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Inleiding 

Over dit handboek 

Dit handboek helpt projectmanagers en hun medewerkers meer inzicht te krijgen in manieren om 

doeltreffende reisadviesgesprekken te voeren in het kader van een PTP-project (Personalised Travel 

Planning). 

Door stil te staan bij de achterliggende werkingsprincipes van zulke gesprekken krijgen projectmanagers 

een beter zicht op het personeel en de vaardigheden vereist om projectdoelstellingen te behalen. 

Hoewel grote delen van dit handboek bruikbaar zijn voor een breed publiek en in diverse contexten, 

dient wel opgemerkt dat het niet bedoeld is als de enige vaste, onveranderlijke aanpak, noch als 

‘draaiboek’ voor elk gesprek. Bij het beïnvloeden van het reisgedrag moet immers rekening worden 

gehouden met de context van het lokale actieterrein en het feit dat de situatie van elke persoon 

verschillend is. 

Tot slot reikt dit handboek wel theorie en richtlijnen aan over de verschillende technieken die men in 

gesprekken kan gebruiken, maar uiteindelijk kunnen reisadviseurs alleen met succes mensen 

benaderen en een eigen stijl ontwikkelen als ze deze technieken inoefenen tot ze een tweede natuur 

geworden zijn. 

Ander materiaal 

Dit opleidingshandboek maakt deel uit van een reeks documenten ontwikkeld in het kader van het PTP-

Cycle-project, waaronder: 

 Planningsleidraad – meer gedetailleerde informatie over de verkenningsfase en het 

voorbereidend veldwerk van een PTP-project 

 Uitvoeringssjabloon – een gedetailleerd sjabloon voor de uitstippeling van een PTP-project 

 Uitvoeringschecklist – een eenvoudige checklist voor de verkenningsfase en het voorbereidend 

veldwerk van een project 

 (Deliverable 2.1) Methodologie – algemene begeleiding bij het opzetten en opleveren van een 

PTP-project op een werkplek of in een universitaire of residentiële context 

 (Deliverable 3.5) Ambassadeurspakket – hoe vrijwilligers betrekken bij een project 

Dit gratis materiaal is beschikbaar via www.ptpcycle-europe.eu. 

Wat is PTP? 

PTP is een beproefde methode die mensen aanmoedigt om na te denken over hoe ze zich op dit 

moment verplaatsen. Ze krijgen daarvoor informatie, advies en motivatie om vaker te wandelen, te 

fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken. Uit onderzoek is gebleken dat vele trajecten — en vooral 

de kortere — te voet, per fiets of met het openbaar vervoer mogelijk zijn, zelfs zonder enige aanpassing 

aan infrastructuren of diensten. Mensen nemen vaak uit gewoonte de auto of zijn zich niet bewust van 

de alternatieven. Via PTP worden subjectieve obstakels voor het gebruik van duurzaam transport uit de 

http://www.ptpcycle-europe.eu/
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weg geruimd, en wordt aantrekkelijke en betrouwbare informatie gegeven over de mogelijke 

alternatieven.  

Waarom heeft PTP succes? 

Bij PTP staan reisadviesgesprekken met mensen uit het doelpubliek centraal. Die gesprekken kunnen in 

verschillende contexten plaatsvinden: residentieel (deur-aan-deur), op de werkplek, in universiteiten en 

scholen, aan bushaltes of in treinstations, in winkelruimten, tijdens evenementen, of zelfs op de hoek 

van de straat. Wel moet men zich daarbij altijd afvragen of de situatie zich leent tot een gesprek: zo is 

het vaak beter om mensen aan te spreken als ze ergens staan te wachten, of op een vaste locatie, dan 

wanneer ze gericht ergens naar op weg zijn. Als de situatie en de timing goed zitten, is er een gesprek 

mogelijk over de fysieke of psychologische obstakels voor (meer) gebruik van duurzaam vervoer, en hoe 

die overwonnen kunnen worden. 

