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In het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken zoals 
klimaatverandering, de energietransitie en files tijdens de spits speelt het 
veranderen van gedrag een belangrijk onderdeel van de oplossing. Maar 
hoe doe je dat op een effectieve manier? Wat kan data hier aan 
bijdragen? En wat vraagt dat van het beleid, de participatie en de 
communicatie bij een campagne of interventie? 

Dit zijn de vragen die in dit whitepaper besproken worden aan de hand 
van een praktijkcase en recent onderzoek op het vlak van inzichten uit 
marktonderzoek en het BSR-model van Marketresponse. Kennis van 
gedragsverandering en de achterliggende modellen vanuit Wonder by
Marketresponse en de praktijkervaringen van Groot Schiphol Bereikbaar 
zijn samengebracht. Het doel van dit rapport is om inzichtelijk te maken 
hoe het denken in BSR-leefstijlen in combinatie met inzichten op het 
gebied van gedragsverandering helpt bij het effectiever bereiken van 
beleidsdoelen.

Inleiding
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De wereld verandert voortdurend en steeds sneller. Ook de manier waarop 
consumenten denken, zich gedragen en willen interacteren met bedrijven ontwikkelt 
zich continu.

Dit als gevolg van onder andere nieuwe technologische mogelijkheden en digitalisering. Ook 
thema's als duurzaamheid spelen een steeds grotere rol in besluitvorming en daarmee in 
gedrag. We verwachten dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen en aansluiten op hoe wij 
naar de wereld kijken. Wat vooral opvalt zijn de grote verschillen tussen generaties. De jonge 
generatie is opgegroeid met technologie, vindt ‘digital first’ de normaalste zaak van de wereld 
en is opgegroeid met deeleconomie-concepten. De oudere generaties hebben dit minder. Om 
succesvoller te zijn met een dienst of service is het belangrijk om het gedrag van de doelgroep 
te begrijpen zodat het is om te zetten naar de juiste strategie.

Waarom is kijken naar gedrag relevant?
Wie inzicht heeft in huidig gedrag en de achterliggende behoeften, en dus inzicht in welke 
aspecten gedrag bewust en onbewust beïnvloeden, weet de juiste snaar te raken en is 
relevanter en waardevoller voor de doelgroep. Zo is bepaald gedrag te initiëren of te 
beëindigen. De frequentie van gedrag is te verhogen of te verlagen en duur, intensiteit en vorm 
zijn te veranderen. Ook is een keuze te beïnvloeden door een overtuiging of voorkeur te 
veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van OV-gebruik, het overstappen op een 
elektrische auto of het gebruikmaken van een mobiliteitsdeelconcept in de buurt.

Gedrag en mobiliteit
Ook in het geval van mobiliteit is denken vanuit gedrag relevant. Er komen steeds meer nieuwe 
diensten op de markt en maatschappelijk ontwikkelingen als thuiswerken en veranderende 
belastingregels hebben invloed op mobiliteitsbehoeften en dus op gedrag.  

Verschillen tussen generaties spelen ook hier een rol. Het onbewuste gevoel bij en de betekenis 
van zelf bezitten verschilt bijvoorbeeld. Waar met name generatie Z en ook Y weinig tot geen 
waarde hechten aan bezit, en mobiliteit meer zien als een middel om van A naar B te komen, 
hechten de generaties daarvoor juist heel veel waarde aan bezit en is het de vraag hoe en of 
deelmobiliteit bestaansrecht heeft.

Waarom denken vanuit 
gedrag relevant is
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Er zijn verschillende wetenschappelijk gevalideerde modellen als het gaat om 
gedragsverandering. Een goed voorbeeld is het B=MAT model van Fogg, beschreven 
in het boek Hooked van Nir Eyal.

Het Fogg Behavior model wordt weergegeven in de formule B=MAT, wat betekent dat een 
bepaald gedrag (Behaviour) zich zal voordoen wanneer motivatie (Motivation), vermogen 
(Ability) en een trigger (Trigger) tegelijkertijd en in voldoende mate aanwezig zijn.

Wanneer een aspect ontbreekt of niet in voldoende mate aanwezig is, zal de doelgroep niet tot 
actie overgaan en zal het beoogde gedrag niet plaatsvinden. 

Om het gewenste gedrag te laten plaatsvinden moet er dus een duidelijke trigger aanwezig 
zijn. Tegelijkertijd moet de gebruiker het vermogen hebben (ability) en gemotiveerd zijn om 
actie te ondernemen.  

