
Binnen het programma SmartwayZ.NL werken overheden, markt- 
en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen 
om de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te 
verbeteren.

De reizigersaanpak is een digitaal interactief communicatie-
platform. Via online enquêtes, testen en onderzoeken verwerven en 
analyseren we reizigersdata en treden we met de reizigers in dialoog 
om hun gedrag te leren kennen én positief te kunnen beïnvloeden. We 
delen bestaande data en inzichten, maar er is ook ruimte om nieuwe 
kennis op te halen die kan bijdragen aan jouw vraag.

Samen met jou willen we de reizigers in Zuid-Nederland beter 
leren kennen en inspelen op hun wensen en behoeftes. Met als 
doel: een grotere mate van acceptatie en gebruik van nieuwe 
mobiliteitsproducten en -diensten. We streven naar oplossingen 
waarvan we weten dat de eindgebruiker bereid is ze te gebruiken.

Samen met reizigers werken aan slimme 
mobiliteitsoplossingen? Dat gaat nu veel makkelijker!

de reizigersaanpak helpt je verder.

Wie?

Wat?

Waarom?

Gaat voor jouw project de weg op de schop en vraag je je af hoe je de reiziger 
daarbij kunt betrekken? Ben je benieuwd naar welk effect je kan bereiken als 
je reizigers tijdens wegwerkzaamheden andere vervoersdiensten aanbiedt?  
Of heb je een innovatie ontwikkeld en wil je die graag laten testen in de praktijk?



Het traject
De reizigersaanpak heeft de expertise in huis om mee te denken én 
te helpen om reizigers bij jouw traject te betrekken. Aan de hand van 
6 stappen gaan we samen aan de slag.

Wil jij weten welke aanpak het beste bij jouw opgave en reizigers 
past? We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden. 

INTAKEGESPREK
We bespreken jouw uitdaging, doelstelling, 
tijdspanne, verwachtingen en mogelijke kosten.  
Dit doen we vanuit de invalshoek van de reizigers. 

PLANNING
Hoe gaan we onze reizigers 
betrekken? En wie doet wat?

HET VOORWERK
We ontwerpen voor een groot deel wat je 
nodig hebt en schakelen derden in waar 
nodig. We richten de monitoring van de 
resultaten in en testen of alles werkt. 

AAN DE SLAG
We zetten de activiteiten waarmee we 
reizigers betrekken live, voeren uit en 
sturen bij waar nodig. 

RAPPORTAGE
We koppelen de resultaten van onze 
inspanningen terug in een vorm die jij 
prettig vindt.

EVALUATIE
Tijdens een informeel gesprek 
bespreken we hoe je het traject hebt 
ervaren en nemen dit mee naar een 
volgende keer. 

Neem contact op met Marcelle Jansma via mjansma@brabant.nl
of Charlotte Dillisse via cdillisse@brabant.nl.