Achter elk goed reisadviesgesprek schuilt een goed opgeleide, bekwame gespreksvoerder, die we de 

reisadviseur noemen. Het is zijn of haar taak om mensen te laten nadenken over hun huidige 

verplaatsingsmethoden en de obstakels die zij ervaren, en om informatie, advies en argumenten aan te 

reiken voor het gebruik van alternatieve methoden. Reisadviseurs laten mensen zelf inzien of de auto 

wel het meest geschikte vervoermiddel is voor een bepaald traject, en wat de voordelen zijn van andere 

vervoerswijzen. Iedereen heeft andere motivaties en drijfveren, dus is het de taak van de reisadviseur 

om de voordelen te vinden die relevant zijn voor de persoon in kwestie, wat die ook zijn (gezondheid, 

maatschappij, kostprijs, gemak, comfort, milieu …). 
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Een ander essentieel aspect bij zulke gesprekken is dat de reisadviseur de mensen zelf hun eigen 

obstakels laat identificeren en oplossingen laat overwegen, zodat zij de controle hebben over hun 

bestemming en eventuele veranderingen van gewoontes. Mensen de les lezen over wat zij beter zouden 

(moeten) doen heeft gewoonweg geen effect. De reisadviseur doet er dan ook van bij de start van het 

gesprek alles aan om een band met de persoon te creëren en vertrouwen te winnen, om tot zo veel 

mogelijk positieve gesprekken te komen. 

Daartoe moeten reisadviseurs goed geoefend zijn in de gesprekstechnieken die dit mogelijk maken. 

Deze technieken voor motiverende gespreksvoering (Motivational Interviewing Techniques, MIT) komen 

overgewaaid uit de gezondheidszorg en worden nu met succes toegepast in projecten ter beïnvloeding 

van het verplaatsingsgedrag. 

Het gesprek moet ondersteund worden met kwaliteitsvolle informatie over duurzame alternatieven, zoals 

fiets- en wandelkaarten, uurroosters en ticketinformatie voor bus en trein, de mogelijkheid om 

alternatieven te testen, en informatie over fietstraining of onderhoudsschema's. 

Ook moet men indachtig blijven dat PTP niet tot doel heeft iemands levensstijl helemaal om te gooien, 

maar juist om te wijzen op kleine aanpassingen die mensen vlot kunnen doorvoeren (om mee te 

beginnen), die dan cumulatief kunnen leiden tot een merkbaar verschil in het doelpubliek. Het doel is 

mensen te inspireren hun gedrag later nog meer te veranderen, of om op zijn minst de kleine 

veranderingen in stand te houden. 
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Opleiding tot reisadviseur  

Basisprogramma 

Voordat reisadviseurs ‘live’ gesprekken gaan voeren met het doelpubliek hebben zij uitvoerige training 

nodig, zodat zij goed op de hoogte zijn van de vereisten en uitdagingen van hun rol, en zodat zij het 

nodige zelfvertrouwen hebben om hun gespreksvaardigheden (met inbegrip van technieken voor 

motiverende gespreksvoering) goed te benutten. Toch zal er in de praktijk altijd eerst nog een 

gewenningsperiode zijn waar de reisadviseurs aan hun rol wennen en hun eigen aanspreekmethoden en 

stijl ontwikkelen. Met elk gesprek scherpen ze hun vaardigheden aan en raken ze beter vertrouwd met 

de obstakels en problemen die mensen opwerpen, en met thema's die bij een groot deel van het 

doelpubliek terugkeren. 

De componenten van een opleidingsprogramma kunnen verschillen, maar hieronder volgen alvast 

enkele te bespreken aspecten, met een voorgestelde timing. 

Inleiding (0,5 – 1 dag) 

Een sessie om de context van het project en de rol van de reisadviseur daarbinnen te schetsen. Hier kan 

het nuttig zijn om de cliënt/financier of een andere partner te vragen een presentatie te maken, vooral als 

het PTP-project deel uitmaakt van een ruimer programma, of om te tonen hoe het project past binnen 

bredere strategische doelstellingen of beleidsdomeinen. 

Tijdens deze sessie kunnen ook onderwerpen als gezondheid en veiligheid, gegevensbescherming en 

vrijwaringsprocedures aan bod komen. 

Fietstraining (0,5 – 1 dag) 

De reisadviseurs zullen hun rol hoofdzakelijk te voet en per fiets vervullen. Daarom is het belangrijk dat 

zij vlot kunnen fietsen en vertrouwd zijn met de geldende normen. 

Vlot kunnen fietsen kan als vereiste opgenomen worden in het rekruteringsproces, maar dan nog kan 

een gestandaardiseerde training nodig zijn om ervoor te zorgen dat iedereen even bekwaam is.  