Om de kans op het gewenste gedrag verder te vergroten is het vermogen (de ability) te 
vergroten door het uitvoeren van de handelingen zo simpel en gemakkelijk mogelijk te maken. 

Om de kans op het gewenste gedrag nog verder te vergroten is het belangrijk om een aanpak
te hebben dat de gehele gebruikservaring vereenvoudigt, zorgt voor minder frictie, 
hindernissen wegneemt en helpt de gebruiker het gewenste gedrag te laten vertonen. 

Modellen voor 
gedragsverandering
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BSR-leefstijlen: 
de drijfveren van de mens

Waarom doen mensen de dingen die ze doen?
Waarom woont het ene jonge stel op een woonboot in Amsterdam, terwijl het andere gelukkig 
is in een rijtjeshuis in die ene Vinexwijk? Waarom trekt het ene gezin met een peuter door 
Tibet, terwijl het andere in een bungalowpark met subtropisch zwembad vakantie viert? Het 
antwoord: dezelfde socio-demografie, maar verschillende leefstijlen. Het BSR™-model helpt om 
grip te krijgen op deze leefstijlen.

Het BSR-model is een gedragverklarend model dat is gericht op de normen, waarden en  
drijfveren van mensen. Het model is gebaseerd op twee assen: de psychologische as en de 
sociologische as. Het model onderscheidt vier leefwerelden: de rode, blauwe, gele en groene 
leefwereld. Waar de rode groep wordt gedreven door vrijheid, hecht groen veel belang aan 
veiligheid. De gele groep is erg op de groep georiënteerd en houdt van harmonie, terwijl de 
blauwe groep juist individualistischer is en houdt van controle. Hoe beter je deze 
belevingswereld leert kennen en begrijpen, hoe beter je met ze kan communiceren, hoe beter 
je in kan spelen op hun behoeftes en een boodschap kan overbrengen. Kortom, het model 
vertelt je per doelgroep wat te doen en waarom je dat moet doen. Het BMAT-model 
ondersteunt dit, doordat het laat zien dat het voor een doelgroep gemakkelijker is om ander 
gedrag te gaan vertonen als je aansluit bij en inspeelt op de motivatie van die doelgroep. 

Ik ben goed in het 
analyseren en aanpakken 
van zaken en heb daarom 

een bepaalde positie 
verkregen. Op die status 

ben ik zeer trots, het is een 
symbool van succes in het 

leven.

Ik houd van allerlei typen 
contact. Kopje koffie, 
kletspraatje, nieuwe 

mensen ontmoeten en 
ervaringen delen en 

uitwisselen, dat is toch 
waar het allemaal om gaat?

Ik ben gehecht aan 
structuur en vastigheid, 
ben nuchter, doe dingen 
liefst in een bedachtzaam 

tempo en ben vooral 
gericht op een aantal 

mensen die ik vertrouw.

Ik ga voor anders dan 
anders, ben gericht op 

zelfontwikkeling, houd van 
avontuur, ben creatief, ga 
graag mijn eigen gang en 

ben daarin lekker 
eigenwijs.
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Gedragsverandering met behulp 
van het BSR-model

De eerste stap bij het teweegbrengen van gedragsverandering is het scherpstellen van 

de doelstellingen en de doelgroep. Welk gedrag wil je veranderen bij welke (groepen) 

mensen? Vanuit dit punt is voor elke doelgroep een passende aanpak te ontwerpen. 

Iemand met een rode leefstijl, gericht op het verleggen van grenzen, krijg je niet in 

beweging met dezelfde tactiek die je al gebruikt voor de groene, op zekerheid 

gerichte doelgroep. Wat werkt wel? 

• Gele leefstijl
De gele doelgroep is gericht op gezelligheid, sociale verbanden en hecht vooral aan 
normen en waarden in de samenleving. Mensen met een gele leefstijl laten graag 
zien dat ze consistent zijn in spreken en handelen én houden dat graag vol. De kans 
dat zij ‘ja’ zeggen tegen een verzoek is dus hoger na een kleiner verzoekje vooraf. 
De communicatie met deze doelgroep is het meest effectief wanneer het 
gemeenschappelijke belang en persoonlijke aandacht worden benadrukt. Je 
boodschap komt het beste over wanneer deze in wij-vorm en verhalende vorm is 
geschreven en beschikt over voorbeelden van andere mensen. 

