
Casus 1 
 Bereikbaarheid en mobiliteit in de metropoolregio Rotterdam Den Haag 
“Hoe stimuleren we gedragsveranderingen bij reizigers?” 

In de regio Rotterdam – Den Haag is De Verkeersonderneming actief met het 
ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen voor 
bereikbaarheidsvraagstukken. In samenwerking met De Verkeersonderneming heeft 
DISCvision gekeken naar de houding en motieven achter het feitelijk gedrag van 
reizigers en de mogelijkheden om de manier van reizen en de vervoermiddelenkeuzes 
van reizigers in de regio Rotterdam eventueel te veranderen.  

“Welke stimuli kunnen ertoe bijdragen dat de inwoners in deze regio hun reisgedrag 
daadwerkelijk aanpassen, en hoe kan hier het beste over gecommuniceerd worden?” 
Bij de uitwerking van dit vraagstuk stond de leefstijl van de reizigers centraal. Voor 
reizigers speelt niet alleen het gemak of comfort een rol bij de keuze van een 
vervoermiddel, maar ook de timing (vertrekken wanneer je wil, zeker weten dat je op 
tijd aankomt), het budget, of de mensen met wie je samen reist.  
Maar ook de manier van communiceren is voor de verschillende leefstijlgroepen 
duidelijk anders. De een houdt van feiten, cijfers en schema’s en wil graag kort en 
bondig geïnformeerd worden, terwijl de ander liever kijkt naar de ervaringen van 
anderen en eerder een stimulerend en enthousiasmerend verhaal leest.  

                   
Op basis van het onderzoek onder de reizigers in de regio rond Rotterdam en Den 
Haag, zijn vier leefstijl gerichte reizigerssegmenten geformuleerd. Vervolgens is 
gekeken welk stimuleringsprogramma de beste aansluiting heeft bij welke doelgroep.  
Voor welke doelgroep is de elektrische fiets een interessant alternatief, en welke 



doelgroepen zullen eerder kiezen voor een elektrische scooter of speed pedellec? 
Wanneer is een “OV business card” een interessant alternatief, en wanneer een 
deelauto abonnement? 

De doelgroepen zijn 
geografisch zichtbaar 
gemaakt met behulp van 
de DISC leefstijlen kaart. 
Dit biedt de mogelijkheid 
om de verschillende 
doelgroepen ook 
daadwerkelijk te vinden en 
met folders of flyers te 
benaderen of een keuze te 
maken voor het meest 
effectieve 
stimuleringsprogramma.  

Op basis van het reizigersonderzoek zijn voor De Verkeersonderneming vier persona’s 
beschreven. Daarmee is het onderzoek niet “abstract” gebleven, maar heeft het met 
vier reizigerstypen een persoonlijk tintje gekregen. Daarbij is ook aangegeven welke 
tone of voice en communicatie kanalen het meest geschikt zijn om deze 
leefstijlgroepen te bereiken. In het actie programma van de komende jaren worden 
deze profielen ingezet bij de mobiliteitsoplossingen die in de regio Rotterdam geboden 
worden. 

 


