke berichten aan 

verkeersdeelnemers? (Basis – allen, n=1.030)

Ja, een enkele keer: 24%

Ja, meerdere keren: 6%

Nee nooit: 67%

Er is een relatie tussen de mate waarin Nederlanders 

praten over het verzenden van berichten aan 

verkeersdeelnemers en verzendgedrag. Nederlanders die 

aangeven een enkele keer of meerdere keren met anderen 

gesproken te hebben over het versturen van berichten aan 

verkeersdeelnemers, sturen minder vaak een bericht aan 

(vermoedelijke) verkeersdeelnemers.



Circa de helft van de verzenders staat er zelden of nooit 
bij stil of de ontvanger van hun bericht een mogelijke 
verkeersdeelnemer is  

3%

27%

24%
26%

14%

6%

0%

20%

40%

Weet ik nietNooitZeldenSomsVaak(Bijna) altijd

Hoe vaak sta je bij het versturen van (korte) persoonlijke 
berichten erbij stil of de ontvanger op dat moment deelneemt

aan het verkeer (autorijden, fietsen)? (Basis - allen, n=1.030) 51%
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Er is een relatie tussen de mate waarin Nederlanders erbij stilstaan of hun bericht de ontvanger uitkomt en 

verzendgedrag. Nederlanders die aangeven er vaak tot altijd bij stil te staan of hun bericht uitkomt, sturen 

minder vaak een bericht aan (vermoedelijke) verkeersdeelnemers.



Nederlanders lijken goed op de hoogte van de risico’s 
door het telefoongebruik in het verkeer
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91%

91%

87%

86%

86%

12%

9%

9%

13%

14%

14%

88%

Het gebruik van de telefoon in het verkeer stijgt
in de afgelopen jaren (waar)

Afleiding is de grootste veroorzaker van
ongelukken in het verkeer (vermoedelijk waar)

Ongeveer 70% van de volwassen automobilisten
gebruikt weleens zijn telefoon terwijl hij

autorijdt (waar)

Meer dan 90% van berichten wordt door
verstuurders zelf als niet-urgent beschouwd

(vermoedelijk waar)

Ook het piepje van een melding leidt autorijders
of fietsers al af en kan tot ongelukken leiden

(vermoedelijk waar)

Mensen zijn goed in staat om zich te
concentreren op de weg en tegelijkertijd iets

anders te doen (vermoedelijk niet waar)

Zijn de volgende uitspraken over het ontvangen van (korte) persoonlijke 
berichten door verkeersdeelnemers waar of niet waar? (Basis - allen, n=1.030)

Waar Niet waar



Niet de bestuurder appen, maar de bijrijder appen of 
bellen of het bericht later versturen zijn volgens de helft 
van de verzenders aantrekkelijke opties 

Nederlanders lijken redelijk positief te staan tegenover het 

contact leggen met de bijrijder. Daarnaast lijkt het later 

versturen van een bericht een kansrijk alternatief. 

6%

6%

5%

17%

6%

8%

7%

16%

23%

23%

29%

31%

40%

39%

37%

22%

18%

16%

14%

5%

8%

8%

8%

9%

Wat vind je van de andere mogelijkheden die je hebt in plaats van het 
sturen van een bericht aan een verkeersdeelnemer? 

(Basis - allen, n=1.030)

Helemaal niet aantrekkelijk Niet aantrekkelijk Neutraal

Aantrekkelijk Heel aantrekkelijk Weet ik niet

Als er een bijrijder is in de auto, dan app je hem/haar 

Als er een bijrijder is in de auto, dan bel je hem/haar 

Je verstuurt je bericht op een later moment 

Je belt de persoon die je een bericht wilde sturen 
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Klik hier voor de achterliggende tabel

Uit het kwantitatieve onderzoek komt niet duidelijk naar 

voren of het bellen naar de verkeersdeelnemer een 

aantrekkelijk alternatief is voor appen. Nederlanders zijn 

verdeeld over de optie ‘je belt naar de persoon die je een 

bericht wilt versturen’. Uit het kwalitatieve onderzoek kwam 

naar voren dat sommige respondenten appen zien als een 

alternatief voor bellen, want met bellen stoor je een ander. 



De meeste Nederlanders die fietsen of autorijden voelen 
geen druk om meteen een bericht te lezen als zij deze 
binnen krijgen 
Een kwart van de Nederlanders die zelf weleens fiets of autorijdt geeft aan dat zij een bericht meteen willen lezen als zij deze binnenkrijgen. Iets minder 

Nederlanders die zelf weleens fietsen of autorijden geven aan dat zij door hun eigen telefoongebruik weleens een onveilige verkeerssituatie hebben gemaakt. 

Veel vaker geven zij aan dat zij een onveilige verkeerssituatie hebben meegemaakt door het telefoongebruik van anderen. 

57%

25%

19%

17%

Ik heb weleens een onveilige
verkeerssituatie meegemaakt door
het telefoongebruik van een ander

Als ik een bericht binnen krijg, wil ik
deze meteen lezen

Ik heb weleens een onveilige
verkeerssituatie meegemaakt door

mijn eigen telefoongebruik

Ik voel druk om snel berichtjes op
mijn telefoon te beantwoorden, ook

al ben ik aan het autorijden of fietsen

Heb jij de volgende situaties weleens meegemaakt 
als verkeersdeelnemer? % Ja 

(Basis - Fietst of rijdt auto, n=984)

Respondenten die 

meteen een bericht 

willen lezen als zij die 

binnen krijgen hebben 

iets vaker de ‘niet-

storen’ modus op hun 

telefoon (18% 

tegenover 12% die niet 

de behoefte heeft 

direct een bericht te 

lezen).

Respondenten die 

aangeven ‘anders, 

namelijk’ benoemen dat 

zij geen meldingen 

ontvangen omdat de 

telefoon uit staat of 

omdat het geluid (voor 

berichten) uitstaat. 

59%

14%

13%

13%

6%

13%

Via een geluidssignaal op de
telefoon zelf

Via de ‘niet-storen’-modus op 
mijn telefoon

Via het dashboard van de auto

Via een smartwatch die
gekoppeld is aan mijn telefoon

Via een spraakfunctie die
gekoppeld is aan mijn telefoon

Anders, namelijk:

Op welke manieren krijg je zelf meldingen van 
berichten op je telefoon in de auto of op de fiets? 

(Basis - Fietst of rijdt auto, n=984)
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Kleine meerderheid neemt actief maatregelen om 
afleiding te voorkomen

43%

28%

21%

7%

6%

6%

Ik doe niets extra's

Ik zet mijn telefoon op stil

Ik leg mijn telefoon buiten
handbereik

Ik app voor ik vertrek dat ik
onderweg ben

Ik zet mijn telefoon uit

Anders, namelijk:

Wat doe je zelf om je niet te laten afleiden van je telefoon 
als je autorijdt of fietst? (Basis - Fietst of rijdt auto, n=984)

57% neemt zelf actief 

maatregelen om zich niet te 

laten afleiden door de 

telefoon in het verkeer.
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In het kwalitatieve onderzoek gaven een aantal 
respondenten aan dat zij zelf actief acties ondernemen 
om niet gestoord te worden op de fiets of als zij 
autorijden. Zij zetten meldingen op stil of stoppen de 
telefoon in een tas. Ook gaven een aantal respondenten 
aan dat zij de meldingen wel horen maar dat het hen lukt 
om deze meldingen te negeren. 

Respondenten beschrijven zelf dat zij hun telefoon geheel 

negeren, deze geheel uitzetten of dat zij de data uitzetten 

(waardoor ze geen berichten kunnen ontvangen) of gebruik 

maken van een app/modus die berichten tegenhoudt. 

Verder geeft een enkeling aan dat zij stoppen met 

rijden/fietsen om op een veilige plek het bericht te lezen. 



Verdieping vanuit het kwalitatief onderzoek:
Uitstellen van berichten best lastig om te doen
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Voorafgaand aan het kwantitatieve onderzoek is er een kort kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van een online community. Een online community is 

een platform waar gedurende vijf dagen 100 deelnemers vragen hebben beantwoord en een opdracht hebben gekregen. Deze opdracht bestond uit het 

oefenen met het gewenste gedrag. Deelnemers moesten proberen drie dagen (zaterdag, zondag en maandag) bij elk bericht dat zij wilden versturen na te 

denken of de ontvanger mogelijk een verkeersdeelnemer is. Na de drie dagen is gevraagd naar hun ervaringen met dit gedrag.  Hieronder staan enkele 

ervaringen van de deelnemers. In de bijlage staat een uitgebreider overzicht van de inzichten uit het kwalitatieve onderzoek.

➢ Het is in het weekend vaak veel lastiger om in te schatten of iemand onderweg is in het verkeer dan op een doordeweekse dag. Dan weet je ongeveer 

wanneer iemand buiten zijn of haar werktijden naar werk rijdt of juist naar huis rijdt. 

➢ Deelnemers hadden hele verschillende ervaringen. Sommigen gaven aan dat het (eigenlijk) best gemakkelijk is om in te schatten of de ontvanger van het 

bericht aan het verkeer deelneemt of niet. Anderen vonden het juist (heel) moeilijk om dat in te schatten. Deelnemers die het moeilijk vonden, zochten uit 

zichzelf soms naar een andere oplossing voor het niet versturen van een bericht, zoals bellen, hun bericht uitstellen of de bijrijder een berichtje te sturen. De 

opdracht viel in het weekend. 

➢ De reden waarom je een bericht aan iemand stuurt kan ervoor zorgen dat het uitstellen van een bericht lastig is, bijvoorbeeld als je wilt weten hoe laat 

iemand thuis is of waarom iemand er nog niet is. 

➢ Deelnemers vinden over het algemeen dat het de verantwoordelijkheid is van de ontvanger om zelf te bepalen of het lezen (en beantwoorden) va n een 

bericht op een veilig moment kan.  

➢ Sommige deelnemers geven aan dat zij door het oefenen met het gewenste gedrag anders zijn gaan denken over het versturen van berichten naar 

verkeersdeelnemers. Sommige deelnemers gaven daarnaast aan dat zij door het oefenen met het gewenste gedrag (het uitstellen of niet versturen van een 

bericht) zich realiseren hoe erg ze eigenlijk zelf worden afgeleid door binnenkomende berichten.

Deze dag zat ik een groot deel van mijn dag in de auto met mijn 

vriend, die op een gegeven moment zei dat hij afgeleid raakte 

omdat hij een berichtje op zijn telefoon in zijn broekzak voelde. Ik 

had niet verwacht dat hij zich daar zo door zou laten afleiden.



Resultaten | Welke gedragsbepalers zijn van 
invloed op het wel of niet versturen van berichten 
aan verkeersdeelnemers?



Factoren of redenen die ervoor zorgen dat men wel 
of geen berichten verstuurt aan verkeersdeelnemers
In dit onderzoek is onderzocht welke factoren of redenen (zogenaamde gedragsbepalers) daadwerkelijk van invloed zijn op het wel of niet versturen van berichten aan 

verkeersdeelnemers, en hoe sterk deze invloed is. Hiervoor is een model¹ ontwikkeld. Uit dit model kwamen een aantal gedragsbepalers die aantoonbaar invloed hebben op het 

verzendgedrag aan verkeersdeelnemers. In de bijlage is het gehele overzicht te vinden van alle factoren en redenen die onderzocht zijn in het model. De factoren of redenen 

aan de linkerkant noemen we positieve gedragsbepalers. Deze gedragsbepalers zorgen ervoor dat men minder vaak berichten verstuurt aan verkeersdeelnemers². De factoren of 

redenen aan de rechterkant noemen we negatieve gedragsbepalers. Deze gedragbepalers zorgen ervoor dat men vaker berichten verstuurt aan verkeersdeelnemers. Op de 

volgende pagina’s beschrijven we de onderliggende vragen van de gedragsbepalers. We beginnen met de positieve gedragsbepalers. 

Positieve 
gedragsbepalers

Men ziet zichzelf als iemand die de veiligheid van een ander 
voorop stelt (zelfbeeld)

Houding t.a.v. het gewenste gedrag is positief

De perceptie van wat voor ons belangrijke mensen van het 
gewenst gedrag vinden (injunctieve norm)

Mate dat men meent dat de partner het gewenste gedrag 
laat zien (descriptieve norm)
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Negatieve 
gedragsbepalers

Versturen van berichten is gewoontegedrag / automatisme 

Mate dat men wil vasthouden aan huidige situatie (inertia)

Mate dat men de ander als verantwoordelijk ziet voor het 
gewenste gedrag 

Uit het onderzoek komt 

naar voren dat leeftijd van 

invloed is op het verzenden 

van berichten aan 

verkeersdeelnemers. Hoe 

ouder men is, hoe minder 

men geneigd is om berichten 

aan verkeersdeelnemers te 

sturen.

¹ Dit is gedaan met een regressieanalyse. Zie de bijlage voor meer uitleg.

² We schrijven hier verkeersdeelnemers. Het gaat dan om de personen waarvan men weet of vermoedt dat zij aan het verkeer deelnemen.



Iemand die zichzelf ziet als iemand die voor de veiligheid 
van anderen zorgt, stuurt minder vaak berichten naar 
verkeersdeelnemers
Zelfbeeld zorgt ervoor dat men minder vaak berichten verstuurt aan verkeersdeelnemers. Zelfbeeld is gemeten door de onderstaande stellingen. Aan de 

linkerkant staan stellingen die gaan over of het gedrag bij de persoon past en aan de rechterkant staan stellingen die meer de redenen achter het gedrag 

weergeven. Hoe vaker deelnemers het eens zijn met de stellingen, hoe minder vaak zij berichten zullen versturen aan verkeersdeelnemers. 

Wat opvalt is dat een meerderheid zichzelf ziet als iemand die de veiligheid van anderen vooropstelt (65%) en het eens is dat het uitstellen van berichten aan 

verkeersdeelnemers veiliger is voor verkeersdeelnemers (68%). Wat ook opvalt is dat een aanzienlijke groep (20%) aangeeft dat zij zich niet schuldig zouden 

voelen als een verkeersdeelnemer iets overkomt doordat de verkeersdeelnemer op dat moment een bericht van hen leest.

5%

7%

5%

9%

11%

22%

25%

28%

45%

35%

33%

20%

17%

13%

7%

9%

8%

Ik ben iemand die de veiligheid van
anderen altijd voorop stelt

Een bericht uitstellen omdat de
ontvanger aan het verkeer deelneemt

past bij hoe ik wil zijn

Nadenken over of ik de ontvanger van
mijn bericht misschien stoor past bij mij

Ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken: 
(Basis - allen, n=1.030)

Helemaal mee oneens Mee oneens
Niet eens, niet oneens Mee eens
Helemaal mee eens Weet ik niet/geen mening

8%

3%

5%

12%

8%

25%

28%

43%

40%

28%

32%

28%

24%

14%

Als ik berichten aan verkeersdeelnemers
uitstel, dan is dat veiliger voor hen

Als iemand iets zou overkomen als hij/zij
een bericht van mij leest tijdens het

verkeer dan zou ik me schuldig voelen

Een verkeersdeelnemer zal het
waarderen als ik mijn bericht op een

later moment stuur

Ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken: 
(Basis - allen, n=1.030)

Helemaal mee oneens Mee oneens Niet eens, niet oneens

Mee eens Helemaal mee eens

Klik hier voor de achterliggende tabellen
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Wanneer men het gewenste gedrag als nuttig, positief en 
leuk beoordeelt, is men meer geneigd het gewenste 
gedrag te vertonen

Ook houding ten aanzien van het gewenste 

gedrag zorgt ervoor dat mensen minder vaak 

berichten sturen aan verkeersdeelnemers. Houding 

is in dit onderzoek gemeten door te vragen of men 

het gewenste gedrag nuttig, positief of leuk vindt. 

Hoe meer men het eens is met een of meerdere van 

deze aspecten, hoe minder vaak men een bericht zal 

sturen aan een verkeersdeelnemer. 