• Rode leefstijl
Rode mensen houden van uitdaging en vrijheid en zijn open minded. Ze hechten 
meer waarde aan mensen, mogelijkheden en dingen die minder beschikbaar zijn. 
Een focus op schaarste is daarom een effectieve verleidingstechniek voor deze 
groep. Als het gaat om communicatie vinden rode mensen maatwerk, een 
proactieve opstelling en inspiratie belangrijk. Met een kleurrijke en vernieuwende 
look and feel maken communicatie-uitingen direct een goede indruk. De inhoud 
van je boodschap ontvangen zij het liefst in feitelijke vorm, puntsgewijs en waar 
nodig met behulp van diagrammen. Ook worden ze graag met ‘je’ aangesproken.



7

• Blauwe leefstijl
Blauwe personen zijn zakelijk, zelfverzekerd en gericht op controle en 
onafhankelijkheid. Wel zijn ze bereidwillig het gedrag van een autoriteit te volgen, 
dus benadruk bij deze groep je ervaring en expertise. Net als rode mensen 
ontvangen zij informatie het liefst in feitelijke vorm, puntsgewijs en met behulp van 
diagrammen, maar worden wel graag met ‘u’ aangesproken. Verpak de informatie 
in een zakelijk en professioneel jasje.

• Groene leefstijl
Mensen met een groene leefstijl zijn gericht op veiligheid, zekerheid en 
bescherming. Waar de gele groep de samenleving centraal stelt, is deze groep meer 
gericht op de directe cirkel van buurt of familie. In onzekere situaties imiteren 
groene personen het gedrag van anderen, waardoor reviews en testimonials erg 
effectief zijn. De communicatie naar deze groep wordt het meest gewaardeerd met 
een ingetogen, serieuze en vertrouwenwekkende look and feel. Besteed in je 
communicatie aandacht aan uitvoerige toelichtingen en gebruik een vaste 
contactpersoon. Net als de gele doelgroep leest de groene leefstijl informatie graag 
in verhalende vorm. Ze worden echter liever met ‘u’ aangesproken. 

7
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De behoefte aan mobiliteit 
verandert

Vanaf begin oktober 2021 zijn de files in Nederland weer terug van weggeweest. Er 

wordt weer meer op kantoor gewerkt met de langste files sinds het begin van de 

coronacrisis tot gevolg. Regelingen rondom ICT en flexibele werktijden zijn 

toegenomen in het afgelopen coronajaar. Ook de mogelijkheden om online te 

vergaderen zijn sterk verbeterd, in een sneller tempo dan vorig jaar het geval was. Dit 

is een significant verschil. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om thuis te werken, 

met flexibele werktijden en op andere locaties. Desondanks is dit onvoldoende om 

files te voorkomen. 

Thuiswerken is een serieuze optie voor een deel van de werknemers maar niet voor iedereen. 
Zoals het Centre for People and Buildings laat zien in zijn onderzoek naar thuiswerken zijn 
mensen die thuis kunnen werken voor een groot deel tevreden over de mogelijkheden en 
faciliteiten. 

Uit onderzoek van MarketResponse voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt 
dat veel werkgevers geloven in hybride werken en dit willen faciliteren. De campagne ‘Hybride 
werken. Wat win jij er mee?’ roept dan ook op tot dit alternatief voor in de file staan.

8

https://www.cfpb.nl/nieuws/files-nopen-tot-nadenken-over-thuiswerken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/30/rapport-inzicht-in-maatregelen-omtrent-duurzaam-reisgedrag
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Trends die de veranderende mobiliteit drijven
Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een aantal trends die van 
invloed zijn op ons reisgedrag. Voor dit rapport zijn de volgende trends het meest relevant: 

1. Condensation of living environment
2. Blending home and work
3. Change of the climate system
4. From ownership to use and from single use to sharing

De eerste trend laat zien dat er een ontwikkeling gaande is waarbij steeds meer gewerkt wordt 
aan compacte steden (de 10-minuten stad) zodat wonen, werken en recreëren steeds 
dichterbij elkaar plaats kunnen vinden. Dit betekent dat mensen veel meer lopen en fietsen.

De tweede trend staat los van de coronacrisis maar door corona hebben we er al wel meer 
ervaring mee opgedaan. Werk en privé lopen steeds meer in elkaar over waardoor we 
flexibeler zijn en slim kunnen kiezen welk vervoermiddel (of de optie om thuis te werken) op 
een bepaald moment het handigst is.