Als er fietskarren of bakfietsen gebruikt zullen worden voor de levering van aangevraagd 

voorlichtingsmateriaal, kan het nodig zijn om extra tijd uit te trekken om de reisadviseurs vertrouwd te 

maken met de configuratie, het gebruik en het onderhoud van deze specifieke uitrusting. Zo moet men 

er bijvoorbeeld op bedacht zijn dat een fiets met een fietskar erachter gespannen een grotere draaicirkel 

en een ander zwaartepunt heeft. 

Gesprekstheorie, met inbegrip van MIT (2 dagen) 

Deze sessie behandelt de procedures voor het aanspreken van mensen en de technische vaardigheden 

die nodig zijn om doeltreffende gesprekken te voeren met het doelpubliek: 
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 De procedures voor de planning en het beheer van de gespreksmomenten moeten duidelijk zijn 

voor de reisadviseurs. Wordt er bijvoorbeeld per twee gewerkt, wat zijn de streefcijfers, hoe 

worden de gegevens verzameld? 

 De reisadviseurs moeten tijdens hun gesprekken vertrouwd zijn met het hele pakket van 

beschikbare informatie en diensten. Ze moeten dus weten hoe alle flyers en kaarten opgesteld 

zijn en wat de inhoud ervan is, hoe mensen doorverwezen kunnen worden naar externe 

dienstverleners, of de beschikbare informatie plaatselijk of regionaal van aard is, of die 

elektronisch of op papier beschikbaar is, enzovoort. Elke reisadviseur moet daarom een set met 

brochures en informatie krijgen om er vertrouwd mee te raken. 

 De reisadviseurs moeten voorgelicht worden over de verschillende problemen (met het openbaar 

vervoer, op beleidsvlak enz.) eigen aan het actieterrein waar zij zullen werken. Alleen als ze 

bewust zijn van deze aspecten zullen zij de obstakels die in gesprekken naar boven komen goed 

kunnen plaatsen, erkennen en begrijpen. 

 De reisadviseurs kunnen een fietstocht ondernemen in de buurt waar zij zullen werken. Zo 

ervaren ze zelf hoe het is om zich te verplaatsen in die regio, en zo leren ze ook hun weg vinden. 

Gesprekken meevolgen (2 x 0,5 dag) 

Idealiter krijgen reisadviseurs de kans om samen met een ervaren gespreksvoerder op pad te gaan en 

mee te volgen met de gesprekken die hij of zij voert. 

MIT-opfrissingscursus (0,5 dag) 

Gezien de technische aard van MIT is het nuttig om deze vaardigheden op te frissen, bij voorkeur net 

voordat de reisadviseurs eropuit trekken voor hun eerste ‘livegesprekken’. 

EHBO-training (0,5 – 1 dag) 

Eerste hulp bij ongevallen kunnen bieden is nuttig voor het geval dat er zich een incident voordoet 

tijdens het veldwerk. 

Contactmethoden  

PTP is gestoeld op diverse contactmomenten. De mensen moeten zo veel mogelijk kansen krijgen om 

met het project in aanraking te komen. Dit heeft verschillende voordelen: 

- Het leidt tot meer bewustmaking en creëert een identiteit voor het project en de doelstellingen 

ervan. 

- Het project verloopt eerder als een proces, niet als één enkele contactpoging — zo zullen 

mensen sneller het gevoel krijgen dat ze ‘op weg’ zijn naar andere gewoonten, en dat ze kleine 

stapjes kunnen nemen en telkens hun betrokkenheid kunnen afwegen. Op termijn kunnen 

mensen zich het project echt eigen maken en zien dat ze bijdragen tot iets groters. 

- Er zijn tal van mogelijkheden om binnen een project informatie en diensten te leveren. 
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In eerste instantie moet er een soort aankondiging komen om het doelpubliek op de hoogte te brengen 

van het project. Dat kan via een briefkaart bij mensen thuis in de brievenbus, of via een e-mail naar alle 

werknemers van een organisatie. Door deze eerste communicatie zullen de mensen niet ‘uit de lucht 

vallen’ als de reisadviseur aanbelt, en zijn ze al blootgesteld aan het concept, de doelen en de mogelijke 

voordelen van het project (zij het onderbewust). 

Als de persoon in kwestie de briefkaart niet bekeken heeft, of niet ontvangen heeft vanwege de aard van 

het contactmoment (bv. tijdens een evenement) kan de reisadviseur deze informatie verstrekken aan het 

begin van het gesprek. 

De volgende stappen hangen af van het geplande type contact, maar in het algemeen is er wel een 

zekere hiërarchie in de types contactmomenten: 

1. Persoonlijk gesprek (face-to-face) 

2. Telefoongesprek 

3. E-mail of post 

Het welslagen van de verschillende benaderingen zal afhangen van de omgeving, het publiek, de timing, 

en ook plaatselijke en culturele verschillen. 