Nederlanders hebben over het algemeen een 

positieve houding ten aanzien van het uitstellen of 

niet versturen van berichten aan 

verkeersdeelnemers. Nederlanders zijn wel 

gematigd over het affectieve aspect: de helft heeft 

geen uitgesproken gevoelens of het gewenste 

gedrag leuk is of niet (om uit te voeren).
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Klik hier voor de achterliggende tabellen

6%

4%

7%

6%

5%

10%

26%

31%

54%

25%

25%

16%

36%

35%

14%

Wat vind je van het bewust niet versturen of uitstellen van (korte) persoonlijke 
berichten aan verkeersdeelnemers? (Basis - allen, n=1.030)

Helemaal niet 
nuttig

Heel nuttig

Heel negatief
Heel positief

Helemaal 
niet leuk

Heel leuk

Cognitief

Waardering

Affectief

Neutrale midden categorie



Wat belangrijke anderen vinden van het gewenste gedrag 
heeft een positieve invloed op het gewenste gedrag

Hoe meer Nederlanders als 

injunctieve norm¹ ervaren dat 

verkeersdeelnemers het fijn 

vinden om niet gestoord te 

worden en als zij wel gestoord 

zouden worden hier anderen op 

zouden aanspreken, hoe minder 

vaak zij berichten zullen versturen 

aan verkeersdeelnemers. 

Respondenten geven aan dat zij 

denken dat hun belangrijke naaste 

het gewenste gedrag zal 

waarderen, maar zijn verdeeld of 

hun belangrijke naaste hun zal 

aanspreken als zij het ongewenste 

gedrag vertonen. 

Ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken?

(Basis - voor de onderstaande personen is aangegeven door de respondent dat zijn/haar mening belangrijk is)

3%

3%

3%

6%

3%

13%

12%

14%

17%

39%

44%

35%

44%

34%

31%

25%

16%

9%

9%

18%

15%

Mijn partner… (n=465)     

Mijn kinderen… (n=267)     

Mijn goede vrienden…  (n=302)     

Mijn collega’s… (n=113)     

17%

16%

17%

18%

22%

16%

19%

13%

15%

17%

19%

29%

26%

29%

22%

14%

10%

8%

5%

8%

11%

15%

17%

18%
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…vindt/vinden het goed als ik hem/haar/hun 
geen berichten verstuur als hij/zij zich in het 

verkeer bevindt/bevinden

…zal/zouden er iets van zeggen als ik 
hem/haar/hun een bericht verstuur als hij/zij 

zich in het verkeer bevindt/bevinden

Klik hier voor de achterliggende tabellen

¹ Injunctieve normen beschrijven aan de hand van expliciete 
opvattingen of voorschriften wat voor gedrag men hoort te 
doen, denk bijvoorbeeld aan regels en wetten. 



Voorbeeldgedrag partner speelt een positieve rol in het 
gewenste gedrag

Hoe meer Nederlanders als descriptieve norm¹ ervaren dat de eigen partner zijn of haar 

berichten uitstelt of niet verstuurt aan verkeersdeelnemers, hoe meer Nederlanders dat zelf 

ook zullen doen. Op dit moment verschillen Nederlanders erg in de mate dat hun eigen 

partner het gewenste gedrag laat zien. 

15% 12% 23% 15% 15% 20%

Denk je dat de volgende personen hun berichten uitstellen of niet versturen als de 
ontvanger van het bericht aan het verkeer deelneemt? 

Nooit Zelden Soms Vaak (Bijna) altijd Weet ik niet

Je partner, n=809
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¹ Descriptieve normen zijn niet opgeschreven regels (impliciete regels) die men afleidt uit het gedrag van anderen (bijv. als je ziet 
dat iedereen in het park zijn afval netjes weggooit, ben je eerder geneigd dit te doen). 



Hoe meer het gebruik van de telefoon een gewoonte is, 
hoe vaker men (gedachteloos) een bericht aan een 
verkeersdeelnemer stuurt

Hoe meer telefoongebruik een gewoonte is, hoe vaker 

Nederlanders berichten zullen versturen aan 

verkeersdeelnemers. Gewoonte is in dit onderzoek 

gemeten aan de hand van drie stellingen die hiernaast 

staan weergegeven.  

Het telefoongebruik is voor veel Nederlanders een 

automatisme. Ze noemen het een gewoonte en maken 

bijna gedachteloos gebruik van de telefoon.

5%

4%

8%

11%

13%

21%

25%

30%

27%

41%

37%

29%

15%

12%

11%

3%

4%

4%

Dit is voor mij een gewoonte

Dit doe ik direct als het bij me opkomt

Dit doe ik zonder nadenken

Ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken over het versturen van 
(korte) persoonlijke berichten in het algemeen? (Basis - allen, n=1.030)

Helemaal mee oneens Mee oneens Niet eens, niet oneens

Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet

Het zit absoluut niet in mijn systeem om hier over na te denken.
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Uit het onderzoek blijkt dat gewoonte met name onder 

jongeren een sterke invloed heeft op hun verzendgedrag. 

Voor de leeftijdsgroep 16 t/m 24 jaar is gewoontegedrag 

een nog sterker belemmerende factor dan voor de andere 

leeftijdsgroepen.

Klik hier voor de achterliggende tabellen



Hoe meer men vindt dat de ontvanger verantwoordelijk 
is voor veilig telefoongebruik in het verkeer, hoe minder 
men geneigd is het gewenste gedrag te vertonen

Hoe meer Nederlanders vinden dat niet zijzelf maar de ontvanger van het bericht verantwoordelijk is voor het veilig gebruik van de telefoon in het 

verkeer, hoe meer zij geneigd zijn om berichten te versturen aan verkeersdeelnemers. Verantwoordelijkheid is in dit onderzoek gemeten aan de hand van drie 

stellingen. De stellingen gaan over de mate waarin de ontvanger zelf verantwoordelijk is voor veilig telefoongebruik (in het verkeer) en de mate waarin de 

verstuurder van een bericht verantwoordelijk is voor de veiligheid van de ontvanger. Nederlanders menen relatief vaak dat veilig gedrag rondom 

telefoongebruik bij de ontvanger ligt en voelen zich in mindere mate verantwoordelijk om veilig gedrag te ondersteunen voor ontvangers. 
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2%

8%

6%

14%

21%

33%

35%

30%

36%

15%

Ben je het eens met de uitspraken over het versturen van (korte) 
persoonlijke berichten aan verkeersdeelnemers? (Basis - allen, n=1.030)

Helemaal mee oneens Mee oneens Niet eens, niet oneens

Mee eens Helemaal mee eens

Het wel of niet lezen/beantwoorden van berichten tijdens verkeersdeelname is de 
verantwoordelijkheid van de ontvanger 

Het is niet mijn verantwoordelijkheid om te bedenken of mijn bericht de ontvanger mogelijk 
afleidt 

3%5% 22% 34% 31% 5%

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende 
uitspraak: (Basis - allen, n=1.030)

Helemaal mee oneens Mee oneens

Niet eens, niet oneens Mee eens

Helemaal mee eens Weet ik niet / geen mening

De ontvanger van een bericht bepaalt zelf wel of hij/zij dit 
veilig kan lezen of niet 

Klik hier voor de achterliggende tabellen

Ik vond het wel lastig en zonde van mijn tijd om stil te staan of hij 

zich in het verkeer zou bevinden of niet.



Hoe meer men denkt last te hebben van het uitstellen 
van een bericht, hoe minder waarschijnlijk zij het 
gewenste gedrag uitvoeren 

Als laatste gedragsbepaler behandelen we inertia. Dit is een negatieve 

gedragsbepaler. Inertia gaat over tegenzin om gedrag te veranderen en 

excuses om vast te houden aan het huidige verzendgedrag. Inertia is o.a. 

gemeten aan de stellingen hiernaast. 

Hoe meer men het gevoel heeft dat het gewenste gedrag een ongewenst 

effect heeft op zichzelf, hoe minder men geneigd is om het gewenste 

gedrag te laten zien. 

Ruim één op de tien Nederlanders geeft aan dat zij verwachten dat het 

gewenste gedrag negatieve invloed heeft op hun dagplanning en op hun 

gevoel. Bijna één op de vijf ziet op tegen het uitvoeren van het gewenste 

gedrag. 
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33%

22%

33%

31%

24%

30%

8%

14%

2%

3%

Ben je het eens met de uitspraken over het versturen van (korte) 
persoonlijke berichten aan verkeersdeelnemers? 

(Basis - allen, n=1.030)

Helemaal mee oneens Mee oneens Niet eens, niet oneens

Mee eens Helemaal mee eens

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan loopt mijn dagplanning in de war 

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan geeft me dat een vervelend gevoel 

21% 30% 23% 12% 6% 9%

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende uitspraak: 
(Basis - allen, n=1.030)

Helemaal mee oneens Mee oneens Niet eens, niet oneens

Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet / geen mening

Ik zie er tegenop om berichten uit te stellen of niet te sturen op het moment 
dat iemand aan het verkeer deelneemt 

Klik hier voor de achterliggende tabellen

Ik vond het irritant om niet op verzenden te drukken.



Nederlanders menen dat het uitvoeren van het gewenste 
gedrag relatief gemakkelijk te doen is

Bij het meten van Inertia is ook gemeten hoe moeilijk of 

makkelijk men denkt dat het is om het gewenste gedrag uit 

te voeren. 

51% van de Nederlanders meent dat het gewenste gedrag 

waarschijnlijk relatief gemakkelijk is om uit te voeren. 

6%

3%

12%

29%
32%

19%

0%

20%

40%

Weet ik nietHeel moeilijkMoeilijkNiet moeilijk,
niet makkelijk

MakkelijkHeel makkelijk

Stel je wilt een (kort) persoonlijk bericht aan iemand sturen die 
(vermoedelijk) op dat moment aan het verkeer deelneemt. Hoe moeilijk of 

makkelijk is het dan voor jou om je bericht bewust niet of later te versturen? 
(Basis - allen, n=1.030)
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51% 15%

Klik hier voor de achterliggende tabellen

In het kwalitatieve onderzoeker is aan deelnemers gevraagd 

om gedurende drie dagen (zaterdag, zondag en maandag) te 

oefenen met het gewenste gedrag (het bewust niet versturen 

of het uitstellen van berichten). Deelnemers gaven na de 

oefening verdeelde reacties. Sommigen van hen vonden de 

oefening niet zo moeilijk. Zij bedachten zelf een alternatieve 

optie voor het niet verzenden van berichten, bijvoorbeeld door 

iemand anders te appen dan de automobilist of de fietser. 

Deelnemers die de oefening wel moeilijk vonden om uit te 

voeren, gaven aan dat zij negatieve gevoelens ervaren (zoals 

irritatie) en dat zij het lastig vinden om te weten of iemand 

verkeersdeelnemer is.



Doelgroepen op basis van leeftijd



Doelgroepen op basis van leeftijd

Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlanders in de leeftijd 16 tot en met 34 jaar vaker berichten versturen in het algemeen en aan (vermoedelijke) verkeersdeelnemers 

dan Nederlanders van 35 jaar en ouder. Omdat de leeftijdsgroep het ongewenste gedrag vaker laat zien, kijken we verder naar deze groep door te kijken hoe zij op de gevonden 

gedragsbepalers scoren. We delen de groep 16 tot en met 34 jarigen in tweeën omdat er subtiele verschillen zijn in hun gedrag en houding ten aanzien van het versturen van 

berichten aan verkeersdeelnemers:

▪ Nederlanders in de leeftijd 16 tot en met 24 jaar (in deze groep zijn 242 Nederlanders ondervraagd).

▪ Nederlanders in de leeftijd 25 tot en met 34 jaar (in deze groep zijn 273 Nederlanders ondervraagd).

Voor elke leeftijdsgroep beschrijven de resultaten in de volgende volgorde:

1. We beginnen met een samenvatting van de groep. Hierin beschrijven we kort de kenmerken van de groep ten aanzien van het gewenste gedrag.  

2. Daarna beschrijven we de antwoorden op de factoren of redenen die ervoor zorgen dat men minder vaak berichten verstuurt aan verkeersdeelnemers. Op deze pagina staan 

enkel de factoren of redenen waarop de leeftijdsgroep anders scoort dan andere Nederlanders (bijv. omdat ze het antwoord vaker geven op een vraag of juist minder vaak). 

3. Als derde beschrijven we de antwoorden op de factoren of redenen die ervoor zorgen dat men vaker berichten verstuurt aan verkeersdeelnemers. Op deze pagina staan 

enkel de factoren of redenen waarop de leeftijdsgroep anders scoort dan andere Nederlanders (bijv. omdat ze het antwoord vaker geven op een vraag of juist minder vaak). 

4. Als laatste tonen we het mediaprofiel van de leeftijdsgroep. Dit doen we aan de hand van de volgende kanalen: radio, televisie, streamingdiensten voor muziek, internet en 

sociale media, on demand diensten en kranten en nieuwssites. Bij elk kanaal geven we de top drie diensten die het meest gebruikte worden (bijv. bij het kanaal radio geven 

we de radiozenders die het meest geluisterd worden). Voor radio, televisie, internet en sociale media en on demand diensten beschrijven we ook de luister- en 

kijkfrequentie. Wanneer bepaalde kanalen of diensten vaker of minder vaak gebruikt worden in vergelijking met andere Nederlanders, is de vergelijking weergegeven (bijv. 

Radio 538: 82% vs. 63%). Staat de vergelijking er niet, dan is er geen verschil met de groep andere Nederlanders.

Bij de vergelijkingen die gemaakt worden (in tekst steeds aangegeven als vaker, grotere mate, minder of door middel van een cijfer zoals vs. 63%) gaat het steeds om de 

vergelijking met de rest van Nederland (en dus niet enkel om de vergelijking met de andere leeftijdsgroep). We vertellen dan ook het antwoord van de groep andere 

Nederlanders zodat te zien is hoe groot het verschil is.
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16 tot en met 24 jarigen (‘jongeren’) 
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Samenvatting

Voor jongeren (16 tot en met 24 jarigen) is het gebruik van de telefoon in sterkere mate een gewoonte. Een meerderheid in 
deze groep verstuurt berichten zonder er bij na te denken en zij versturen berichten direct als bij hen de behoefte opkomt 
om een bericht te versturen. Jongeren geven vaker aan dat zij zelf druk voelen om snel berichtjes op hun telefoon te 
beantwoorden, ook als zij aan het autorijden of aan het fietsen zijn. Zij geven ook vaker aan dat ze zelf berichten meteen 
willen lezen als zij deze binnen krijgen. Jongeren hebben zelf vaker een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door hun 
eigen telefoongebruik dan andere Nederlanders.

Hun houding is vaker negatief tegenover het uitstellen van berichten (gewenste gedrag) en zij voelen meer weerstand bij het 
uitvoeren van het gewenste gedrag. Vaker dan andere Nederlanders denken zij dat hun dagplanning in de war loopt als ze 
niet direct hun bericht kunnen versturen. Ook geven zij vaker aan dat het hen een vervelend gevoel zou geven als ze niet 
direct een bericht zouden kunnen versturen. Vaker dan andere Nederlanders denken jongeren dat het uitstellen van 
berichten of het niet versturen van berichten moeilijk is om te doen. Zij zien er ook vaker tegenop om hun berichten aan 
verkeersdeelnemers uit te stellen dan anderen. Zij hebben minder vertrouwen in zichzelf dat het hen zou lukken om 
berichten bewust niet of later te versturen als zij weten dat de ontvanger op dat moment aan het verkeer deelneemt en zij 
geven vaker aan dat het hen zou irriteren als hen gevraagd wordt om hun berichten uit te stellen.

Jongeren vinden in grotere mate dat het niet hun verantwoordelijkheid is om te bedenken of hun bericht de ontvanger 
mogelijk afleidt. Zij denken minder vaak dat een verkeersdeelnemer het zal waarderen als zij hun bericht aan hen uitstellen.
Het gewenste gedrag is minder in lijn met hun zelfbeeld: zij zien zichzelf in mindere mate als iemand die berichten uitstelt om 
voor meer veiligheid te zorgen voor de verkeersdeelnemer. Jongeren geven vaker aan dat hun partner ook niet zijn of haar 
berichten uitstelt aan verkeersdeelnemers (descriptieve norm). Zij denken ook vaker niet dat hun vrienden hen zullen 
aanspreken als zij hen berichten sturen als ze in het verkeer rijden (injunctieve norm).