Een deel van de samenleving laat zich hierbij motiveren door de invloed op het klimaat en kiest 
daardoor bewuster. Sommige doelgroepen hebben hierbij nog een zetje nodig zoals blijkt uit de 
derde trend.

Het groeiende aanbod van deelmobiliteit kan hierbij helpen maar ook dat is geen duurzame 
optie die iedereen aanspreekt. Er zijn dus veel ontwikkelingen gaande, maar de uitdaging zit in 
het matchen van behoeftes en mogelijkheden. Met name wanneer je duurzame keuzes wil 
stimuleren en gedrag wil veranderen.

https://info.nl/en/conversation/8-trends-that-drive-the-future-of-mobility/
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Inzichten uit onderzoek naar 
mobiliteitsvoorkeuren
In het voorjaar van 2021 zijn ruim duizend Nederlanders bevraagd over hun 
reisvoorkeuren. Dit in het kader van onderzoek naar mogelijkheden om de filedruk 
rond Groot Schiphol, waar dagelijks circa 100.000 mensen werkzaam zijn, te 
verkleinen. Dit onderzoek in opdracht van samenwerkingsverband Groot Schiphol 
Bereikbaar heeft geleid tot aanvullingen op het profiel dat al bestond op basis van 
het BSR-model. Er is nu inzicht in de relevante verschillen tussen de verschillende 
BSR-leefstijlen met betrekking tot mobiliteitskeuzes.

Zo leggen elektrische varianten en het OV het af tegen de auto. Gevraagd naar het meest 
gebruikte vervoermiddel vóór de coronacrisis blijkt dat de auto al het meest gebruikt wordt 
vanaf een woon-werk afstand van 10 km (circa twee derde). Zelfs bij een afstand van 5 tot 10 
km is de auto nog het meest gekozen vervoermiddel (40%), met de fiets op een tweede plaats 
(38%). Voor 0 tot 5 km wordt de fiets het meest gepakt (43%), terwijl ook dan nog regelmatig 
de auto wordt gekozen (27%).

Voor veel niet-thuiswerkende forenzen blijft de auto de eerste keuze (48%). Gezien de 
maatregelen rond anderhalve meter afstand houden en thuiswerken is er een kleine daling 
zichtbaar bij zowel het OV als de auto.

De twee belangrijkste motieven in de keuze van woon-werkvervoer vóór corona zijn gemak 
(56%) en snelheid (44%). Duurzaamheid blijkt een minder grote motivator, voor slechts 8%. 
Gezonde beweging speelt voor ongeveer een derde een rol bij de korte reisafstand (0-10 km). 
Een gunstige werkgeversvergoeding wordt belangrijker naarmate de reisafstand toeneemt.

In de keuze voor woon-werkvervoer blijken forenzen vooral behoefte te hebben aan een 
gevoel van onafhankelijkheid en eigen regie. Zo spelen zelf bepalen/controle (35%) en vrijheid 
(31%) een belangrijke rol. Toch komt snelheid voor velen op de eerste plaats (41%). Flexibiliteit 
is voor een kwart van belang, terwijl duurzaamheid relatief minder meespeelt in de overweging 
(12%).
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Aanjagers voor 
mobiliteitskeuzes
Naast de algemene inzichten uit het onderzoek naar mobiliteitsvoorkeuren zijn er resultaten 
die laten zien waarin de BSR-leefstijlgroepen het meest verschillen. In de motivaties voor het 
gebruik van vervoermiddelen worden deze verschillen goed zichtbaar. De rode leefstijl maakt 
deze keuze aan de ene kant op basis van idealisme en wil kiezen voor een duurzaam 
vervoermiddel. Maar rood is ook pragmatisch: het moet wel betaalbaar zijn. De blauwe leefstijl 
hecht veel meer waarde aan vrijheid en flexibiliteit bij de keuze voor een vervoermiddel.