Als basisprincipe geldt: maak het contact zo rechtstreeks en persoonlijk mogelijk. 

Zal iedereen wel willen deelnemen?  

Neen, niet iedereen zal willen deelnemen aan het project. Daar zijn tal van redenen voor: men kan zijn 

verplaatsingsgedrag niet veranderen, men heeft alle informatie al, of men verplaatst zich al duurzaam. 

Als een gesprek daarentegen gewoon niet goed past op dat moment, kan de reisadviseur natuurlijk wel 

een afspraak maken om later met die persoon te spreken. 

Ondanks eventuele terughoudendheid zou een goed opgeleide reisadviseur toch met de meeste 

mensen contact moeten kunnen maken, al is het maar om een nieuwe kaart van de streek (met 

diensten, wandel- en fietsinformatie) te overhandigen. 

Het gesprek – basisstructuur 

Grosso modo bestaat het reisadviesgesprek uit twee delen: 

- Peilen naar het huidige verplaatsingsgedrag 

- De persoon laten overwegen waar meer duurzaam transport mogelijk is  

Om te beginnen moet de reisadviseur uiteraard zichzelf en het project voorstellen, en vragen of de 

persoon de aankondiging ontvangen heeft (indien van toepassing), of al gehoord heeft over het project 

via een andere weg, zoals een lokale voorlichtingscampagne, mond-tot-mondreclame … 

Vanaf dan hangt het ervan af hoe het gesprek van nature verder verloopt (go with the flow), maar bij 

voorkeur gaat men in eerste instantie samen na wat het huidige verplaatsingsgedrag is en welke 

obstakels en problemen er zijn. Het is niet raadzaam om te vragen of mensen willen deelnemen aan het 
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project, want dat geeft hun de kans om neen te zeggen. Mensen praten graag over zichzelf, dus is het 

beter om te beginnen met vragen over de persoon zelf om het gesprek op gang te brengen. 

Vervolgens gaat het gesprek in de richting van mogelijke aspecten die men zou kunnen veranderen, en 

hoe de reisadviseur daarbij kan helpen met informatie, advies en motivatie. Naargelang de situatie van 

de persoon kan de reisadviseur soms sneller overgaan tot het verstrekken van informatie en advies, 

vooral als de persoon al openstaat voor / al vertrouwd is met duurzaam transport, of een bepaalde 

behoefte heeft. 

 

Gegevens verzamelen 

Bij de meeste projecten zal het nodig zijn om gegevens over de aangesproken personen te verzamelen. 

Veelal komt dat neer op het invullen van een formulier tijdens het gesprek — ofwel met behulp van 

elektronica, zoals een tablet, ofwel traditioneel met pen en papier. 

Dit formulier heeft verschillende functies: 

- De verzamelde informatie over het 

verplaatsingsgedrag vormt een 

vertrekpunt voor statistische evaluaties. 

- De reisadviseur vult het deel van het 

formulier in waar gevraagd wordt naar 

de informatie en diensten die de 

persoon wenst. Dit ‘verzoek’ kan soms 

onmiddellijk behandeld worden, maar 

liefst later tijdens een bezoek (want 

veel verschillende contactmomenten 

dragen de voorkeur weg). 

 

Wat de inzameling van gegevens voor 

statistische evaluatie betreft, is het wel zeer 

belangrijk dat het gesprek niet verwordt tot 

louter een enquête. Dat kan immers weerstand 

opwekken en vervelend zijn voor de 

respondent, wat niet bevorderlijk is voor een 

dynamisch, positief en productief gesprek. Het 

formulier moet dan ook grotendeels worden 

ingevuld terwijl het gesprek spontaan verder 

verloopt. 
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Gegevensbescherming en vrijwaring 

De procedures m.b.t. gegevensbescherming en vrijwaring zullen uiteraard verschillen naargelang de 

plaats waar het project wordt gevoerd, maar aangezien PTP nauw samenwerkt met mensen en hun 

gegevens respectievelijk behandelt, is het belangrijk dat deze aspecten besproken worden in het kader 

van het project, en opgenomen worden in het curriculum van de opleiding tot reisadviseur. 

Hoe ziet een typische dag van een reisadviseur eruit? 

Hieronder volgt een voorbeeld van wat een reisadviseur gewoonlijk allemaal onderneemt bij het begin 

van een nieuwe batch. 