Bewustzijn: 61% staat er nooit of zelden bij stil of de ontvanger van een bericht op dat moment aan het verkeer deelneemt. 
66% spreekt nooit met anderen over het wel of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers.
Risicobewustzijn: jongeren vinden minder vaak dat het ontvangen van een melding (visueel of door een geluid) het risico op 
een ongeluk in het verkeer verhoogt. Zij denken ook minder vaak dat het lezen van een bericht in het verkeer het risico op 
een ongeluk in het verkeer verhoogt.
Afleiding: jongeren denken minder vaak dat een kort bericht een verkeersdeelnemer zal afleiden en denken minder vaak dat 
het uitstellen van berichten zou helpen om afleiding te voorkomen. In vergelijking met andere Nederlanders vinden jongeren 
het iets minder erg als verkeersdeelnemers worden afgeleid door hun bericht. 

% stuurt minimaal dagelijks een bericht

16 t/m 24 jarigen: 81%

Nederland gemiddeld: 59%

% stuurt berichten aan anderen vaak of altijd als 
zij weten vermoeden of dat de ontvanger op dat 
moment autorijdt

16 t/m 24 jarigen: 46%

Nederland gemiddeld: 32%

% stuurt berichten aan anderen vaak of altijd als 
zij weten vermoeden of dat de ontvanger op dat 
moment fietst

16 t/m 24 jarigen: 58%

Nederland gemiddeld: 38%



16 tot en met 24 jarigen
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers verminderen
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Zelfbeeld

43%
Geeft aan dat het uitstellen
van een bericht omdat de 
ontvanger aan het verkeer 
deelneemt, past bij hoe zij 
willen zijn (vs. 52% onder 
andere Nederlanders) 

18%
Denkt niet dat een 
verkeersdeelnemer het zal 
waarderen als zij het bericht 
op een later moment aan hen 
versturen (vs. 11% onder 
andere Nederlanders) 

Houding

30%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) 

persoonlijke berichten aan 

verkeersdeelnemers 

(helemaal) niet leuk (vs. 

14% onder andere 

Nederlanders).

19%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) 

persoonlijke berichten aan 

verkeersdeelnemers 

(helemaal) niet nuttig (vs. 

11% onder andere 

Nederlanders).

17%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) 

persoonlijke berichten aan 

verkeersdeelnemers (heel)

negatief (vs. 8% andere 

oudere Nederlanders).

Injunctieve norm

50%
Denkt niet dat hun 
goede vrienden er 
iets van zouden 
zeggen als zij hen 
een bericht zouden 
sturen terwijl die 
vrienden zich in het 
verkeer bevinden  
(vs. 36% onder 
andere 
Nederlanders) 

Descriptieve norm

3%

20%

23%

15%

15%

24%

(Bijna) altijd

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

Weet ik niet

Denk je dat je partner zijn/haar
berichten uitstelt of niet verstuurt

als de ontvanger van het bericht
aan het verkeer deelneemt?

(Basis - heeft een partner, n=169)

vs. 16% onder andere 
Nederlanders

Goede vrienden

Partner



16 tot en met 24 jarigen
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers versterken
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Gewoonte

80%

Het versturen van korte 
persoonlijke berichten is 

voor mij een gewoonte
vs. 54% 

65%

Het versturen van korte 
persoonlijke berichten doe 

ik direct als het bij me 
opkomt vs. 49% 

60%

Het versturen van korte 
persoonlijke berichten doe 

ik zonder nadenken 
vs. 39% 

Verantwoordelijkheid ander

51%

Het is niet mijn 
verantwoordelijkheid om te 

bedenken of mijn bericht de 
ontvanger mogelijk afleidt 

vs. 44% 

Interia

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan loopt mijn dagplanning in de war

26% vs. 9%

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan geeft me dat een vervelend gevoel

33% vs. 16%

Ik zie er tegenop om berichten uit te stellen of niet te sturen op het moment dat 
iemand aan het verkeer deelneemt

32% vs. 17%

Stel je wilt een (kort) persoonlijk 
bericht aan iemand sturen die 

(vermoedelijk) op dat moment aan 
het verkeer deelneemt. Hoe 

moeilijk of makkelijk is het dan 
voor jou om je bericht bewust niet 

of later te versturen?

28% 
vs. 13%

% Moeilijk + zeer 

moeilijk



16 tot en met 24 jarigen
Mediagebruik
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Radio

Gebruik radio: (bijna) dagelijks
50%

vs. 68%

De top 3 meest beluisterde zenders binnen deze groep zijn:

Radio 538: 

82% vs. 63%

Q-music:

44% vs. 33%

Sky Radio:

37%

Luistert ook vaker naar SlamFM (30%. vs. 14%) 

Internet en Sociale media

Gebruik internet: (bijna) dagelijks

99%

De top 3 meest gebruikte sociale media platforms binnen deze 

groep zijn:

Instagram: 

82% vs. 36%

Snapchat: 

75% vs. 9%

Facebook: 

62% vs. 72%

Deze groep gebruikt ook vaker TikTok (33%. vs. 6%) 

Televisie

Gebruik televisie (dagelijks)

75%

vs. 89%

De top 3 meest bekeken zenders/omroepen binnen deze groep zijn:

NOS: 

59%

RTL 4:

55% vs. 69%

NPO 1:

53% vs. 63%

Kijkt vaker naar Nickelodeon (16%. vs. 5%) en MTV (15% vs. 10%)  

On Demand

Gebruik On Demand (bijna) dagelijks

67%

vs. 55%

De top 3 meest gebruikte kanalen binnen deze groep zijn:

Netflix: 

80% vs. 61%

YouTube: 

71% vs. 49%

Videoland: 

40% vs. 24%

Deze groep gebruikt ook vaker Disney+ (36%. vs. 17%) en NPO 

Start (33% vs. 20%) 

Streamingdiensten voor muziek

De top 3 meest gebruikte diensten binnen deze groep zijn:

Spotify: 

82% vs. 64%

YouTube:

64%

Shazam:

15% vs. 5%

50% luistert weleens naar een 

podcast vs. 24% 

Kranten en nieuwssites

De top 3 meest gelezen kranten of nieuwssites:

NOS.nl: 

72% vs. 42%

Nu.nl: 

64% vs. 46%

AD: 

48%

Jongeren lezen kranten minder frequent dan Nederlanders van 

25 jaar en ouder. Daarnaast geven ze vaker de voorkeur voor de 

digitale versies van de krant. 

Wanneer achter een cijfer een vergelijking wordt gemaakt (vs. xx%) dan is 

dit de vergelijking met de groep Nederlanders van 25 tot en met 80 jaar



25 tot en met 34 jarigen
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Samenvatting

Voor Nederlanders in de leeftijd 25 tot en met 34 jaar is het gebruik van de telefoon in sterkere mate een gewoonte. De helft

verstuurt berichten zonder er bij na te denken en een meerderheid verstuurt berichten direct als bij hen de behoefte opkomt om 

een bericht te versturen. Deze groep geeft vaker aan dan andere Nederlanders dat zij weleens een onveilige verkeerssituatie 

hebben meegemaakt door hun eigen telefoongebruik.

Nederlanders van 25 tot en met 34 jaar hebben niet per se een negatieve houding ten aanzien van het uitstellen of niet 

versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. Iets minder vaak dan Nederland breed noemen zij het uitstellen berichten 

positief. Wel voelt deze leeftijdsgroep meer weerstand bij het uitvoeren van het gewenste gedrag. Vaker dan andere 

Nederlanders geven zij aan dat het hen een vervelend gevoel zou geven als ze niet direct een bericht zouden kunnen versturen.

Zij denken ook vaker dat het uitstellen van berichten of het niet versturen van berichten moeilijk is om te doen. Zij zien er ook 

vaker tegenop om hun berichten aan verkeersdeelnemers uit te stellen dan anderen. Zij hebben minder vertrouwen in zichzelf 

dat het hen zou lukken om berichten bewust niet of later te versturen als zij weten dat de ontvanger op dat moment aan het 

verkeer deelneemt andere Nederlanders en zij geven vaker aan dat het hen zou irriteren als hen gevraagd wordt om hun 

berichten uit te stellen.

Nederlanders van 25 tot en met 34 jaar vinden in grotere mate dat het niet hun verantwoordelijkheid is om te bedenken of hun 

bericht de ontvanger mogelijk afleidt. Zij denken minder vaak dat een verkeersdeelnemer het zal waarderen als zij hun bericht 

aan hen uitstellen. 25 tot en met 34-jarigen zijn minder overtuigd dat hun partner er iets van zou zeggen als zij hen berichten 

sturen als de partner verkeersdeelnemer is. Zij denken vaker dat hun goede vrienden hen niet zouden corrigeren op het 

ongewenste gedrag (injunctieve norm). Deze leeftijdsgroep geeft minder vaak aan dat zij hun partner altijd het gewenste 

gedrag zien uitvoeren (descriptieve norm).

Bewustzijn: 53% staat er nooit of zelden bij stil of de ontvanger van een bericht op dat moment aan het verkeer deelneemt. 

58% spreekt nooit met anderen over het wel of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. Deze leeftijdsgroep 

spreekt in vergelijking met andere Nederlanders vaker met anderen over het wel of niet versturen van berichten aan 

verkeersdeelnemers.

Risicobewustzijn: jongeren vinden minder vaak dat het lezen of beantwoorden van een bericht in het verkeer het risico op een 

ongeluk in het verkeer verhoogt.

Afleiding: deze groep denkt iets vaker dat mensen goed in staat zijn om zich te concentreren op de weg en tegelijkertijd iets 

ander kunnen doen. Zij denken minder vaak dat een kort bericht een verkeersdeelnemer zal afleiden en denken minder vaak dat 

het uitstellen van berichten zou helpen om afleiding te voorkomen. In vergelijking met andere Nederlanders vindt deze groep 

het mindere erg als verkeersdeelnemers worden afgeleid door hun bericht. 

% stuurt minimaal dagelijks een bericht

25 t/m 34 jarigen: 78%

Nederland gemiddeld: 59%

% stuurt berichten aan anderen vaak of altijd als 
zij weten vermoeden of dat de ontvanger op dat 
moment autorijdt

25 t/m 34 jarigen: 39%

Nederland gemiddeld: 32%

% stuurt berichten aan anderen vaak of altijd als 
zij weten vermoeden of dat de ontvanger op dat 
moment fietst

25 t/m 34 jarigen: 49%

Nederland gemiddeld: 38%



25 tot en met 34 jarigen
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers verminderen
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Zelfbeeld

59%
Geeft aan dat zij iemand zijn die de 
veiligheid van anderen altijd 
voorop stelt (vs. 67% onder 
andere Nederlanders) 

57%
Is het eens dat als je berichten aan 
verkeersdeelnemers uitstelt, dit 
veiliger is voor hen (vs. 68% 
onder andere Nederlanders) 

41%
Geeft aan dat het uitstellen van 
een bericht omdat de ontvanger 
aan het verkeer deelneemt, past 
bij hoe zij willen zijn (vs. 53% 
onder andere Nederlanders) 

17%
Denkt niet dat een 
verkeersdeelnemer het zal 
waarderen als zij het bericht op 
een later moment aan hen 
versturen (vs. 11% onder andere 
Nederlanders) 

Houding

53%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) 

persoonlijke berichten aan 

verkeersdeelnemers (heel)

positief (vs. 60% onder 

andere Nederlanders).

Injunctieve norm

27%
Denkt dat hun 
partner er iets van
zal zeggen als zij 
hem/haar een 
bericht versturen als 
de partner zich in het 
verkeer bevindt (vs. 
37% onder andere 
Nederlanders) 

46%
Denkt niet dat hun 
goede vrienden er 
iets van zouden 
zeggen als zij hun 
vrienden een bericht 
zouden sturen 
terwijl die vrienden 
zich in het verkeer 
bevinden  (vs. 38% 
onder andere 
Nederlanders) 

Descriptieve norm

9%

13%

28%

12%

17%

20%

(Bijna) altijd

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

Weet ik niet

Denk je dat je partner zijn/haar
berichten uitstelt of niet verstuurt

als de ontvanger van het bericht
aan het verkeer deelneemt?

(Basis - heeft een partner, n=234)

Goede vrienden

Partner

Partner

vs. 15% onder andere 
Nederlanders



25 tot en met 34 jarigen
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers versterken
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Gewoonte

68%

Het versturen van korte persoonlijke 
berichten is voor mij een gewoonte

(vs. 56% onder andere 
Nederlanders)

61%

Het versturen van korte persoonlijke 
berichten doe ik direct als het bij 

me opkomt (vs. 50% onder andere 
Nederlanders)

49%

Het versturen van korte persoonlijke 
berichten doe ik zonder nadenken 

(vs. 42% onder andere Nederlanders)

Verantwoordelijkheid ander

53%

Het is niet mijn 
verantwoordelijkheid om te 

bedenken of mijn bericht de 
ontvanger mogelijk afleidt 

(vs. 43% onder andere Nederlanders)

Inertia

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan geeft me dat een vervelend gevoel

24% (vs. 18% onder andere Nederlanders)

Ik zie er tegenop om berichten uit te stellen of niet te sturen op het moment dat 
iemand aan het verkeer deelneemt

30% (vs. 17% onder andere Nederlanders

Stel je wilt een (kort) persoonlijk 
bericht aan iemand sturen die 

(vermoedelijk) op dat moment aan 
het verkeer deelneemt. Hoe 

moeilijk of makkelijk is het dan 
voor jou om je bericht bewust niet 

of later te versturen?

23% (vs. 15% 

onder andere 
Nederlanders

% Moeilijk + zeer 

moeilijk



25 tot en met 34 jarigen
Mediagebruik

Radio

Gebruik radio: (bijna) dagelijks
58%

vs. 66%

De top 3 meest beluisterde zenders binnen deze groep zijn:

Q-music:

45% vs. 33%

Radio 538:

36%

Sky Radio:

35%

Luistert ook vaker naar SlamFM (27%. vs. 15%) en 100% NL (25%

vs. 16%) 
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Internet en Sociale media

Gebruik internet: (bijna) dagelijks

96%

De top 3 meest gebruikte sociale media platforms binnen deze 

groep zijn:

Facebook: 

79% vs. 67%

Instagram: 

54% vs. 42%

LinkedIn: 

36% vs. 21%

Deze groep gebruikt ook vaker Twitter (24%. vs. 16%) 

Televisie

Gebruik televisie (dagelijks)

82%

De top 3 meest bekeken zenders/omroepen binnen deze groep zijn:

RTL 4: 

62%

NPO 1:

48% vs. 65%

RTL 5:

46% vs. 35%

Kijkt ook vaker naar Comedy Central (21%. vs. 12%) en MTV (18%

vs. 9%) 

On Demand

Gebruik On Demand (bijna) dagelijks

67%

vs. 55%

De top 3 meest gebruikte kanalen binnen deze groep zijn:

Netflix: 

79% vs. 61%

YouTube: 

61% vs. 51%

Videoland: 

39% vs. 24%

Deze groep gebruikt ook vaker NPO Start (30%. vs. 20%) en 

Disney+ (27% vs. 18%) 

Streamingdiensten voor muziek

De top 3 meest gebruikte diensten binnen deze groep zijn:

Spotify: 

72%

YouTube:

67%

Apple Music:

9%

34% luistert weleens naar een 

podcast

Kranten en nieuwssites

De top 3 meest gelezen kranten of nieuwssites:

NOS.nl: 

50%

Nu.nl: 

49%

AD: 

42%

Nederlanders tussen de 25 en 34 jaar lezen kranten minder 

frequent dan Nederlanders boven de 34 jaar of onder de 25 jaar. 