• Gemak

• Reistijd nuttig besteden

• Kostenbesparing

• Vrijheid

• Flexibiliteit

• Privacy

• Geen andere keuze

• Snelheid
• Controle

• Duurzaamheid

• Beperkt aantal 

reisbewegingen

• Kostenbesparing 

Motieven voor mobiliteitskeuze



12

Duurzame alternatieven

De meeste mensen geven de voorkeur aan de auto als vervoermiddel, zeker wanneer het om 
woon-werkverkeer gaat. Bij het veranderen van reisgedrag om files en CO2-uitstoot te 
voorkomen is het van belang om de voorkeuren van mensen te kennen. Deze voorkeuren 
verschillen duidelijk per BSR-leefstijl. De gele leefstijl staat bijvoorbeeld open voor 
verschillende soorten fietsen (normale fiets, e-bike en speed pedelec). De groen leefstijl is juist 
lastig te verleiden voor alternatieven. Je moet je dus afvragen of je deze groep wel wil 
overtuigen.

• Alternatieven auto: 

fiets, e-bike, speed 

pedelec

• P&R + OV fiets

• Ridesharing via app

• Vaker (blijven) 

thuiswerken

• File-sporten

• Geen

• P&R + OV fiets

• Alternatieven auto: 
fiets, e-bike, speed 
pedelec

Voorkeuren duurzame vormen van mobiliteit
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In zeven stappen naar de praktijk

Inzichten worden pas écht waardevol als ze in praktijk worden gebracht. Maar hoe 
breng je gedragsverandering teweeg op het gebied van mobiliteit? Om dit concreet te 
maken heeft MarketResponse een zevenstappenplan opgesteld, dat met 
communicatie en acties inspeelt op de motivatie van de verschillende doelgroepen. 
Daarmee wordt het die doelgroepen zo eenvoudig mogelijk gemaakt om ander 
gedrag te vertonen.

Stap 1: Wat zijn je doelstellingen en welk gedrag wil je veranderen?
Met een scherp doel voor ogen creëer je als het ware een lat om al je toekomstige ideeën langs 
te leggen. Zo voorkom je onnodige handelingen die niet bijdragen aan je einddoel. Bepaal 
daarom allereerst de stip aan de horizon. Waar werk je naartoe? Welk gedrag wil je precies 
veranderen?

Stap 2: Op welke doelgroep(en) richt je je?
Het vierkleurige BSR-model clustert mensen in vier verschillende leefstijlen en biedt 
handvatten bij het formuleren van de doelgroep. Welke leefstijl past het best bij je organisatie 
en de doelstelling die je hebt geformuleerd?

Stap 3: Wat is je aanpak per doelgroep?
Elke leefstijl wordt op een andere manier in beweging gebracht. De rode doelgroep overtuig je 
niet met automerkreclame over allerlei veiligheidsfuncties, zij willen kracht en avontuur. Wat 
typeert jouw primaire doelgroep(en) en hoe worden zij aangezet tot verandering? Het gaat 
hierbij niet alleen om de communicatie maar ook om de acties die er ondernomen worden. De 
acties (trigger) die worden ondernomen spelen in op de motivatie van de doelgroep en sluiten 
zo goed mogelijk aan bij het vermogen van de doelgroep waardoor het hen zo eenvoudig 
mogelijk wordt gemaakt om ander gedrag te gaan vertonen. Zoals we weten uit het BMAT 
model.

Stap 4: Wat wordt je verhaal per doelgroep?
Zet vervolgens je aanpak om in een verhaal. Waarom is je doelstelling zo belangrijk en waarom 
is het ook voor je doelgroep relevant? Creëer draagvlak, enthousiasmeer en houd de 
communicatiewensen van de verschillende leefstijlen in gedachte.

13
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Stap 5: Wie zijn je stakeholders en welke rol spelen zij in je verhaal?
Zijn er andere belangrijke partijen betrokken bij je doelstelling en hoe kijkt je doelgroep hier 
tegenaan? De BSR-leefstijlen kijken bijvoorbeeld op vier verschillende manieren naar de 
overheid. De rode leefstijl is maatschappelijk betrokken, maar is tegelijkertijd kritisch. Zij 
vinden dat de overheid moet zorgen voor het vergroten van onderling respect. De blauwe
groep is eveneens kritisch maar wat minder maatschappelijk gericht. Zij vinden dat de regering 
moet zorgen voor een solide economische basis. Gele mensen zijn juist vervreemd van politiek, 
maar vinden wel dat de overheid de taak heeft om betrokkenheid en solidariteit te bevorderen. 
Deze groep is het minst kritisch. Waar gele personen erop vertrouwen dat de overheid haar 
best doet, zijn groene mensen sceptisch ten aanzien van de regering. Zij zijn wat voorzichtiger 
omdat ze vermoeden dat de overheid een ander belang nastreeft. Volgens deze doelgroep 
moet de overheid zorgen voor sociale zekerheid en veiligheid.