15:00 - 15:30 uur Aankomst in de uitvalsbasis van PTP, briefing van het hele team over de komende 

week, overzicht van vooruitgang en prestaties tot op heden 

15:30 - 16:00 uur Toewijzing van contacten aan afzonderlijke reisadviseurs, naargelang de 

opsplitsing van het doelpubliek voor veldwerk/contact 

16:00 - 16:15 uur Onderweg naar doellocatie of actieterrein 

16:15 - 19:45 uur Contactpogingen en gesprekken met het doelpubliek 

19:45 - 20:00 uur Verplaatsing naar trefpunt, telling van alle reisadviseurs en controle van de 

uitrusting. Bevestiging van de verwerking van dienstverlenings- of 

informatieverzoeken (bv. formulieren verzonden via tablet; inzameling van 

papieren formulieren). 
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Gespreksvaardigheden 

Haal om te beginnen situaties voor de geest waar iemand je verzocht of opdroeg om iets te doen … 

Maak een lijst van wie je iets opdroeg en of je het toen deed of niet. De voorbeelden kunnen uit de werk- 

of de privésfeer komen. 

Doe je wel altijd precies wat je wordt opgedragen? Zelfs op het werk, waar je betaald wordt om iets te 

doen, apprecieer je het wellicht niet altijd als je niet mag afwijken van een rigoureuze procedure, of 

geniet je minder van het volbrengen van een taak waar je weinig inbreng in had. Zin hebben om iets te 

doen is een vrij complex gegeven en wordt bepaald door een hele reeks factoren, zoals de individuele 

persoonlijkheid, percepties, kennis over de taak, kennis over het resultaat, en wat andere mensen doen. 

Dus als een enthousiaste, vrolijke reisadviseur gewoon vriendelijk aan iemand voorstelt om volgende 

week eens naar het werk te fietsen (met allerlei goede redenen), wat is volgens jou dan de kans dat die 

persoon daarmee instemt en dat ook doet? Waarschijnlijk vrij klein! 

In de rest van dit onderdeel bespreken we een andere manier om met mensen te praten, zonder 

rechtstreeks iets te vragen of op te leggen, en zonder een oordeel te vellen. In plaats daarvan laten we 

mensen hun eigen beslissingen nemen en zelf zoeken wat er hen motiveert. 

We zullen enkele gespreksvaardigheden (inclusief MIT) onder de loep nemen die reisadviseurs kunnen 

gebruiken om doeltreffende gesprekken te voeren, namelijk: 

- Actief en nauwgezet luisteren 

- Open vragen 

- Reflectieve vragen 

- Bekrachtiging 

- Obstakels wegwerken 

- Samenvatten 

- Veranderingsmarkers herkennen 

- Positiviteit gebruiken 

- Sociale normering 
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Actief en nauwgezet luisteren 

Een essentieel aspect van elk gesprek, dat al vroeg nodig is, is goed luisteren. Wij willen elk gesprek 

benaderen vanuit de intentie om meer te weten te komen over de persoon, in plaats van meteen ons 

standpunt te verkondigen. 

Actief en nauwgezet luisteren betekent ervoor zorgen dat je gesprekspartner weet dat je luistert, via je 

lichaamstaal en gelaatsuitdrukkingen. 

Denk aan de volgende punten: 

- Gebruik open lichaamstaal, bv. geen gekruiste armen 

- Luister zorgvuldig naar wat mensen zeggen 

- Laat de mensen uitspreken zonder te onderbreken of vragen te stellen 

- Ga nergens zomaar van uit – vraag verduidelijking waar nodig 

- Behandel elke persoon als een individu 

Vergeet niet dat wij een band gebaseerd op wederzijds respect willen opbouwen met mensen. Door de 

obstakels en motivaties van de gesprekspartner te bepalen en te begrijpen, kan de reisadviseur niet 

alleen zijn of haar betrokkenheid aantonen, maar ook beter antwoorden met informatie en advies. 

Bijlage 1 bevat een aantal activiteiten waarmee men het belang van luisteren duidelijk kan maken aan 

reisadviseurs. 

Open vragen 

Er kan veel informatie uit een gesprek gehaald worden door open vragen te stellen. Dat zijn vragen die 

niet met ja of nee beantwoord kunnen worden, en vaak beginnen met een vraagwoord (wie, wat, waar, 

wanneer, hoe …). 