Daarnaast geven ze vaker de voorkeur voor de digitale versies 

van de krant. 

Wanneer achter een cijfer een vergelijking wordt gemaakt (vs. xx%) dan is dit de 

vergelijking met de groep andere Nederlanders (16 tot en 24 jaar en 35 tot en met 80 jaar)



Doelgroepen op basis van 
gedragsbepalers



Doelgroepen op basis van gedragsbepalers

In dit onderzoek is gekeken of er groepen Nederlanders zijn die verschillen op de onderzochte gedragsbepalers. Het gaat hier niet enkel om de gedragsbepalers die 

aantoonbaar invloed hebben op het gedrag maar ook alle onderzochte gedragsbepalers in dit onderzoek, dus ook diegenen die geen invloed bleken te hebben. De 

groepsindeling is gedaan door te kijken naar antwoordpatronen. Op basis van de antwoordpatronen en in goed overleg met IenW zijn we tot vier groepen gekomen die allemaal 

net anders zijn in hun verzendgedrag, hun houding ten aanzien van het gewenste gedrag en de mate van weerstand die zij ervaren bij het gewenste. De vier groepen zijn:

▪ De welwillende verzender (30% van Nederland): voert het gewenste gedrag op dit moment het meest uit. Zij juichen het uitstellen van berichten aan verkeersdeelnemers toe 

en hoeven eigenlijk niet meer gemotiveerd te worden om dat nog meer te doen (in deze groep zijn 312 Nederlanders ondervraagd).

▪ De gewoonteverzender (35,5% van Nederland): deze groep scoort gemiddeld op alle gedragsbepalers.  Zij versturen met enige regelmaat berichten aan mogelijk 

verkeersdeelnemers, staan ervoor open om berichten uit te stellen maar voelen ook enige bezwaren. Er is (in deze groep zijn 370 Nederlanders ondervraagd).

▪ De afwijzende verzender (25% van Nederland): het versturen van berichten aan anderen is een sterke gewoonte onder deze groep en zij staan er vrijwel niet voor open om 

hun gedrag aan te passen (in deze groep zijn 248 Nederlanders ondervraagd).

▪ De afwachtende verzender (9,5% van Nederland): deze groep staat er voor open om te veranderen maar heeft in grote mate last van inertia wat hen tegenhoudt om het 

gewenste gedrag te vertonen (in deze groep zijn 100 Nederlanders ondervraagd).

Voor elke groep hanteren we dezelfde volgorde als bij de leeftijdsgroepen:

1. We beginnen met een samenvatting van de groep.  

2. Daarna beschrijven we de antwoorden op de factoren of redenen die ervoor zorgen dat men minder vaak berichten verstuurt aan verkeersdeelnemers. Op deze pagina staan 

enkel de factoren of redenen waarop de leeftijdsgroep anders is dan andere Nederlanders (bijv. omdat ze het antwoord vaker geven op een vraag of juist minder vaak). 

3. Als derde beschrijven we de antwoorden op de factoren of redenen die ervoor zorgen dat men vaker berichten verstuurt aan verkeersdeelnemers. Op deze pagina staan 

enkel de factoren of redenen waarop de leeftijdsgroep anders is dan andere Nederlanders (bijv. omdat ze het antwoord vaker geven op een vraag of juist minder vaak). 

4. Als laatste tonen we het mediaprofiel van de groep. 

Bij de vergelijkingen die gemaakt worden (in tekst steeds aangegeven als vaker, grotere mate, minder of door middel van een cijfer zoals vs. 63%) gaat het steeds om de 

vergelijking met de andere drie groepen samen. We vertellen dan ook het antwoord van de groep andere Nederlanders zodat te zien is hoe groot het verschil is.
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De welwillende 
verzenders (30% van 
Nederland)

Sociale demografie

Leeftijd

16 t/m 24 8% 14%

25 t/m 34 10% 16%

35 t/m 44 8% 16%

45 t/m 54 18% 19%

55 t/m 64 23% 16%

65 t/m 80 33% 19%

Geslacht

56% (vs. 51%) 44% (vs. 49%)

Regio

3 grote gemeenten 11% 11%

West 28% 29%

Noord 11% 10%

Oost 19% 21%

Zuid 26% 24%

Randgemeenten 5% 4%

Opleidingsniveau

Laag

21%

26%

Midden

52%

51%

Hoog

28%

23%

Stedelijkheid

Zeer sterk stedelijk 24% 23%

Sterk stedelijk 29% 29%

Matig stedelijk 14% 19%

Weinig stedelijk 22% 21%

Niet stedelijk 9% 8%

Welstand

Zeer hoge welstand 11% 14%

Hoge welstand 26% 28%

Gemiddelde welstand 37% 35%

Lage welstand 22% 18%

Zeer lage welstand 5% 6%

NL

NL

NL NL

= significant hoger dan alle andere groepen samen = significant lager dan alle andere groepen samen



De welwillende verzenders
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Samenvatting

De welwillende verzenders zijn de modelburgers als het gaat om het gewenste gedrag: zij sturen bijna geen berichten aan 
verkeersdeelnemers. Zij staan ook zeer positief tegenover het uitstellen van berichten aan verkeersdeelnemers. Zij vinden 
het uitstellen vaker nuttig om te doen en zelfs leuk. Deze groep denkt vaker dat een verkeersdeelnemer het ook zou 
waarderen als zij berichten aan hen uitstellen. Veiligheid van anderen vindt deze groep vaker belangrijk. Zij denken ook vaker 
dat het uitstellen berichten zal bijdragen aan verkeersveiligheid. Hun zelfbeeld is sterk in lijn met het gewenste gedrag. Zij 
vinden vaker dat veiligheid van verkeersdeelnemers zowel bij de verzenders van berichten als bij de ontvangers van berichten 
ligt. De welwillende verzender voelt zich vaker schuldig als iemand iets in het verkeer zou overkomen als de 
verkeersdeelnemer een bericht van hem/haar leest. De welwillende verzenders heeft minder vaak een onveilige 
verkeerssituatie meegemaakt door zijn eigen telefoongebruik.

Dit is ook de groep die het minste weerstand ervaart bij het uitstellen van berichten aan verkeersdeelnemers. Zij denken ook 
vaker dat het (heel) makkelijk is om berichten aan verkeersdeelnemers uit te stellen. De welwillende verzender hebben in 
grotere mate vertrouwen in zichzelf dat zij in staat zijn om berichten uit te stellen. Wel valt op dat het versturen van 
berichten voor de welwillende verzenders iets minder een vanzelfsprekend is. Het verzenden van berichten is voor deze 
groep juist vaker geen gewoonte. Zij zijn daardoor misschien al meer bewust bezig met hun telefoon dan anderen.

De welwillende verzenders ontvangen vaker goedkeuring van de sociale omgeving bij het uitstellen van berichten 
(injunctieve norm) en zij zien vaker dat hun partner berichten aan verkeersdeelnemers uitstelt (descriptieve norm). 

Bewustzijn: 30% staat er nooit of zelden bij stil of de ontvanger van een bericht op dat moment aan het verkeer deelneemt. 
57% spreekt nooit met anderen over het wel of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. De welwillende 
verzender spreekt in vergelijking met andere Nederlanders vaker over het wel of niet versturen van berichten aan 
verkeersdeelnemers met anderen. 
Risicobewustzijn: de welwillende verzenders denken vaker dat het ontvangen van een melding van een bericht (visueel of 
door een geluidje) het risico op een ongeluk in het verkeer verhoogt. Zij denken ook vaker dat het lezen of beantwoorden 
van een bericht in het verkeer het risico op een ongeluk in het verkeer verhoogt.
Afleiding: de welwillende verzenders hebben meer kennis van telefoongebruik in het verkeer. Zij denken vaker dat al een 
piepje voldoende is om iemand af te leiden en noemen afleiding vaker de grootste veroorzaker van ongelukken in het 
verkeer. De welwillende verzenders denken vaker dat de kans (heel) groot is dat berichten verkeersdeelnemers afleiden en 
vinden het heel erg als hun bericht een verkeersdeelnemer zou afleiden. De welwillende verzenders denken dat het 
uitstellen van berichten (heel) veel zal helpen om afleiding in het verkeer te voorkomen. 

% stuurt minimaal dagelijks een bericht

Welwillende verzender: 50%

Nederland gemiddeld: 59%

% stuurt berichten aan anderen vaak of altijd als 
zij weten vermoeden of dat de ontvanger op dat 
moment autorijdt

Welwillende verzender : 6%

Nederland gemiddeld: 32%

% stuurt berichten aan anderen vaak of altijd als 
zij weten vermoeden of dat de ontvanger op dat 
moment fietst

Welwillende verzender: 10%

Nederland gemiddeld: 38%



33%

22%

16%

7%

7%

16%

(Bijna) altijd

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

Weet ik niet

Denk je dat je partner zijn/haar
berichten uitstelt of niet verstuurt

als de ontvanger van het bericht aan 
het verkeer deelneemt? (Basis -

heeft een partner, n=253)

De welwillende verzenders
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers verminderen

Zelfbeeld

96%
Is het eens dat als je berichten aan 
verkeersdeelnemers uitstelt, dit veiliger is voor hen 
(vs. 55% onder andere Nederlanders) 

90%
Geeft aan dat het uitstellen van een bericht omdat de 
ontvanger aan het verkeer deelneemt, past bij hoe zij 
willen zijn (vs. 35% onder andere Nederlanders) 

90%
Geeft aan dat zij iemand zijn die de veiligheid van 
anderen altijd voorop stelt (vs. 55% onder andere 
Nederlanders) 

82%
Denkt dat een verkeersdeelnemer het zal 
waarderen als de verzender het bericht op een later 
moment verstuurt (vs. 30% onder andere 

Nederlanders)

81%
Zou zich schuldig voelen als iemand zijn/haar bericht 
leest tijdens het verkeer en hem/haar dan iets zou 
overkomen (vs. 39% onder andere Nederlanders) 

78%
Geeft aan dat de uitspraak ‘nadenken over of mijn 
bericht de ontvanger misschien stoort’ bij hen past 
(vs. 33% onder andere Nederlanders) 

Houding

87%

Vindt het niet 

versturen of uitstellen 

van (korte) persoonlijke 

berichten aan 

verkeersdeelnemers 

(heel) nuttig (vs. 51% 

onder andere 

Nederlanders).

87%

Vindt het niet 

versturen of uitstellen 

van (korte) persoonlijke 

berichten aan 

verkeersdeelnemers 

(heel) positief (vs. 48% 

onder andere 

Nederlanders).

51%

Vindt het niet 

versturen of uitstellen 

van (korte) persoonlijke 

berichten aan 

verkeersdeelnemers 

(heel) leuk (vs. 21% 

onder andere 

Nederlanders).

Injunctieve norm

94% denkt dat hun partner het goed zou 

vinden als zij hen geen berichten sturen als 

de partner verkeersdeelnemer is (vs. 71% 

onder andere Nederlanders) en 61% denkt 

dat hun partner er iets van zal zeggen als 

zij hem/haar een bericht versturen als de 

partner zich in het verkeer bevindt (vs. 29% 

onder andere Nederlanders)

92% denkt dat hun kinderen het goed 

zouden vinden als zij hen geen berichten 

sturen als zij verkeersdeelnemer zijn (vs. 

76% onder andere Nederlanders) en 60%
denkt dat hun kinderen er iets van zullen 

zeggen als zij hun een bericht versturen als 

hij/zij zich in het verkeer bevinden (vs. 32% 

onder andere Nederlanders)

95% denkt dat hun goede vrienden het 

goed zouden vinden als zij hen geen 

berichten sturen als zij verkeersdeelnemer 

zijn (vs. 62% onder andere Nederlanders) 

en 52% denkt dat hun kinderen er iets van 

zullen zeggen als zij hun een bericht 

versturen als hij/zij zich in het verkeer 

bevinden (vs. 23% onder andere 

Nederlanders)
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Descriptieve norm

Goede vrienden

Partner

Kinderen

Partner

vs. 7%*

vs. 13%*

vs. 27%*

vs. 14%*

vs. 18%*

*Resultaat van de andere Nederlanders



De welwillende verzenders
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers versterken
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Gewoonte

44%

Het versturen van korte persoonlijke 
berichten is voor mij een gewoonte

(vs. 60% onder andere Nederlanders)

35%

Het versturen van korte 
persoonlijke berichten doe ik 

direct als het bij me opkomt (vs. 
56% onder andere Nederlanders)

23%

Het versturen van korte persoonlijke 
berichten doe ik zonder nadenken 

(vs. 48% onder andere Nederlanders)

Verantwoordelijkheid ander

62%

Het wel of niet 
lezen/beantwoorden van berichten 

tijdens verkeersdeelname is de 
verantwoordelijkheid van de 

ontvanger (vs. 74% onder andere 
Nederlanders)

44%

De ontvanger van een bericht 
bepaalt zelf wel of hij/zij veilig 
een bericht kan lezen of niet (vs. 
74% onder andere Nederlanders)

19%

Het is niet mijn verantwoordelijkheid 
om te bedenken of mijn bericht de 

ontvanger mogelijk afleidt 
(vs. 56% onder andere Nederlanders)

Inertia

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan geeft me dat een vervelend gevoel

5% (vs. 23% onder andere Nederlanders)

Ik zie er tegenop om berichten uit te stellen of niet te sturen op het moment dat 
iemand aan het verkeer deelneemt

3% (vs. 24% onder andere Nederlanders)

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan loopt mijn dagplanning in de war

1% (vs. 15% onder andere Nederlanders)

Stel je wilt een (kort) persoonlijk 
bericht aan iemand sturen die 

(vermoedelijk) op dat moment aan 
het verkeer deelneemt. Hoe 

moeilijk of makkelijk is het dan 
voor jou om je bericht bewust niet 

of later te versturen?

% Moeilijk + zeer 

moeilijk

2% 
(vs. 20% onder 

andere 
Nederlanders)



De welwillende verzenders
Mediagebruik

Radio

Gebruik radio: (bijna) dagelijks
71%

De top 3 meest beluisterde zenders binnen deze groep zijn:

Sky Radio:

34%

Radio 538:

30%

Q-music:

29%

Luistert ook vaker naar Regionale zenders (21%. vs. 13%)

Internet en Sociale media

Gebruik internet: (bijna) dagelijks

97%

De top 3 meest gebruikte sociale media platforms binnen deze 

groep zijn:

Facebook: 

65% vs. 72%

Instagram: 

30% vs. 44%

LinkedIn: 

16% vs. 25%

Televisie

Gebruik televisie (dagelijks)

91%

De top 3 meest bekeken zenders/omroepen binnen deze groep zijn:

NPO 1: 

71% vs. 59%

RTL 4:

69%

SBS 6:

61% vs. 54%

Kijkt ook vaker naar RTL 7 (45% vs. 35%), MAX (43% vs. 32%), National 

Geographic (40%. vs. 26%), Discovery (33% vs. 23%), EO (32% vs. 25%), 

Regionale zenders (25% vs. 15%), RTL Z (21% vs. 14%) en WNL (16% vs. 10%)  

On Demand

Gebruik On Demand (bijna) dagelijks

45%

vs. 60%

De top 3 meest gebruikte kanalen binnen deze groep zijn:

Netflix: 

54%

YouTube: 

44%

Ziggo GO: 

20%
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Streamingdiensten voor muziek

De top 3 meest gebruikte diensten binnen deze groep zijn:

YouTube: 

69%

Spotify: 

62%

Shazam:

5%

15% luistert weleens naar een 

podcast (vs. 30%)

47

Kranten en nieuwssites

De top 3 meest gelezen kranten of nieuwssites:

nu.nl: 

49%

Regionaal 

dagblad: 

48% vs. 32%

NOS.nl: 

42%

Deze groep leest vaker de krant op papier (dagelijks: 30% vs. 

21%). 57% leest de krant dagelijks online.

