
Structurele gedragsverandering 
zorgt voor een andere kijk op 
mobiliteit in Zuid-Nederland

Slim aan de slag!
Kijk voor meer informatie en  
inspiratie op www.smartwayz.nl/gedrag.

Heb je zelf een idee over hoe gedragsverandering slim georganiseerd kan worden? 
Wij denken graag mee en helpen je bij de inzet van slimme gedragsinterventies.
Je kunt ons bereiken via gedrag@smartwayz.nl.

Hoe bereiken we dat? Voorbeeld werkzaamheden zijn:
• Reismotievenonderzoek West-  

en Zuidoost-Brabant

• Hinderaanpak rotonde Postweg,  

Den Bosch

• Inzet van het reizigerspanel

•  Ondersteuning bij de uitvraag 

voor een gedragsbureau

•  Verrijken fietsstimulerings-

campagne met gedragsinzichten

Werken aan duurzaam reizen
Wat levert structurele 
gedragsverandering op?
Gedragsverandering zorgt voor een:

• Aantrekkelijke;

• Bereikbare;

• Concurrerende; 

•  Duurzame;  

…leefomgeving in Zuid-Nederland.

Hoe kunnen we helpen?
•  Het opzetten en ondersteunen  

bij het uitvoeren van gedragsprojecten

•  Inzicht in de resultaten van soortgelijke projecten

•  Verhogen van de effectiviteit van interventies

Interventies
Het team gedragsverandering heeft verschillende 

interventies op specifieke thema’s en doelgroepen. 

Zoals wegwerkzaamheden, onderhoud en 

gebiedsontwikkeling. Daarnaast hebben we speciale 

onderzoeksmiddelen die we in jouw gebied 

kunnen inzetten.

Onderzoek

• Motieven en weerstanden reisgedrag

• Het reizigerspanel

Thema’s

• Gebruik openbaar vervoer stimuleren

• Fietsstimulering

• Hinder als kans

• Thuiswerken stimuleren

• Onderzoek

Procesverbinder 

Astrid van ‘t Hof 

gedrag@smartwayz.nl

Gedragsexpert
Rick Baggermans

gedrag@smartwayz.nl

Team Structurele Gedragsverandering en Werkgeversbenadering ondersteunt organisaties 

gratis bij projecten die gericht zijn op duurzame gedragsverandering. En dat zijn er meer 

dan je misschien denkt, want in elk project zit gedrag!  

Structurele gedragsverandering is onderdeel van SmartwayZ.NL, hét innovatieve 

mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland.

Wat doet team gedragsverandering

Ons team heeft specialistische kennis over 

gedrag. Je kunt ons zien als een loket voor jouw 

projecten of ideeën met een gedragscomponent. 

We ondersteunen in gedragsprojecten. 

Én informeren en verbinden onze partners. 

Team Structurele 
Gedragsverandering en 
werkgeversbenadering 
geeft je gratis advies!

“Team Structurele Gedragsverandering heeft 
een goed beeld van wat er speelt en leeft 
op het terrein van gedragsverandering, reikt 
de helpende hand daar waar nodig en legt 
onderlinge verbanden tussen initiatieven 
in de regio.” - Anja Hannema, projectleider 

gedragsverandering, Brainport Bereikbaar

Anders reizen 
Hoe zorgen we 

ervoor dat mensen 

meer met het OV of 

fiets reizen?

Niet reizen 
Hoe stimuleren we 

mensen thuis te 

werken? Contact
Meer weten? Astrid en Rick helpen je 

graag verder. 