 



 

 
Neil Smith, Sustrans (V.K.) 
neil.smith@sustrans.org.uk 
ptpcycle-europe.eu 
 
 

Pagina 14 / 31 

Zo wordt het gesprek meer opengetrokken zodat obstakels en oplossingen diepgaander verkend kunnen 

worden. Bijlage 2 bevat een activiteit om deze vaardigheid te oefenen. 

Reflectieve vragen 

Dit zijn gesloten vragen die gebruikt worden ter bevestiging van wat net gezegd is. Ze beginnen 

bijvoorbeeld met “Dus u …” of “Als ik het goed begrijp …” 

Hierbij kunnen ook positieve ‘veranderingsmarkers’ herhaald worden om ze in de verf te zetten. 

Bekrachtiging 

Gecombineerd met open vragen verstaat men onder bekrachtiging een eenvoudige uiting die het 

standpunt van een individu bevestigt. Het is bijzonder waardevol om iemand zijn of haar eigen verlangen 

naar een positieve gedragsverandering te laten bekrachtigen. 

Obstakels wegwerken  

Open vragen stellen kan helpen bij het wegwerken van obstakels die  het gebruik van duurzaam 

transport in de weg staan. 

Daarvoor moeten we onze eigen ideeën en oplossingen terzijde schuiven en achterhalen waar de 

persoon zelf een oplossing in ziet; mensen zullen immers veel meer geneigd zijn een oplossing te blijven 

gebruiken als het hun idee was. Een voorbeeld: 

Respondent: Ik kan niet fietsen, want dat is te gevaarlijk! 

Reisadviseur: Wat is er voor u gevaarlijk aan? 

Respondent: Wel, op het kruispunt aan het einde van de straat gebeuren er altijd ongevallen met 

fietsers. 

Reisadviseur: Wat zou er kunnen helpen om dat kruispunt veilig te passeren met de fiets? 

Respondent: Niets! Ik zou daar nooit met de fiets passeren, het is echt veel te gevaarlijk! 

Reisadviseur: Oké, hoe zou u dat kruispunt kunnen vermijden? 

Respondent: Het zou een hele omweg zijn om langs een andere route te fietsen. Dan zou ik veel 

langer onderweg zijn. 

Reisadviseur: Hmm, dat is inderdaad niet ideaal. Welke andere opties zijn er dan nog waarbij u niet met 

de fiets over dat kruispunt moet? 

Respondent: Goh, er is wel een voetgangerstunnel eronderdoor. Zou je daar met de fiets in mogen? 

Reisadviseur: Dat is een geweldig idee. We kunnen eens navragen of daar gefietst mag worden, maar 

anders kunt u ook even afstappen en met de fiets aan de hand onder het kruispunt door 

lopen. Dat duurt maar een minuutje en dan hoeft u niet over het kruispunt te fietsen. 
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Samenvatten 

Samenvatten is een zeer handige techniek om met negativiteit om te gaan. Door de negatieve kijk van 

iemand over iets samen te vatten, kun je verder met het gesprek zonder dat je akkoord of niet akkoord 

hoeft te gaan. Dit noemt men ook meebewegen of ‘meeveren’ met weerstand. 

Veranderingsmarkers herkennen 

Veranderingsmarkers zijn alle elementen in de reactie van de persoon die duiden op de wens om het 

gedrag te veranderen. Via reflectieve vragen, bekrachtiging of samenvatting kun je veranderingsmarkers 

extra beklemtonen. Let vooral op elementen die wijzen op: 

- Verlangen  Ik wil, ik zou graag, ik wou dat ik … 

- Vermogen  Ik zou kunnen, ik kan (misschien), ik heb, ik ken, ik weet … 

- Reden   Het zou helpen, ik zou mij […] voelen, ik weet … 

- Behoefte  Ik zou beter, ik kan beter, ik moet … 

Bijlage 3 bevat enkele voorbeeldantwoorden in een gesprek. Bijlage 4 geeft een voorbeeldgesprek weer. 
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Positiviteit gebruiken 

Gebruik waar mogelijk positieve bewoordingen om het te hebben over positief gedrag. Bijvoorbeeld: 

“Wat is er goed aan wandelen?” 

De respondent wil echter misschien ook vertellen wat er niet leuk is aan wandelen, en we willen tenslotte 

ook de obstakels blootleggen. Maar dat kan wel op een ‘positief’ verwoorde manier. Bijvoorbeeld: “Wat is 

er minder goed aan wandelen?” 