Dit model illustreert de verschillende voorkeursvormen van burgerparticipatie per leefstijl.

AFWACHTENDE HOUDING NAAR DE OVERHEID 
AFBAKENEN, FORMALISTISCH, AFHANKELIJK

OPEN RELATIE MET DE OVERHEID PARTICIPEREN, 
IDEALISTISCH
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Stap 6: Via welke kanalen vertel je je verhaal?
Welke kanalen passen bij je boodschap en doelgroep? Houd hierbij de communicatiewensen 
van de verschillende leefstijlen in gedachte. Bij een zakelijk, blauw persoon past een platform 
als LinkedIn bijvoorbeeld beter dan bij een sociaal geel persoon. 

Stap 7: Welk beeld en welke tone of voice passen bij je doelgroep?
Om je boodschap goed uit de verf te laten komen moet de ontvanger zich aangesproken 
voelen. Stem je beelden en tone of voice zo goed mogelijk af op de wensen van je doelgroep. 
Het hoofdstuk ‘Gedragsverandering met behulp van het BSR-model’ biedt hiervoor 
handvatten die het verschil maken.
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Praktijkcase Groot Schiphol 
Bereikbaar motiveert forenzen
met doelgroepgerichte acties
naar de e-bike
De verkeersdruk rond Schiphol is enorm en neemt alleen maar toe. Niet 
verwonderlijk, want het is de vierde grootste luchthaven van Europa op basis van 
passagiersaantallen en de derde als het gaat om vrachtvervoer. Bovendien werken er 
circa 100.000 mensen op en rond Schiphol. Daarvan komt 67% met de auto naar het 
werk, waardoor de A4 een van de drukste snelwegen van Europa is.

Om met name de druk van het dagelijkse woon-werkverkeer te beperken vroeg de regio Groot 
Schiphol aan MarketResponse om te onderzoeken of en hoe de BSR-leefstijlen daaraan kunnen 
bijdragen. Op basis van de data uit dit onderzoek benadert de regio nu gericht en 
gestructureerd de gele en rode leefstijlen uit het BSR-model om bijvoorbeeld de e-bike als 
alternatief vervoermiddel te gaan gebruiken. Dit gebeurt met doelgroepgericht 
campagnemateriaal. Door het slim combineren van relevante boodschappen en begrippen voor 
de rode en gele doelgroepen, houdt de regio deze kansrijke doelgroepen ‘aan boord’.

Integraal programma voor betere bereikbaarheid
De e-bike-campagne is een actie van Groot Schiphol Bereikbaar, een integraal programma dat 
bijdraagt aan betere bereikbaarheid, minder files en schonere lucht in het Groot Schiphol-
gebied. Hierin werken de Royal Schiphol Group, gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-
Holland, SADC en de Vervoerregio Amsterdam samen. Het programma ondersteunt werkgevers 
en ontwikkelt interventies om forenzen te helpen kiezen tussen thuiswerken, reizen buiten de 
spits of andere vervoermiddelen zoals de fiets, openbaar vervoer, deelvervoer of een 
combinatie ervan.

16
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Programma mikt op werkgevers… 
Groot Schiphol Bereikbaar werkt op verschillende niveaus aan bereikbaarheid, met veel 

aandacht voor de werkgever. Die bepaalt immers grotendeels wanneer en op welke manier 
medewerkers reizen. Mobiliteitsmakelaars helpen werkgevers bijvoorbeeld met het opzetten 
van flexibel en duurzaam mobiliteitsbeleid. Werkgevers worden actief met elkaar in contact 
gebracht. Zo organiseren werkgevers in Schiphol Trade Park samen met het parkmanagement 
een shuttlebus die de bereikbaarheid van het bedrijventerrein verbetert.

…en op forenzen
Forenzen worden gemotiveerd en gestimuleerd om anders te denken over werken en reizen. 
Voor interventies die mikken op gedragsverandering bij forenzen vroeg Groot Schiphol 
Bereikbaar aan MarketResponse te onderzoeken welke inzichten en aanknopingspunten BSR-
leefstijlen kunnen bieden. De e-bike probeeractie is een voorbeeld waar Groot Schiphol 
Bereikbaar de resultaten uit het onderzoek van MarketResponse heeft toegepast.  