Regionaal 

dagblad

Wanneer achter een cijfer een vergelijking wordt gemaakt (vs. xx%) dan is dit de 

vergelijking met de groep andere Nederlanders



De 
gewoonteverzenders 
(35,5% van Nederland)

Sociale demografie

Leeftijd

16 t/m 24 16% 14%

25 t/m 34 14% 16%

35 t/m 44 20% 16%

45 t/m 54 21% 19%

55 t/m 64 15% 16%

65 t/m 80 14% 19%

Geslacht

48% 52%

Regio

3 grote gemeenten 13% 11%

West 28% 29%

Noord 10% 10%

Oost 22% 21%

Zuid 23% 24%

Randgemeenten 3% 4%

Opleidingsniveau

Laag

21%

19%

Midden

52%

52%

Hoog

28%

29%

Stedelijkheid

Zeer sterk stedelijk 24% 23%

Sterk stedelijk 29% 29%

Matig stedelijk 22% 19%

Weinig stedelijk 18% 21%

Niet stedelijk 8% 8%

Welstand

Zeer hoge welstand 15% 14%

Hoge welstand 31% 28%

Gemiddelde welstand 35% 35%

Lage welstand 14% 18%

Zeer lage welstand 4% 6%

NL

NL

NL NL

= significant hoger dan alle andere groepen samen = significant lager dan alle andere groepen samen



De gewoonteverzenders
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Samenvatting

De gewoonteverzenders zien in grotere mate het voordeel van het uitstellen van berichten aan verkeersdeelnemers. Zij staan 
ook positiever tegenover het idee om berichten aan verkeersdeelnemers uit te stellen (omdat dit veiliger is). Zij vinden het 
uitstellen ook vaker nuttig om te doen. 

De gewoonteverzenders voelen zich vaker schuldig als door hun bericht een ander iets zou overkomen in het verkeer. Zij 
denken vaker dat het uitstellen van berichten kan helpen om afleiding bij verkeersdeelnemers te voorkomen. Echter hebben 
zij moeite om de verantwoordelijkheid voor veilig verkeersgedrag te delen met de verkeersdeelnemer. Zij vinden in grote 
mate dat met name de verkeersdeelnemer zelf verantwoordelijk is voor veilig verkeersgedrag. Zij denken ook vaker dat de 
verkeersdeelnemer zelf bepaalt of hij/zij het bericht veilig kan lezen of beantwoorden.

De gewoonteverzenders hebben vaker moeite om te bedenken of hun berichten wel uitkomt bij de ontvanger. Dat komt 
misschien doordat de gewoonteverzenders vaker berichten sturen zonder daar bij na te denken en zij sturen berichten vaker 
zodra de behoefte opkomt. Het versturen van berichten is vaker een gewoonte onder deze groep. Zij denken vaker dat het 
hen een vervelend gevoel zou geven als zij hun berichten aan verkeersdeelnemers zouden uitstellen. Zij hebben gemiddeld 
vertrouwen in zichzelf dat het hen zou lukken om berichten aan verkeersdeelnemers uit te stellen, maar zij denken wel vaker 
dat het hen moeite zou kosten om er rekening mee te houden of hun bericht de ontvanger op dat moment uitkomt. De 
gewoonteverzenders voelen vaker druk om snel berichtjes te beantwoorden, ook als zij op dat moment aan het verkeer 
deelnemen. Zij voelen ook vaker de behoefte om een berichtje meteen te lezen als zij deze binnen krijgen. De 
gewoonteverzender heeft vaker zelf weleens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door zijn eigen telefoongebruik.

Bewustzijn: 53% staat er nooit of zelden bij stil of de ontvanger van een bericht op dat moment aan het verkeer deelneemt. 
69% spreekt nooit met anderen over het wel of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. 
Risicobewustzijn: Zij denken minder vaak dat het lezen of beantwoorden van een bericht in het verkeer het risico op een 
ongeluk in het verkeer verhoogt.
Afleiding: De gewoonteverzender denkt vaker dat ook het piepje van een melding kan afleiden en tot ongelukken leiden. Zij 
denken ook vaker dat afleiding de grootste veroorzaker van ongelukken in het verkeer is. Een meerderheid zou het heel erg 
vinden als een verkeersdeelnemer mogelijk wordt afgeleid door hun bericht. Een kleine meerderheid denkt dat het uitstellen 
van berichten zal helpen bij het voorkomen van afleiding.

% stuurt minimaal dagelijks een bericht

gewoonteverzender: 70%

Nederland gemiddeld: 59%

% stuurt berichten aan anderen vaak of altijd als 
zij weten vermoeden of dat de ontvanger op dat 
moment autorijdt

gewoonteverzender : 29%

Nederland gemiddeld: 32%

% stuurt berichten aan anderen vaak of altijd als 
zij weten vermoeden of dat de ontvanger op dat 
moment fietst

gewoonteverzender: 38%

Nederland gemiddeld: 38%



De gewoonteverzender
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers verminderen
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Zelfbeeld

81%
Is het eens dat als je berichten 
aan verkeersdeelnemers 
uitstelt, dit veiliger is voor 
hen (vs. 60% onder andere 
Nederlanders) 

61%
Geeft aan dat het uitstellen
van een bericht omdat de 
ontvanger aan het verkeer 
deelneemt, past bij hoe zij 
willen zijn (vs. 46% onder 
andere Nederlanders) 

60%
Zou zich schuldig voelen als 
iemand zijn/haar bericht leest 
tijdens het verkeer en 
hem/haar dan iets zou 
overkomen (vs. 47% onder 
andere Nederlanders) 

Houding

76%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) 

persoonlijke berichten aan 

verkeersdeelnemers (heel)

nuttig (vs. 54% onder 

andere Nederlanders).

73%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) 

persoonlijke berichten aan 

verkeersdeelnemers (heel)

positief (vs. 52% onder 

andere Nederlanders).

Injunctieve norm

Deze doelgroep scoort niet 

afwijkend op de injunctieve

norm.

Descriptieve norm

Deze doelgroep scoort niet 

afwijkend op de descriptieve 

norm.



De gewoonteverzender
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers versterken
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Gewoonte

67%

Het versturen van korte 
persoonlijke berichten is voor mij 

een gewoonte (vs. 49% onder 
andere Nederlanders)

59%

Het versturen van korte 
persoonlijke berichten doe ik 

direct als het bij me opkomt (vs. 
44% onder andere Nederlanders)

51%

Het versturen van korte persoonlijke 
berichten doe ik zonder nadenken 

(vs. 34% onder andere Nederlanders)

Verantwoordelijkheid ander

79%

Het wel of niet lezen/beantwoorden 
van berichten tijdens verkeersdeelname 

is de verantwoordelijkheid van de 
ontvanger (vs. 66% onder andere 

Nederlanders

78%

De ontvanger van een bericht 
bepaalt zelf wel of hij/zij veilig 

een bericht kan lezen of niet
(vs. 57% onder andere 

Nederlanders)

49%

Het is niet mijn verantwoordelijkheid 
om te bedenken of mijn bericht de 

ontvanger mogelijk afleidt 
(vs. 42% onder andere Nederlanders)

Inertia

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan geeft me dat een vervelend gevoel

22% (vs. 15% onder andere Nederlanders)

Deze doelgroep wijkt niet af op de mate dat 

zij het gewenste gedrag moeilijk of makkelijk 

vinden om uit te voeren.  



De gewoonteverzender
Mediagebruik

Radio

Gebruik radio: (bijna) dagelijks
68%

De top 3 meest beluisterde zenders binnen deze groep zijn:

Q-music:

42% vs. 29%

Sky Radio:

40% vs. 29%

Radio 538:

38% vs. 30%

Luistert ook vaker naar 100% NL (24% vs. 14%), NPO Radio 2 (24%

vs. 17%), SlamFM (20%. vs. 13%) en BNR Nieuwsradio (11% vs. 5%)  

Internet en Sociale media

Gebruik internet: (bijna) dagelijks

99%

De top 3 meest gebruikte sociale media platforms binnen deze 

groep zijn:

Facebook: 

76% vs. 66%

Instagram: 

46% vs. 37%

LinkedIn: 

28% vs. 20%

Deze groep gebruikt ook vaker Snapchat (21%. vs. 15%) 

Televisie

Gebruik televisie (dagelijks)

90%

De top 3 meest bekeken zenders/omroepen binnen deze groep zijn:

RTL 4: 

72% vs. 61%

NPO 1:

64%

SBS 6:

62% vs. 53%

Kijkt ook vaker naar NOS (61% vs. 53%), BNNVARA (51% vs. 42%), 

en EO (31% vs. 25%)  

On Demand

Gebruik On Demand (bijna) dagelijks

61%

vs. 53%

De top 3 meest gebruikte kanalen binnen deze groep zijn:

Netflix: 

69% vs. 57%

YouTube: 

54%

Videoland: 

29% vs. 23%

Kijkt ook vaker NPO Start (26%. vs. 17%), Disney+ (25% vs. 15%) 

en Pathé thuis (18% vs. 10%)

Streamingdiensten voor muziek

De top 3 meest gebruikte diensten binnen deze groep zijn:

Spotify: 

73% vs. 62%

YouTube:

64%

Shazam:

8%

31% luistert weleens naar een 

podcast (vs. 24%)

Kranten en nieuwssites

De top 3 meest gelezen kranten of nieuwssites:

Nu.nl: 

46%

NOS.nl: 

46%

AD: 

44%

Het leesgedrag van deze groep is gemiddeld. 
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Wanneer achter een cijfer een vergelijking wordt gemaakt (vs. xx%) dan is dit de 

vergelijking met de groep andere Nederlanders



De afwijzende 
verzenders (25% van 
Nederland)

Sociale demografie

Leeftijd

16 t/m 24 17% 14%

25 t/m 34 21% 16%

35 t/m 44 21% 16%

45 t/m 54 21% 19%

55 t/m 64 13% 16%

65 t/m 80 8% 19%

Geslacht

47% 53%

Regio

3 grote gemeenten 9% 11%

West 35% 29%

Noord 10% 10%

Oost 23% 21%

Zuid 20% 24%

Randgemeenten 3% 4%

Opleidingsniveau

Laag

21%

16%

Midden

52%

52%

Hoog

28%

32%

Stedelijkheid

Zeer sterk stedelijk 23% 23%

Sterk stedelijk 30% 29%

Matig stedelijk 20% 19%

Weinig stedelijk 20% 21%

Niet stedelijk 8% 8%

Welstand

Zeer hoge welstand 20% 14%

Hoge welstand 30% 28%

Gemiddelde welstand 30% 35%

Lage welstand 15% 18%

Zeer lage welstand 6% 6%

NL

NL

NL NL

= significant hoger dan alle andere groepen samen = significant lager dan alle andere groepen samen



De afwijzende verzenders
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Samenvatting

De afwijzende verzender ziet het minst van allen het probleem van het versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. Dat komt 
mogelijk omdat zij minder vaak vinden dat een piepje van een melding al genoeg is om iemand af te leiden in het verkeer. Zij 
noemen afleiding minder vaak als grootste veroorzaker van ongelukken in het verkeer. De afwijzende verzenders sturen het meest 
berichten aan verkeersdeelnemers. Het verzenden van berichten is een sterke gewoonte onder deze groep. Uitstellen van 
berichten vinden zij vaker niet nuttig, negatief en niet leuk. De afwijzende verzenders staan het minst open voor het uitstellen van 
berichten aan verkeersdeelnemers. Dat komt onder andere doordat zij zich vaker niet verantwoordelijk voelen voor het 
telefoongebruik van de verkeersdeelnemer. De afwijzende verzenders vinden vaker dat de verkeersdeelnemer moet zorgen dat hij 
/ zij veilig berichten kan lezen of beantwoorden. Daarnaast herkennen de afwijzende verzenders zichzelf minder vaak in het beeld
van iemand die zorgt voor meer veiligheid bij verkeersdeelnemers. Zij zouden zich ook minder vaak schuldig voelen als een 
verkeersdeelnemer iets zou overkomen omdat de verkeersdeelnemer een berichtje van hem/haar leest.

De afwijzende verzenders ervaren vaker weerstand bij het idee om berichten uit te stellen. Het ervaren vaker een vervelend gevoel, 
zij denken vaker dat hun dagplanning in de war loopt, zij zien er vaker tegenop om berichten uit te stellen en zij denken vaker dat 
het uitstellen van berichten moeilijk uitvoerbaar is. Zij hebben minder vertrouwen in zichzelf dat het hen zou lukken om hun 
berichten uit te stellen. Zij geven vaker aan dat het hen zou irriteren als hen gevraagd zou worden om berichten uit te stellen en zij 
denken vaker dat het niet mogelijk is om een betrouwbare inschatting te maken of iemand zich in het verkeer bevindt. Zij denken 
minder vaak dat een verkeersdeelnemer het zou waarderen als zij berichten aan hen uit zouden stellen. Zij denken ook vaker niet 
dat het uitstellen berichten zal bijdragen aan verkeersveiligheid. Zij hebben minder vaak een partner die het gewenste gedrag laat 
zien (descriptieve norm) en denken ook minder vaak dat hun partner het zou waarderen als zij hen geen berichten zouden sturen
als zij in het verkeer zitten (injunctieve norm). 

Bewustzijn: 81% staat er nooit of zelden bij stil of de ontvanger van een bericht op dat moment aan het verkeer deelneemt. 84% 
spreekt nooit met anderen over het wel of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. Deze groep spreekt het minst 
met anderen over het wel of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers.
Risicobewustzijn: Zij denken minder vaak dat het ontvangen van een melding van een bericht (visueel of door een geluidje) het 
risico op een ongeluk in het verkeer verhoogt. 
Afleiding: de afwijzende verzenders vinden minder vaak dat een berichtje of zelfs een piepje voor afleiding zorgt bij het autorijden 
of fietsen. De probleemontkenner vindt het minder erg als een verkeersdeelnemer wordt afgeleid door hun bericht en denkt 
minder vaak dat het uitstellen zal helpen om afleiding in het verkeer te voorkomen. Zij denken vaker dat de kans (heel) klein is dat 
je een verkeersdeelnemer afleidt als je hem/haar een bericht verstuurt.

% stuurt minimaal dagelijks een bericht

Afwijzende verzender: 72%

Nederland gemiddeld: 59%

% stuurt berichten aan anderen vaak of 
altijd als zij weten vermoeden of dat de 
ontvanger op dat moment autorijdt

Afwijzende verzender : 69%

Nederland gemiddeld: 32%

% stuurt berichten aan anderen vaak of 
altijd als zij weten vermoeden of dat de 
ontvanger op dat moment fietst

Afwijzende verzender: 76%

Nederland gemiddeld: 38%



De afwijzende verzenders
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers verminderen

Zelfbeeld

50%
Geeft aan dat zij iemand zijn die de veiligheid van 
anderen altijd voorop stelt (vs. 70% onder andere 
Nederlanders) 

29%
Is het eens dat als je berichten aan 
verkeersdeelnemers uitstelt, dit veiliger is voor hen 
(vs. 80% onder andere Nederlanders) 

21%
Zou zich schuldig voelen als iemand zijn/haar bericht 
leest tijdens het verkeer en hem/haar dan iets zou 
overkomen (vs. 62% onder andere Nederlanders) 

16%
Geeft aan dat de uitspraak ‘nadenken over of mijn 
bericht de ontvanger misschien stoort’ bij hen past 
(vs. 56% onder andere Nederlanders) 

12%
Denkt dat een verkeersdeelnemer het zal 
waarderen als de verzender het bericht op een later 
moment verstuurt (vs. 57% onder andere 
Nederlanders) 

8%
Geeft aan dat het uitstellen van een bericht omdat de 
ontvanger aan het verkeer deelneemt, past bij hoe zij 
willen zijn (vs. 66% onder andere Nederlanders) 

Houding

25%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) persoonlijke 

berichten aan 

verkeersdeelnemers (heel)

nuttig (vs. 73% onder andere 

Nederlanders). 

22%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) persoonlijke 

berichten aan 

verkeersdeelnemers (heel)

positief (vs. 72% onder andere 

Nederlanders). 