Omgekeerd kunnen negatieve bewoordingen gebruikt worden voor negatief gedrag. Bijvoorbeeld: “Wat 

is het ergerlijkste aan autorijden? Wat is er minder ergerlijk aan autorijden?” 

Een andere manier om positiviteit te bevorderen wanneer het gaat over de wens of het vermogen van 

iemand om te veranderen, is vragen om punten te geven aan het gevoel dat verschillende 

vervoerswijzen opwekken. 

Reisadviseur:  “Op een schaal van 1 tot 10, hoe overtuigd bent u dat u meer zult gaan fietsen?” 

Respondent:  “Laten we zeggen … 5 of zo?” 

Reisadviseur:  “Dat is meer dan 3 of 4, dus misschien kunt u wel een verandering overwegen?” 

Leg de nadruk op het feit dat de persoon niet minder dan 5 heeft gegeven en dus misschien toch niet zó 

gekant is tegen verandering. Tast vervolgens af waarom de respondent geen 8, 9 of 10 geeft (bv. 

kostprijs, gezondheid, weer) om meer inzicht te krijgen in manieren om toch tot verandering te komen. 

Sociale normering 

Sociale normering is een krachtige techniek die gebruikt kan worden om nieuw gedrag of een nieuw 

initiatief zodanig te presenteren dat de mensen de indruk krijgen dat iedereen het doet, en dat ze niet 

meer bij de tijd zijn of de boot missen als zij het niet doen. Het komt erop neer dat men iets nieuws gaat 

aanvoelen als ‘normaal’.  

Reisadviseur: “Ben je nieuw hier op de campus? Super! Weet je al dat alle studenten zich aan het 

inschrijven zijn voor het fietsprogramma? Ik zou niet willen dat je uit de boot valt omdat je 

er nog niet over gehoord had!” 

… goed, want men krijgt het gevoel dat men er anders misschien niet bij hoort 

Reisadviseur: “Als je eventueel interesse hebt, binnenkort start er een fietsprogramma.” 

… niet goed, want dit stimuleert veel te weinig 

 

Ook bepaalde lidwoorden (het, de) gebruiken zorgt voor meer impact, en geeft het gevoel dat het iets is 

dat men hoort te kennen. 

“Hebt u de nieuwe folder van de wandelclub al?” 

“Doe jij al mee met het fietsprogramma?” 

“Hebt u al het reisadviesgesprek gehad?” 

Zeg niet gewoon “Hebt u interesse om deel te nemen aan dit project?”
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Andere elementen van het gesprek 

Stimuleren en belonen 

Tijdens contactmomenten is het soms mogelijk om mensen met een stimulans in een gesprek te 

betrekken of om mensen aan te sporen iets nieuws uit te proberen. Er is een brede waaier van mogelijke 

stimulansen. Hier volgen enkele voorbeelden: 

Fietsen 

- Kit voor lekke banden 

- Fietsbellen 

- Fietslichtjes 

- Drinkflessen 

- Rugzakovertrekken 

- Fietscomputer 

- Waardebonnen voor een fietsspeciaalzaak 

Wandelen 

- Reflecterende klikarmband of kleding 

- Stappenteller 

Openbaar vervoer 

- Kaartje voor gratis testrit met bus of trein 

Overige 

- Waardebon voor een gratis koffie voor wie met de fiets naar het café komt 

- Schenking aan een plaatselijk goed doel 

- Tombola met fiets of tablet als hoofdprijs 

 

In lijn met de principes van het project moet hierbij wel nagegaan worden wat er lokaal ingekocht kan 

worden (in plaats van goederen uit verre landen te importeren). 

Mensen die al geregeld duurzaam vervoer gebruiken kunnen ook beloond worden met een kleine 

attentie, als erkenning en als bedankje. Hier moet wel grondig over nagedacht worden, want het mag 

niet neerbuigend lijken, noch de indruk wekken dat nu geen inspanning meer nodig is om het gedrag te 

handhaven. 

Het informatieaanbod vervolledigen 

Naarmate het gesprek vordert en de mensen aangeven welke obstakels zij moeten overwinnen om hun 

verplaatsingsgedrag te veranderen, krijgt de reisadviseur ook beter zicht op welke items uit de waaier 

van informatie vooral nuttig kunnen zijn ter ondersteuning van die verandering. De reisadviseur kan dan 

zowel ruime interessegebieden als specifieke items voorstellen, naargelang de behoeften van de 
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respondent. Hier volgen enkele voorbeelden van algemene types informatie waar reisadviseurs vaak 

vertrouwd mee zijn en die ze kunnen aanbieden: 

Routekaarten van de regio  

(met geïntegreerde informatie over wandelen, fietsen, openbaar vervoer en plaatselijke voorzieningen) 

 

Verplaatsingen met de bus 

- Dienstregeling bus 

- Doorkomsttijden aan haltes 

- Brochure: Waar opstappen? 