Meerkleurige campagne
Groot Schiphol Bereikbaar hield al jaarlijks een e-bike probeeractie. In 2020 werd deze 

campagne breed ingezet. Forenzen mogen twee weken lang gratis een e-bike testen. In 2021 
heeft Groot Schiphol Bereikbaar met de resultaten uit het onderzoek de kansrijke doelgroep 
gerichter aangesproken. Zo bleek bijvoorbeeld dat niet alle leefstijlen de fiets als een 
aantrekkelijk alternatief zien. Daarom spitsen verschillende deelcampagnes nu telkens toe op 
specifieke leefstijlen, waarbij de ene benadering de ander niet hoeft uit te sluiten. Inzicht in de 
motivatie van forenzen helpt om parallel lopende campagnes toe te spitsen op een herkenbare 
groep, met argumenten die logisch met elkaar samenhangen. Het onderzoek leert dat de gele 
en rode BSR-leefwerelden het meest kansrijk zijn voor de e-bike. 

Geel: ongemak van fietsen valt mee 
Voor de gele leefwereld ontwikkelde Groot 

Schiphol Bereikbaar campagnemateriaal dat 
praktische ervaringen deelt met testimonials. 
Hiervoor worden forenzen geïnterviewd om 
feedback te krijgen op de beleving van de 
campagne. Zo vertellen forenzen in de 
campagne over het gemak van fietsen, of liever 
het beperkte ongemak omdat het bijvoorbeeld 
minder regent dan gedacht. Ook vertellen 
forenzen over de reistijd als nuttig 
ontspanningsmoment. Het gezicht achter de 
testimonial is warm, persoonlijk en vrolijk. 
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Rood: de professional vrij op de fiets
Voor de rode leefwereld is ingezet op de manier waarop de e-bike het zelfbeeld van de forens 

versterkt, op dimensies als vrijheid en vitaliteit. Centraal in deze doelgroepcampagne staat een 
fotomodel dat een eigenzinnige en ambitieuze professional speelt die vertelt hoe haar keuze 
voor de e-bike uitstekend past in haar dagelijkse planning én haar carrièreplanning. De inhoud 
van de actie werd in feitelijke vorm en puntsgewijs gepresenteerd, met de nadruk op de 
vrijheid en duurzaamheid van de e-bike. Facebook bleek een uitstekend platform om de rode 
leefwereld aan te spreken. 

Slim combineren en blijven leren
Zo helpt het onderzoek van MarketResponse Groot Schiphol Bereikbaar campagnes specifieker 
toe te spitsen op de meest kansrijke doelgroepen. De inzichten uit het onderzoek van 
MarketResponse geven de mogelijkheid om waar nodig te focussen op kernbegrippen die voor 
een specifieke doelgroep belangrijk zijn. Bovendien bieden ze de mogelijkheid om inclusief 
campagnemateriaal te ontwikkelen. Interviews met forenzen en werkgevers helpen om de 
vinger aan de pols te houden.
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Over de auteur van dit trendrapport

Wiebe de Ridder is principal consultant Wonen, Vastgoed en Publieke 
Sector bij MarketResponse. Hij beschikt over meer dan twintig jaar ervaring 
op het gebied van marktonderzoek en stedelijke ontwikkeling. Hij biedt 
opdrachtgevers in het woondomein concrete oplossingen op basis van het 
toonaangevende wetenschappelijke BSR-model  van MarketResponse. Na 
zijn studie aan de Erasmus Universiteit volgde Wiebe een Mastercourse 
Stedenbouw aan de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam. Hij 
bekleedde functies op het gebied van marketing en marktonderzoek en 
was actief als consultant normontwikkeling Bouw bij het NEN op het gebied 
van duurzaamheid, klimaatadaptie en constructieve veiligheid. 

Geïnteresseerd in de mogelijkheden die het BSR-model 
biedt voor doelgerichte actie? Neem contact op met 
Wiebe de Ridder via wiebe.deridder@marketresponse.nl
of bel 06-24672680. 

MarketResponse houdt op 29 maart 2022 een online 
BSR-training. Meer informatie over de training en 
inschrijven ervoor kan hier.

In samenwerking met
Communicatieadviseur Anne Jonkman
Groot Schiphol Bereikbaar
www.grootschipholbereikbaar.nl
info@grootschipholbereikbaar.nl
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https://marketresponse.nl/producten-diensten/bsr-leefstijlen/bsr-introductietraining/#aanmelden
http://www.grootschipholbereikbaar.nl/
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