9%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) persoonlijke 

berichten aan 

verkeersdeelnemers (heel) leuk 

(vs. 37% onder andere 

Nederlanders). 

Injunctieve norm

38% denkt dat hun partner 

het goed zou vinden als zij 
hen geen berichten sturen als 
hij/zij verkeersdeelnemer is 
(vs. 81% onder andere 
Nederlanders) en 

9% denkt dat hun partner er 

iets van zal zeggen als zij 
hem/haar een bericht 
versturen als hij/zij zich in het 
verkeer bevindt (vs. 43% 
onder andere Nederlanders)
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Descriptieve norm

6%

5%

14%

18%

33%

24%

(Bijna) altijd

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

Weet ik niet

Denk je dat je partner zijn/haar
berichten uitstelt of niet verstuurt

als de ontvanger van het bericht
aan het verkeer deelneemt?

(Basis - heeft een partner, n=193)

Partner

Partner

vs. 18%*

vs. 26%*

vs. 10%*

vs. 9%*

vs. 18%*

*Resultaat van de andere Nederlanders



De afwijzende verzenders
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers versterken
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Gewoonte

65%

Het versturen van korte 
persoonlijke berichten is voor mij 

een gewoonte (vs. 52% onder 
andere Nederlanders) 

65%

Het versturen van korte 
persoonlijke berichten doe ik 

direct als het bij me opkomt (vs. 
45% onder andere Nederlanders) 

56%

Het versturen van korte persoonlijke 
berichten doe ik zonder nadenken 

(vs. 35% onder andere Nederlanders) 

Verantwoordelijkheid ander

92%

Het wel of niet lezen/beantwoorden 

van berichten tijdens verkeersdeelname 
is de verantwoordelijkheid van de 
ontvanger (vs. 64% onder andere 

Nederlanders) 

92%

De ontvanger van een bericht 
bepaalt zelf wel of hij/zij veilig een 

bericht kan lezen of niet (vs. 56% 
onder andere Nederlanders) 

84%

Het is niet mijn verantwoordelijkheid 
om te bedenken of mijn bericht de 

ontvanger mogelijk afleidt 
(vs. 32% onder andere Nederlanders) 

Inertia

Ik zie er tegenop om berichten uit te stellen of niet te sturen op het moment dat 
iemand aan het verkeer deelneemt

40% (vs. 11% onder andere Nederlanders) 

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan geeft me dat een vervelend gevoel

30% (vs. 13%onder andere Nederlanders) 

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan loopt mijn dagplanning in de war

19% (vs. 8% onder andere Nederlanders) 

Stel je wilt een (kort) persoonlijk 
bericht aan iemand sturen die 

(vermoedelijk) op dat moment aan 
het verkeer deelneemt. Hoe 

moeilijk of makkelijk is het dan 
voor jou om je bericht bewust niet 

of later te versturen?

% Moeilijk + zeer 

moeilijk

31% 
(vs. 9% onder 

andere 
Nederlanders) 



De afwijzende verzenders
Mediagebruik

Radio

Gebruik radio: (bijna) dagelijks
57%

De top 3 meest beluisterde zenders binnen deze groep zijn:

Radio 538:

29%

Q-music:

29%

Sky Radio:

24% vs. 35%

Internet en Sociale media

Gebruik internet: (bijna) dagelijks

96%

De top 3 meest gebruikte sociale media platforms binnen deze 

groep zijn:

Facebook: 

64% vs. 72%

Instagram: 

48% vs. 38%

LinkedIn: 

29% vs. 20%

Televisie

Gebruik televisie (dagelijks)

82%

vs. 89%

De top 3 meest bekeken zenders/omroepen binnen deze groep zijn:

RTL 4: 

60%

NPO 1:

57% vs. 65%

NOS:

51%

Kijkt ook vaker naar Comedy Central (16% vs. 11%) 

On Demand

Gebruik On Demand (bijna) dagelijks

56%

De top 3 meest gebruikte kanalen binnen deze groep zijn:

Netflix: 

67% vs. 60%

YouTube: 

59% vs. 48%

Videoland: 

35% vs. 22%

Kijkt ook vaker NPO Start (29%. vs. 17%), Amazone Prime (18%

vs. 11%), RTL XL (16% vs. 10%), KIJK (16% vs. 9%) en NPO Plus 

(15% vs. 7%)

Streamingdiensten voor muziek

De top 3 meest gebruikte diensten binnen deze groep zijn:

Spotify: 

64%

YouTube:

62%

Soundcloud:

10%

33% luistert weleens naar een 

podcast (vs. 24%)

Kranten en nieuwssites

De top 3 meest gelezen kranten of nieuwssites:

Nos.nl: 

57% vs. 42%

NOS.nl: 

53%

AD: 

40%

Leest vaker de krant digitaal. 

CASI gedragsonderzoek MONO | M220481 57

vs. 70%

Wanneer achter een cijfer een vergelijking wordt gemaakt (vs. xx%) dan is dit de 

vergelijking met de groep andere Nederlanders



De afwachtende verzenders
(9,5% van Nederland)

Sociale demografie

Leeftijd

16 t/m 24 17% 14%

25 t/m 34 21% 16%

35 t/m 44 21% 16%

45 t/m 54 21% 19%

55 t/m 64 13% 16%

65 t/m 80 8% 19%

Geslacht

41% (vs. 51%) 59% (vs. 49%)

Regio

3 grote gemeenten 12% 11%

West 29% 29%

Noord 7% 10%

Oost 13% 21%

Zuid 30% 24%

Randgemeenten 8% 4%

Opleidingsniveau

Laag

21%

22%

Midden

52%

53%

Hoog

28%

25%

Stedelijkheid

Zeer sterk stedelijk 24% 23%

Sterk stedelijk 28% 29%

Matig stedelijk 21% 19%

Weinig stedelijk 26% 21%

Niet stedelijk 2% 8%

Welstand

Zeer hoge welstand 11% 14%

Hoge welstand 25% 28%

Gemiddelde welstand 37% 35%

Lage welstand 20% 18%

Zeer lage welstand 8% 6%

NL

NL

NL NL

= significant hoger dan alle andere groepen samen = significant lager dan alle andere groepen samen



De afwachtende verzenders
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Samenvatting

Het versturen van berichten is in mindere mate een gewoonte onder de afwachtende verzenders. Zij gebruiken hun telefoon 
bijvoorbeeld minder vaak gedachteloos. Zij voelen echter wel vaker druk om snel berichtjes te beantwoorden, ook als ze op 
dat moment zelf verkeersdeelnemer zijn. Zij geven ook vaker aan dat zij meteen een bericht willen lezen als zij een bericht 
binnen krijgen. Afwachtende verzenders hebben vaker weleens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door hun eigen 
telefoongebruik. In deze groep wordt minder vaak de verantwoordelijkheid van het veilig telefoongebruik enkel bij de 
ontvanger gelegd, maar zij voelen zichzelf ook niet echt verantwoordelijk om te bedenken of mijn bericht de ontvanger 
mogelijk afleidt. 

Het idee dat je gevraagd wordt om berichten uit te stellen of niet te versturen vinden zij vaker vervelend: zij vinden het 
minder nuttig en minder leuk. Het uitstellen noemen zij vaker negatief. Hoewel zij ook minder vaak denken dat het uitstellen 
hen een vervelend gevoel zou geven of dat ze op zien tegen het uitstellen van berichten. Uit uitstellen van berichten lijkt hen 
ook moeilijk om uit te voeren. De afwachtende verzenders zien zichzelf minder vaak als iemand die met zijn of haar 
telefoongebruik de veiligheid van een verkeersdeelnemer kan verhogen. Zij zijn ook minder overtuigd dat een 
verkeersdeelnemer het zou waarderen als zij hun berichten aan hen zouden uitstellen. Deze groep zou zich in mindere mate 
schuldig voelen als een verkeersdeelnemer iets overkomt als de verkeersdeelnemer een bericht van hem/haar leest tijdens 
het verkeer.

Bewustzijn: 38% staat er nooit of zelden bij stil of de ontvanger van een bericht op dat moment aan het verkeer deelneemt. 
45% spreekt nooit met anderen over het wel of niet versturen van berichten aan verkeersdeelnemers. 
Risicobewustzijn: Zij denken minder vaak dat het ontvangen van een melding van een bericht (visueel of door een geluidje) 
het risico op een ongeluk in het verkeer verhoogt. Zij denken minder vaak dat het lezen of beantwoorden van een bericht in 
het verkeer het risico op een ongeluk in het verkeer verhoogt. Deze groep denkt vaker dat mensen goed in staat zijn om zich 
te concentreren op de weg en tegelijkertijd iets anders te doen.
Afleiding: de afwachtende verzenders denken iets minder vaak dat afleiding de grootste veroorzaker is van afleiding in het 
verkeer, zij denken vaker dat mensen goed zijn om zich te concentreren op de weg en tegelijkertijd iets anders te doen. Zij 
denken minder vaak dat een verkeersdeelnemer afgeleid raakt door een piepje van een melding, maar een groot aantal in 
deze groep stelt ook eigenlijk niet te weten hoe groot de kans op afleiding is. Zij vinden het in mindere mate erg als een 
verkeersdeelnemer afgeleid raakt door hun bericht en denken minder vaak dat het uitstellen van bericht zal helpen bij het 
voorkomen van afleiding.

% stuurt minimaal dagelijks een bericht

Afwachtende verzender: 55%

Nederland gemiddeld: 59%

% stuurt berichten aan anderen vaak of altijd als 
zij weten vermoeden of dat de ontvanger op dat 
moment autorijdt

Afwachtende verzender : 30%

Nederland gemiddeld: 32%

% stuurt berichten aan anderen vaak of altijd als 
zij weten vermoeden of dat de ontvanger op dat 
moment fietst

Afwachtende verzender: 38%

Nederland gemiddeld: 38%



De afwachtende verzenders
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers verminderen

Zelfbeeld

24%
Is het eens dat als je berichten aan 
verkeersdeelnemers uitstelt, dit veiliger is voor hen 

(vs. 72% onder andere Nederlanders) 

18%
Zou zich schuldig voelen als iemand zijn/haar bericht 
leest tijdens het verkeer en hem/haar dan iets zou 
overkomen (vs. 73% onder andere Nederlanders) 

18%
Geeft aan dat de uitspraak ‘nadenken over of mijn 
bericht de ontvanger misschien stoort’ bij hen past 
(vs. 49% onder andere Nederlanders) 

17%
Geeft aan dat zij iemand zijn die de veiligheid van 
anderen altijd voorop stelt (vs. 71% onder andere 
Nederlanders) 

14%
Denkt dat een verkeersdeelnemer het zal 
waarderen als de verzender het bericht op een later 
moment verstuurt (vs. 49% onder andere 
Nederlanders) 

7%
Geeft aan dat het uitstellen van een bericht omdat de 
ontvanger aan het verkeer deelneemt, past bij hoe zij 
willen zijn (vs. 57% onder andere Nederlanders) 

Houding

20%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) persoonlijke 

berichten aan 

verkeersdeelnemers (heel)

nuttig (vs. 66% onder andere 

Nederlanders). 

20%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) persoonlijke 

berichten aan 

verkeersdeelnemers (heel)

positief (vs. 64% onder andere 

Nederlanders). 

18%

Vindt het niet versturen of 

uitstellen van (korte) persoonlijke 

berichten aan 

verkeersdeelnemers (heel) leuk 

(vs. 31% onder andere 

Nederlanders). 

Injunctieve norm
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Descriptieve norm

Er zijn te weinig waarnemingen 

om een oordeel over de 

injunctieve norm te geven.

Er zijn te weinig waarnemingen 

om een oordeel over de 

descriptieve norm te geven.



De afwachtende verzenders
Factoren die verzendgedrag aan verkeersdeelnemers versterken
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Gewoonte

26%

Het versturen van korte persoonlijke 
berichten is voor mij een gewoonte

(vs. 58% onder andere Nederlanders)

22%

Het versturen van korte 
persoonlijke berichten doe ik 

direct als het bij me opkomt (vs. 
53% onder andere Nederlanders)

13%

Het versturen van korte persoonlijke 
berichten doe ik zonder nadenken 

(vs. 43% onder andere 
Nederlanders)

Verantwoordelijkheid ander

16%

De ontvanger van een bericht 
bepaalt zelf wel of hij/zij veilig een 

bericht kan lezen of niet (vs. 70% 
onder andere Nederlanders)

12%

Het wel of niet lezen/beantwoorden 
van berichten tijdens verkeersdeelname 

is de verantwoordelijkheid van de 
ontvanger (vs. 77% onder andere 

Nederlanders)

10%

Het is niet mijn verantwoordelijkheid 
om te bedenken of mijn bericht de 
ontvanger mogelijk afleidt (vs. 48% 

onder andere Nederlanders)

Inertia

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan geeft me dat een vervelend gevoel

10% (vs. 18% onder andere Nederlanders

Ik zie er tegenop om berichten uit te stellen of niet te sturen op het moment dat 
iemand aan het verkeer deelneemt

8% (vs. 19% onder andere Nederlanders

Deze doelgroep wijkt niet af op de mate dat 

zij het gewenste gedrag moeilijk of makkelijk 

vinden om uit te voeren.  



De afwachtende verzenders
Mediagebruik

Radio

Gebruik radio: (bijna) dagelijks
66%

De top 3 meest beluisterde zenders binnen deze groep zijn:

Radio 538:

41%

Skyradio:

29%

Sky Radio:

28%

Internet en Sociale media

Gebruik internet: (bijna) dagelijks

98%

De top 3 meest gebruikte sociale media platforms binnen deze 

groep zijn:

Facebook: 

81% vs. 69%

Instagram: 

47% vs. 39%

Twitter: 

23% vs. 15%

Televisie

Gebruik televisie (dagelijks)

88%

De top 3 meest bekeken zenders/omroepen binnen deze groep zijn:

NPO 1:

49% vs. 64%

RTL 4:

48% vs. 66%

SBS 6:

46%

Kijkt ook vaker naar Nickelodeon (14% vs. 5%) 

On Demand

Gebruik On Demand (bijna) dagelijks

70%

De top 3 meest gebruikte kanalen binnen deze groep zijn:

Netflix: 

61%

YouTube: 

47%

Videoland: 

34%

Streamingdiensten voor muziek

De top 3 meest gebruikte diensten binnen deze groep zijn:

Spotify: 

63%

YouTube:

55%

Apple Music:

18% vs. 5%

34% luistert weleens naar een 

podcast (vs. 24%)

Kranten en nieuwssites

De top 3 meest gelezen kranten of nieuwssites:

RTLnieuws.nl: 

47% vs. 27%

AD.nl: 

41%

AD: 

39%

Leest minder vaak dagelijks de krant (digitaal of op papier). 
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vs. 55%

Wanneer achter een cijfer een vergelijking wordt gemaakt (vs. xx%) dan is dit de 

vergelijking met de groep andere Nederlanders



Bijlage 1: Overige resultaten



Meerderheid van de Nederlanders rijdt wekelijks met de 
auto en/of met de fiets

20%

5%

8%

21%

22%

22%

3%

Nooit

Minder dan 1 keer per maand

1 tot drie keer per maand

1 tot 2 dagen per week

3 tot 4 dagen per week

5 tot 7 dagen per week

Weet ik niet

Hoe vaak rijd je gemiddeld auto?
(Basis - allen, n=1.030)

15%

9%

8%

18%

22%

25%

2%

Ik fiets nooit

Minder dan 1 keer per maand

1 tot drie keer per maand

1 tot 2 dagen per week

3 tot 4 dagen per week

5 tot 7 dagen per week

Weet ik niet

Hoe vaak fiets je gemiddeld?
(Basis - allen, n=1.030)
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Respondenten hebben met name positieve associaties 
met het gewenste gedrag
Aan respondenten is gevraagd welke 

associaties zij hebben met het gewenste 

gedrag. Hierna hebben zij zelf hun 

antwoorden beoordeeld of dit positieve, 

negatieve of neutrale associaties zijn. 44% 

van de respondenten kan geen associaties 

geven bij het gewenste gedrag. Degenen 

die wel associaties kunnen geven, geven 

voornamelijk positieve associaties:

• 59% van de genoemde associaties met 

het gewenste gedrag (uitstellen of niet 

verzenden van korte persoonlijke 

berichten aan vermoedelijke 

verkeersdeelnemers) is beoordeeld als 

positieve associatie. 

• Respondenten benadrukken dat dit 

veiliger is, verstandig, benadrukken dat 

je hiermee meedenkt met de ontvanger 

en stellen dat het ongewenste gedrag 

gevaarlijk is.
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Q. Welke woorden, gedachten of gevoelens komen bij je op als je denkt aan het bewust niet verzenden of uitstellen van (korte)

persoonlijke berichten aan (vermoedelijke) verkeersdeelnemers? (Basis – associaties als positief beoordeeld)



Slechts enkele respondenten hebben negatieve 
associaties met het gewenste gedrag

16% van de genoemde associaties met 

het gewenste gedrag (uitstellen of niet 

verzenden van korte persoonlijke 

berichten aan vermoedelijke 

verkeersdeelnemers) is beoordeeld als 

negatieve associatie. 

• Een enkeling heeft negatieve 

gevoelens ten aanzien van het 

gewenste gedrag (betuttelend, 

bemoeienis, overbodig, etc.)

• De meest genoemde associaties – die 

later door respondenten als negatieve 

associaties zijn beoordeeld - hebben 

vooral betrekking op de negatieve 

kant van het ongewenste gedrag 

(onveilig en gevaarlijk) en dus niet van 

het gewenste gedrag wat eigenlijk het 

doel van de vraag was.
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Q. Welke woorden, gedachten of gevoelens komen bij je op als je denkt aan het bewust niet verzenden of uitstellen van (korte)

persoonlijke berichten aan (vermoedelijke) verkeersdeelnemers? (Basis – associaties als negatief beoordeeld)



Grote verscheidenheid aan neutrale associaties

25% van de genoemde associaties met het 

gewenste gedrag (uitstellen of niet 

verzenden van korte persoonlijke 

berichten aan vermoedelijke 

verkeersdeelnemers) zijn beoordeeld als 

neutrale associaties. 

• Opvallend is hier de associatie met 

verantwoordelijkheid: verzenders zien 

het als de verantwoordelijkheid van de 

ontvanger om het bericht te lezen als 

het veilig is.
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Q. Welke woorden, gedachten of gevoelens komen bij je op als je denkt aan het bewust niet verzenden of uitstellen van (korte)

persoonlijke berichten aan (vermoedelijke) verkeersdeelnemers? (Basis – associaties als neutraal beoordeeld)



Bijlage 2: Achterliggende tabellen



Alternatieve gedragsopties
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Wat vind je van de andere mogelijkheden die je hebt 
in plaats van het sturen van een bericht aan een 
verkeersdeelnemer? 

Helemaal niet 
aantrekkelijk

Niet 
aantrekkelijk Neutraal Aantrekkelijk Zeer 

aantrekkelijk Weet ik niet

Als er een bijrijder is in de auto, dan app je hem/haar 6% 6% 23% 40% 18% 8%

Als er een bijrijder is in de auto, dan bel je hem/haar 6% 8% 23% 39% 16% 8%

Je verstuurt je bericht op een later moment 5% 7% 29% 37% 14% 8%

Je belt de persoon die je een bericht wilde sturen 17% 16% 31% 22% 5% 9%

Klik hier om terug 
te gaan naar de 

resultaten



Positieve factor: zelfbeeld
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Ben je het eens of oneens met de volgende 
uitspraken: 

Helemaal mee 
oneens Mee oneens Niet eens, 

niet oneens Mee eens Helemaal mee 
eens

Weet ik niet / 
geen mening

Ik ben iemand die de veiligheid van anderen altijd 
voorop stelt 1% 5% 22% 45% 20% 7%

Een bericht uitstellen omdat de ontvanger aan het 
verkeer deelneemt past bij hoe ik wil zijn 5% 9% 25% 35% 17% 9%

Nadenken over of ik de ontvanger van mijn bericht 
misschien stoor past bij mij 7% 11% 28% 33% 13% 8%

Ben je het eens of oneens met de volgende 
uitspraken: 

Helemaal mee 
oneens Mee oneens Niet eens, 

niet oneens Mee eens Helemaal mee 
eens

Als ik berichten aan verkeersdeelnemers uitstel, dan 
is dat veiliger voor hen 3% 5% 25% 40% 28%

Als iemand iets zou overkomen als hij/zij een bericht 
van mij leest tijdens het verkeer dan zou ik me 
schuldig voelen 

8% 12% 28% 28% 24%

Een verkeersdeelnemer zal het waarderen als ik mijn 
bericht op een later moment stuur 3% 8% 43% 32% 14% Klik hier om terug 

te gaan naar de 
resultaten



Positieve factor: houding t.a.v. gewenste gedrag
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1 – Helemaal 
niet nuttig 2 3 4 5 – Heel 

nuttig

Wat vind je van het bewust niet versturen of 
uitstellen van (korte) persoonlijke berichten aan 
verkeersdeelnemers? 

6% 6% 26% 25% 36%

1 – Heel 
negatief 2 3 4 5 – Heel 

positief

Wat vind je van het bewust niet versturen of 
uitstellen van (korte) persoonlijke berichten aan 
verkeersdeelnemers? 

4% 5% 31% 25% 35%

1 – Helemaal 
niet leuk 2 3 4 5 – Heel leuk

Wat vind je van het bewust niet versturen of 
uitstellen van (korte) persoonlijke berichten aan 
verkeersdeelnemers? 

7% 10% 54% 16% 14%

Klik hier om terug 
te gaan naar de 

resultaten



Positieve factor: injunctieve norm
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Ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken? Helemaal mee 
oneens Mee oneens Niet eens, 

niet oneens Mee eens Helemaal mee 
eens

Weet ik niet / 
geen mening

Mijn partner vindt het goed als ik hem/haar geen berichten 
verstuur als hij/zij zich in het verkeer bevindt 2% 3% 13% 39% 34% 9%

Mijn kinderen vinden het goed als ik hun geen berichten 
verstuur als zij zich in het verkeer bevinden 1% 3% 12% 44% 31% 9%

Mijn goede vrienden vinden het goed als ik hun geen 
berichten verstuur als zij zich in het verkeer bevinden 1% 6% 14% 35% 25% 18%

Mijn collega’s vinden het goed als ik hun geen berichten 
verstuur als zij zich in het verkeer bevinden 3% 3% 17% 44% 16% 15%

Ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken? Helemaal mee 
oneens Mee oneens Niet eens, 

niet oneens Mee eens Helemaal mee 
eens

Weet ik niet / 
geen mening

Mijn partner zal er iets van zeggen als ik hem/haar een 
bericht verstuur als hij/zij zich in het verkeer bevindt 17% 22% 15% 26% 10% 11%

Mijn kinderen zouden er iets van zeggen als ik hun een 
bericht verstuur als zij zich in het verkeer bevinden 16% 16% 17% 29% 8% 15%

Mijn goede vrienden zouden er iets van zeggen als ik hun 
een bericht verstuur als zij zich in het verkeer bevinden 17% 19% 19% 22% 5% 17%

Mijn collega’s zouden er iets van zeggen als ik hun een 
bericht verstuur als zij zich in het verkeer bevinden 18% 13% 29% 14% 8% 18%

Klik hier om terug 
te gaan naar de 

resultaten



Negatieve factor: gewoonte gedrag
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Ben je het eens of oneens met de volgende 
uitspraken over het versturen van (korte) 
persoonlijke berichten in het algemeen?

Helemaal mee 
oneens Mee oneens Niet eens, 

niet oneens Mee eens Helemaal mee 
eens

Weet ik niet / 
geen mening

Dit is voor mij een gewoonte 5% 11% 25% 41% 15% 3%

Dit doe ik direct als het bij me opkomt 4% 13% 30% 37% 12% 4%

Dit doe ik zonder nadenken 8% 21% 27% 29% 11% 4%

Klik hier om terug 
te gaan naar de 

resultaten



Negatieve factor: verantwoordelijkheid ontvanger
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Ben je het eens met de uitspraken over het 
versturen van (korte) persoonlijke berichten aan 
verkeersdeelnemers?

Helemaal mee 
oneens Mee oneens Niet eens, 

niet oneens Mee eens Helemaal mee 
eens

Het wel of niet lezen/beantwoorden van berichten 
tijdens verkeersdeelname is de 
verantwoordelijkheid van de ontvanger

2% 6% 21% 35% 36%

Het is niet mijn verantwoordelijkheid om te 
bedenken of mijn bericht de ontvanger mogelijk 
afleidt 

8% 14% 33% 30% 15%

In hoeverre ben je het eens of oneens met de 
volgende uitspraak?

Helemaal mee 
oneens Mee oneens Niet eens, 

niet oneens Mee eens Helemaal mee 
eens

Weet ik niet / 
geen mening

De ontvanger van een bericht bepaalt zelf wel of 
hij/zij dit veilig kan lezen of niet 3% 5% 22% 34% 31% 5%

Klik hier om terug 
te gaan naar de 

resultaten



Negatieve factor: inertia
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Ben je het eens met de uitspraken over het 
versturen van (korte) persoonlijke berichten aan 
verkeersdeelnemers?

Helemaal mee 
oneens Mee oneens Niet eens, 

niet oneens Mee eens Helemaal mee 
eens

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan loopt 
mijn dagplanning in de war 33% 33% 24% 8% 2%

Als ik een bericht niet meteen verstuur, dan geeft 
me dat een vervelend gevoel 22% 31% 30% 14% 3%

In hoeverre ben je het eens of oneens met de 
volgende uitspraak

Helemaal mee 
oneens Mee oneens Niet eens, 

niet oneens Mee eens Helemaal mee 
eens

Weet niet / 
geen mening

Ik zie er tegenop om berichten uit te stellen of niet 
te sturen op het moment dat iemand aan het verkeer 
deelneemt 

21% 30% 23% 12% 6% 9%

Klik hier om terug 
te gaan naar de 

resultaten

Heel 
makkelijk Makkelijk Niet moeilijk, 

niet makkelijk Moeilijk Heel moeilijk Weet ik niet

Stel je wilt een (kort) persoonlijk bericht aan iemand 
sturen die (vermoedelijk) op dat moment aan het 
verkeer deelneemt. Hoe moeilijk of makkelijk is het 
dan voor jou om je bericht bewust niet of later te 
versturen?

19% 32% 29% 12% 3% 6%



Bijlage 3: methode en opzet



Methode en opzet van het kwantitatieve onderzoek

Doelgroep: 

De doelgroep voor dit onderzoek zijn Nederlanders in de leeftijd 16 t/m 80 jaar die weleens korte persoonlijke berichten sturen naar anderen. Het ging in dit 

onderzoek om korte persoonlijke berichten die via sociale media verstuurd worden (zoals WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger). Het ging in dit 

onderzoek niet over het versturen van e-mails.

Methode en representativiteit

Het onderzoek is online uitgevoerd onder het ISO-26362-gecertificeerde panel van Motivaction: Stempunt. Voor het onderzoek is een representatieve 

steekproef gerealiseerd van n=1.101 Nederlanders van 16 t/m 80 jaar. De steekproef is na statistische weging representatief voor opleiding, leeftijd, geslacht, 

regio (Nielsen), sociaal milieu (groepen van de bevolking met een eigen waardenoriëntatie en kijk op het dagelijks leven) en combinaties tussen deze kenmerken. 

Als ijkbestand zijn we uitgegaan van de Gouden Standaard van het CBS, en voor de verdeling van waardenoriëntaties onze eigen tweejaarlijkse schriftelijke 

Mentality-metingen. Uiteindelijk gaven n=1.030 respondenten aan dat zij weleens korte, persoonlijke berichten sturen aan anderen. Op deze groep zijn de 

resultaten in dit rapport gebaseerd. 

Naast de representatieve steekproef is nog een aanvullende steekproef van n=200 jongeren (16 t/m 34 jaar) gerealiseerd. Deze steekproef is samen met de 

representatieve steekproef gebruikt voor de analyse van gedragsbepalers (regressieanalyse) en doelgroep beschrijving voor jongeren.

Vragenlijst, dataverzameling en veldwerkperiode 

De vragenlijst is in samenwerking met betrokkenen bij IenW en DPC opgesteld. Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. 

Het veldwerk is uitgevoerd tussen 17 en 24 juni 2022. 
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Bijlage 4: Regressieanalyse



Aanpak regressieanalyse 

Doelstelling

Een van de doelstellingen van dit onderzoek is inzicht krijgen in welke gedragsbepalers¹ van invloed zijn op het wel of niet versturen van korte persoonlijke 

berichten aan verkeerdeelnemers. Om die vraag te beantwoorden wordt in dit hoofdstuk ingezoomd op deze gedragsbepalers door middel van een aantal 

analyses.

1. Factoranalyse 

In de vragenlijst van dit onderzoek is een groot aantal stellingen uitgevraagd waarvan verwacht werd dat zij verschillende CASI-gedragsbepalers² meten die van 

invloed zijn op het zelf gemelde verzendgedrag van berichtenverzenders aan verkeersdeelnemers. Mede door middel van factoranalyse op de totale steekproef 

(inclusief de boost op jongeren, totaal n=1.239) is onderzocht welke verschillende stellingen één en dezelfde gedragsbepaler meten. 

2. Regressieanalyse

Om inzicht te krijgen welke gedragsbepalers daadwerkelijk van invloed zijn op verzendgedrag is een lineaire regressieanalyse uitgevoerd met verzendgedrag aan 

(vermoedelijke) verkeersdeelnemers als afhankelijke variabele (zie pagina 13). Als onafhankelijke variabelen zijn de gedragsbepalers uit de factoranalyse 

meegenomen, aangevuld met achtergrondkenmerken om voor de invloed daarvan te controleren (zoals leeftijd, geslacht en opleiding). De uitkomsten van de 

regressieanalyse laten zien welke gedragsbepalers en achtergrondkenmerken invloed hebben op verzendgedrag, en hoe sterk deze invloed is.

¹ Gedragsbepalers zijn factoren die (mogelijk) invloed hebben op specifiek gedrag van mensen.

² CASI staat voor Communicatie Activatie Strategie Instrument. CASI is een instrument om op een gestructureerde manier tot op gedragsverandering gerichte communicatie te komen, gebaseerd op wetenschappelijk inzichten over gedrag.
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Lijst van meegenomen gedragsbepalers

In de vragenlijst is een groot aantal stellingen uitgevraagd, waarvan verwacht werd dat zij verschillende CASI-gedragsbepalers meten die van invloed zijn op 

verzendgedrag aan verkeersdeelnemers. Uit de factoranalyse komen enkele sets van stellingen naar boven die elk met voldoende betrouwbaarheid (Cronbachs

alfa >0.60 ) één specifieke hypothetische gedragsbepaler meten. Daarnaast is ervoor gekozen om enkele stellingen als losse variabelen mee te nemen. Een 

overzicht van de meegenomen gedragsbepalers staat hieronder en op de volgende pagina.
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➢ Gewoontegedrag: de mate waarin het versturen van berichten aan anderen 

een gewoonte is.

➢ Houding t.a.v. het gewenste gedrag: de mate waarin men het niet sturen 

of het uitstellen van berichten nuttig, positief en leuk vindt.

➢ Zelfbeeld: de mate waarin men zichzelf ziet als iemand die rekening houdt 

met de veiligheid van de ontvanger.

➢ Kennis: de mate dat men bekend is met het telefoongebruik en de risico’s 

daarvan in het verkeer.

➢ Risicoperceptie: de mate waarin men meent dat het ontvangen van een 

bericht, het lezen van een bericht en het beantwoorden van een bericht de 

kans op een ongeluk verhogen.

➢ Ervaren ernst: de mate waarin men het erg vindt dat een 

verkeersdeelnemer wordt afgeleid door hun bericht.

➢ Responseffectiviteit: de mate waarin men denkt dat het uitstellen van 

berichten helpt bij het voorkomen van afleiding van een 

verkeersdeelnemer.

➢ Eigen effectiviteit: de mate waarin men vertrouwen heeft in zichzelf dat zij 

in staat is het gewenste gedrag uit te voeren.

➢ Ervaren inertia: de mate waarin men vasthoudt aan het ongewenste 

gedrag (omdat ze ongewenste gedrag makkelijker vinden).

➢ Voordelen ongewenst gedrag (‘excuusgedrag’): de mate waarin men 

voordelen ziet van het ongewenste gedrag.

➢ Verantwoordelijkheid van de ontvanger: de mate waarin men de 

ontvanger van het bericht als verantwoordelijk ziet voor het veilig gebruik 

van de telefoon in het verkeer.

➢ Aversie: de mate van afwijzing ten aanzien van het gewenste gedrag.

➢ Scepsis: de mate waarin men twijfelt aan de effectiviteit van het gewenste 

gedrag.

➢ Positieve emoties: de mate waarin men positieve emoties ervaart door te 

denken aan het gewenste gedrag.

➢ Negatieve emoties: de mate waarin men negatieve emoties ervaart door 

te denken aan het gewenste gedrag.

➢ Lijst van gedragsbepalers gaat verder op de volgende pagina.



Lijst van meegenomen gedragsbepalers
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➢ Gemak waarmee is in te schatten waar een ander zich bevindt: de mate 

waarin men het makkelijk vindt om in te schatten of een ander (partner, 

kinderen, goede vrienden of collega’s) zich in het verkeer bevindt.

➢ Ervaring met onveiligheid: of men wel eens een onveilige verkeerssituatie 

heeft meegemaakt door eigen telefoongebruik.

➢ Descriptieve norm: inschatting in hoeverre belangrijke anderen (partner, 

kinderen, goede vrienden of collega’s) het gewenste gedrag vertonen.

➢ Bij deze gedragsbepaler is enkel de belangrijke ander meegenomen 

als door de respondent is aangegeven dat de mening van deze 

specifieke ander belangrijk is voor hem of haar. Voor elke belangrijke 

ander is een apart item meegenomen.

➢ Injunctieve norm: de perceptie van wat voor ons belangrijke naasten van 

het gewenst gedrag vinden. Hier gedefinieerd als:

➢ Mate dat belangrijke andere (partner, kind, goede vrienden of 

collega’s) het gewenst gedrag waardeert

➢ Mate dat belangrijke andere de verzender aanspreekt op ongewenst 

gedrag. 

➢ Voor deze gedragsbepaler is een score berekend ongeacht wie de 

belangrijke ander (partner, kind, vriend of collega) is. 



Regressieanalyse
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Gedragsbepaler
Standardized

Bètacoëfficient
Significantie

Gewoonte - 0,14 0,00

Houding t.a.v. het gewenste gedrag + 0,11 0,01

Zelfbeeld + 0,19 0,00

Kennis + 0,02 0,61

Risicoperceptie - 0,06 0,21

Ervaren ernst + 0,05 0,34

Respons effectiviteit - 0,01 0,88

Eigen effectiviteit - 0,02 0,72

Inertia - 0,14 0,02

Voordelen ongewenst gedrag 
(‘excuusgedrag’)

- 0,11 0,81

Verantwoordelijkheid van de ontvanger - 0,13 0,01

Aversie + 0,02 0,71

Scepsis - 0,01 0,88

Positieve emoties - 0,01 0,87

Negatieve emoties + 0,06 0,13

Ervaring met onveiligheid - 0,06 0,12

Gedragsbepaler Bètacoëfficient Significantie

Gemak van inschatting of partner deelneemt 
aan het verkeer

+ 0,00 0,96

Gemak van inschatting of kinderen 
deelnemen aan het verkeer

+ 0,04 0,43

Gemak van inschatting of goede vrienden 
deelnemen aan het verkeer

+ 0,08 0,15

Gemak van inschatting of collega’s 
deelnemen aan het verkeer

- 0,04 0,38

Descriptieve norm partner + 0,10 0,05

Descriptieve norm goede vrienden - 0,04 0,62

Descriptieve norm collega’s + 0,10 0,20

Injunctieve norm + 0,11 0,02

R² = 46%

Het model verklaart 46% van de variantie. Dat betekent dat bijna de helft van de 

verschillen in het doelgedrag – de mate waarin men berichten niet stuurt als men 

verkeersdeelname vermoedt - verklaard wordt door de hypothetische 

gedragsbepalers in het model. De verklaarde variantie van 46% is hoog en daarom is 

dit model sterk te noemen.



Bijlage 5: kwalitatief onderzoek



Kwalitatief onderzoek

In dit hoofdstuk staan de conclusies en bevindingen van het kwalitatieve onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd door middel van een community. 

Dit is een online platform waar gedurende vijf dagen 100 deelnemers vragen hebben beantwoord. Deelnemers kregen de eerste twee dagen vragen over 

telefoongebruik en verkeer. Op de derde dag is een opdracht meegegeven om het gewenste gedrag drie dagen uit te proberen. Deze bevinden zijn niet 

representatief voor de Nederlandse bevolking en zijn daarom niet goed vergelijkbaar met de kwantitatieve resultaten.
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Hoofdconclusie: 

De meeste deelnemers aan het onderzoek staan nooit stil bij de mogelijke verkeersdeelname van de ontvanger van hun bericht. 

De verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid wordt bij de ontvanger van het bericht gelegd en niet bij de verstuurder, en men doet de aanname dat de ontvanger zich wel 

verstandig zal gedragen. Dit leidt er toe dat men de houding aanneemt dat het uitstellen van berichten niet nodig is. Het uitproberen van het doelgedrag – het uitstellen van 

berichten bij het vermoeden van verkeersdeelname – blijkt een deel van de deelnemers makkelijk af te gaan. Zij bedenken een andere oplossing zoals bijvoorbeeld de bijrijder 

appen in plaats van de bestuurder, of stellen het bericht simpelweg uit. Bij een ander deel van de deelnemers leidt het uitproberen van het doelgedrag tot irritatie. Het 

uitstellen van berichten voelt tegennatuurlijk, omdat het versturen van berichten een automatisme is (ze doen het zonder erbij na te denken). Zij geven aan dat het gedrag 

niet past bij het beeld dat ze over zichzelf hebben: zij vinden zichzelf te ongeduldig, te vergeetachting of willen graag een persoon zijn die snel handelt. 

De deelnemers die er op dit moment wél positief tegenover staan om berichten uit te stellen zijn meestal vrouwen en lijken ook vaker 35-plus te zijn.

Motivatie om berichten niet uit te stellen:

Ik vind het je eigen verantwoordelijkheid dat je je 
hoofd bij het verkeer houdt. Als ik moet gaan 
nadenken wat anderen aan het doen zijn dan 
vergeet ik later zelf het bericht te sturen wat ik 
wilde sturen. Het handige van een bericht is nou 
juist dat je het kan openen wanneer je zelf 
wil/kan en niet per se direct moet opnemen zoals 
met bellen. 

“
Deelname aan het onderzoek leidt tot meer bewustzijn en nieuwe inzichten:

Ik merk, dat ik door dit onderzoek, daar 
nu toch over nadenk, wat ik anders niet 
had gedaan.“

Deze dag zat ik een groot deel van mijn dag in 
de auto met mijn vriend, die op een gegeven 
moment zei dat hij afgeleid raakte omdat hij 
een berichtje op zijn telefoon in zijn broekzak 
voelde. Ik had niet verwacht dat hij zich daar 
zo door zou laten afleiden.

“



Inzichten uit het kwalitatieve onderzoek

• Verreweg de meeste deelnemers denken niet na over de mogelijke verkeersdeelname van de ontvanger van hun bericht.

• Berichten die mensen naar elkaar sturen behoeven vrijwel nooit direct een antwoord; een reactie over een uur of een paar uur is meestal goed. Uitzondering 

zijn praktische berichten over een fysieke afspraak waar men naar toe onderweg is, en het afstemmen van aankoopbeslissingen, bijvoorbeeld bij een keuze in 

de supermarkt.

• De sociale norm die gehanteerd wordt luidt: als het dringend is dan moet je bellen.

• Bij de meeste ontvangers weet men niet wat deze persoon op dat moment aan het doen is. Bij de partner en de kinderen kan men dit wel vaak inschatten. Bij 

partner en kinderen voelen mensen ook vaker de druk om snel te antwoorden. Van leden buiten het gezin wordt vaak gezegd dat het ‘niet te doen is’ om in 

te schatten of ze een voertuig besturen of niet.

• Een deel van de deelnemers zorgt er voor tijdens het fietsen of autorijden niet gestoord te worden door meldingen op stil te zetten of de telefoon in een tas 

te stoppen. Een ander deel geeft aan de meldingen wel te horen maar deze te negeren. Een aantal deelnemers zien het bericht binnenkomen op hun 

smartwatch. In de auto zien sommigen berichten binnenkomen op hun dashboard. Een enkeling geeft toe het bericht ook daadwerkelijk te lezen tijdens 

verkeersdeelname. Iedereen is zich bewust van het gevaar van dit gedrag.

• De verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het verkeer wordt door de meesten gelegd bij de ontvanger. Voor een klein deel van de deelnemers is er 

sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.

• Het versturen van een bericht naar een verkeersdeelnemer wordt niet gekoppeld aan gevaar, alleen het lezen ervan door een bestuurder.

• Het uitproberen van het doelgedrag – het uitstellen van berichten versturen – is voor sommigen geen moeilijke opgave, voor anderen juist wel. De meningen 

zijn hierover verdeeld. Ongeveer één op de vijf deelnemers is er toe bereid om berichten uit te stellen bij (vermoedelijke) verkeersdeelname van de 

ontvanger.
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Experiment in kwalitatief onderzoek (1/2)
Experiment: uitstellen van berichten gedurende drie dagen

Aan deelnemers van het kwalitatieve onderzoek is gevraagd om drie dagen (zaterdag, zondag en maandag) te proberen om bij elk bericht dat ze wilde verzender erbij stil te 

staan of de ontvanger mogelijk een verkeersdeelnemer was op dat moment. Deelnemers moesten hun ervaringen noteren. Nu volgen enkele inzichten uit dit experiment:

• Een groot deel van de respondenten heeft gedurende drie dagen niet de situatie meegemaakt dat de ontvanger van hun bericht mogelijk op dat moment een 

verkeersdeelnemer was. Deels doordat men weinig berichten verstuurt, en deels doordat men geen idee had over de omstandigheden van de ontvanger. In het weekend is 

het nog moeilijker dan normaal om iemands bezigheden in te schatten.

• Degenen die wel in de situatie terecht kwamen zijn er over verdeeld of dit een moeilijke of makkelijke opdracht is. Degenen die het niet moeilijk vonden, zochten 

bijvoorbeeld naar een andere oplossing, zoals een andere familielid vragen, de bijrijder een bericht sturen in plaats van de bestuurder, of aan het einde van de dag vragen of 

het leuk was in plaats van aan het begin iemand een leuke dag wensen: “je moet bij jezelf te raden gaan of het een belangrijk bericht is die niet kan wachten of een stom berichtje 

wat je ook later kunt versturen.”. Een aantal deelnemers geven aan te hebben gebeld omdat ze meededen met het experiment: “Als ik wist dat iemand in de auto zit, dan belde 

ik en dan ging de telefoon via de DAB van de radio in de auto”. Anderen vonden het gewoonweg niet moeilijk om een half uur of een paar uur te moeten wachten.

• Deelnemers die aangeven het wél vervelend te vinden om een bericht te moeten uitstellen ervaren hierbij negatieve gevoelens: “Ja, ik vond het moeilijk. Ik vond het heel 

irritant om niet op verzenden te drukken.”  Een persoon die checkte of haar vriend al boodschappen had gedaan door dit te controleren in de mobiel bankierenapp, ervaarde

ook irritatie: “Ik vond het wel lastig en zonde van mijn tijd om stil te staan bij of hij zich in het verkeer zou bevinden of niet.”

• Een veel genoemd argument waarom uitstellen vervelend is, is omdat men bang is het later te vergeten. Iemand geeft aan het uitgestelde bericht later ook daadwerkelijk 

vergeten te zijn (totdat de persoon in kwestie zelf belde). 

• De aard van het bericht kan er ook voor zorgen dat uitstellen lastiger wordt voor de verzender, bijvoorbeeld als je wilt weten hoe laat iemand thuis is of waarom iemand er 

nog niet is. Het niet kunnen plannen van het verdere verloop van de dag leidt ook tot gevoelens van irritatie bij de uitsteller. 

• Sommige deelnemers koppelen de weerstand tegen het uitstellen van berichten aan hun karakter en omschrijven zichzelf als ongeduldig of chaotisch. Iemand omschrijft 

het als “een vreemde gewaarwording” omdat ze normaal altijd direct handelt. Deze persoon geeft ook aan na afronding van het experiment weer terug te gaan naar haar 

oude gewoontes. Een ander geeft aan dat het “absoluut niet in haar systeem zit” om hier over na te denken.

• Een aantal deelnemers vonden het een dusdanig moeilijke opgave dat zij hun berichten toch verstuurd hebben tijdens het experiment. De redenen om toch iets te 

versturen, ondanks deelname aan het experiment, zijn bijvoorbeeld: het eerste willen zijn om iemand een fijne verjaardag te wensen, zien dat iemand online is en het dan 

onbeleefd vinden om niet te antwoorden, of omdat ze weten dat de ontvangster bepaalde karaktertrekken heeft en daardoor haar berichten niet leest tijdens het 

autorijden (verstandig persoon).
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Experiment in kwalitatief onderzoek (2/2)

Experiment: uitstellen van berichten gedurende drie dagen (vervolg)

• Sommigen vergaten dat ze deelnamen aan het experiment doordat ze uit een automatisme direct hebben geantwoord. 

• Wanneer een bericht een directe reactie betreft op een bericht van de ander dan gaat men er ook vaak vanuit dat het gelegen komt en de ontvanger niet in gevaar wordt 

gebracht: “Wanneer ik reageer op een bericht is dat altijd vrij snel en ga ik er vanuit dat de afzender op dat moment in de gelegenheid is om veilig te berichten. Diegene heeft me 

immers net iets gestuurd.”

• Iemand oppert dat het handig zou zijn als je een bericht zou kunnen inplannen, voor een bepaald tijdstip, zoals dit mogelijk is bij e-mails.

Bewustwording door deelname aan het experiment

• Ongeveer de helft van de deelnemers geeft aan dat deelname aan het onderzoek er voor heeft gezorgd dat men anders is gaan denken over het versturen van berichten 

naar verkeersdeelnemers. Er is vooral meer bewustwording gekomen omdat men er voorheen helemaal niet over nadacht. Sommigen voegen er wel direct aan toe dat ze 

nog steeds van mening zijn dat de verantwoordelijkheid van verkeersveiligheid bij de ontvanger ligt en niet bij hen. Weer anderen geven aan altijd al weloverwogen berichten 

te sturen en dat dit onderzoek daar geen verandering in heeft gebracht. Eén deelneemster heeft door het onderzoek besloten alleen nog maar berichten te gaan sturen in de 

avond, zodat ze (bijna) zeker weet dat de ontvanger thuis is - of in ieder geval niet onderweg.

• Naast het nadenken over de ander, heeft het er ook voor gezorgd dat mensen hun eigen gedrag meer onder de loep zijn gaan nemen. Het ontvangen van berichten blijkt 

toch meer af te leiden dan men voorheen dacht.

Inschatten waar de ander is

• Op de vraag hoe moeilijk het is om in te schatten wat de ontvanger aan het doen is, zijn de meesten van mening dat dit is heel moeilijk is: “Niet te doen”. Slechts een klein 

aantal deelnemers denkt wel de gewoontes en de dagindeling van gezinsleden en collega’s te kennen. 
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