- Realtime-informatie op smartphone 

 

Reizen met de trein 

- Dienstregelingen van lokale/regionale/nationale treinen 

- Brochure: Met de fiets op de trein 

 

Andere informatie over het openbaar vervoer 

- Algemene ticketinformatie 

- Soorten tickets voor specifieke groepen (senioren, jongeren, gezinnen, reizigers met een 

beperkte mobiliteit) 

 

Fietsen 

- Fietskaarten/-gidsen 

- Fietstraining 

- Cursussen fietsonderhoud 

- Lokale verenigingen 

- Algemeen advies 

 

Wandelen 

- Wandelkaarten/-gidsen 

- Lokale verenigingen / geplande gezondheidswandelingen 

- Algemeen advies 

 

Andere informatie 

- Kortingen bij plaatselijke wandel- en fietsspeciaalzaken 

- Initiatieven op scholen, bv. Park & Stride 

- Autoclubs / autodelen 

- Groepsvervoer of vraagafhankelijk vervoer 
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Online materiaal 

Naast fysieke brochures, handig om iemand een tastbaar ‘pakket’ informatie te kunnen geven, kunnen 

reisadviseurs ook relevante apps en websites aanbevelen die informatie over duurzaam transport nog 

toegankelijker maken. Via online diensten krijgen de mensen immers toegang tot voortdurend 

bijgewerkte informatie, lang na het contact met de reisadviseur. Denk aan online routeplanners, sites die 

de lichaamsbeweging bijhouden, geldbesparende calculators en interactieve kaarten. Reisadviseurs die 

met een tablet werken tijdens hun gesprekken, kunnen de mogelijkheden van zulke apps ook even 

demonstreren. 
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Bijlage 1 – Activiteiten rond actief luisteren 

Activiteit 1 

Per twee: de ene is de luisteraar, de andere de spreker. 

Spreker: spreek gedurende 90 seconden over om het even welk onderwerp tegen de luisteraar. 

Vakantieplannen, een leuke uitstap vorig weekend … 

Luisteraar: luister en kijk naar de spreker, maar maak geen geluid, gelaatsuitdrukkingen of andere 

bewegingen. Doe niets, behalve oogcontact maken. 

Wissel om als de 90 seconden om zijn. 

 

Zoek daarna een andere partner. 

Herhaal de oefening, maar dit keer mag de luisteraar wel bewegen, glimlachen, knikken – maar NIET 

SPREKEN en GEEN VRAGEN stellen! 

 

Bespreek na afloop hoe het voelde om de spreker te zijn. 

· Wat was het verschil in gevoel tussen de eerste en de tweede keer? 

· Hoe wist je dat er naar je geluisterd werd? 

En dan nu de luisteraar: 

· Wat was je gevoel tijdens beide gesprekken? Was het moeilijk? 

 

Wellicht ondervond je als luisteraar de neiging om de ‘reparatiereflex’ te gebruiken, waarbij je bij het 

gesprek betrokken wil zijn door een vraag te stellen, iets gerelateerds te vertellen, of de zin van de 

spreker af te maken. Hoewel dit met zeer goede bedoelingen kan gebeuren, ervaren gesprekspartners 

dat niet altijd zo. Het is nodig om deze reflex te onderdrukken, zodat de spreker eerst helemaal kan 

uitpraten. Dat geeft mensen het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt en stimuleert hen om het 

gesprek voort te zetten. 
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Activiteit 2 

Vorm een groep en nomineer iemand die het onderstaande verhaaltje voorleest aan de groep. 

Op een dag besloot Goudlokje een wandeling te maken in het bos. Al snel naderde ze een huis. Ze 

klopte aan, en toen er niemand opendeed, ging ze naar binnen. Op de keukentafel zag Goudlokje 

enkele borden met pap staan. Goudlokje had honger. Ze proefde de pap uit het eerste bord. 

“Deze pap is te heet!” zei ze.  

Dus proefde ze de pap uit het tweede bord. 

“Deze pap is te koud”, zei ze.  

Dus proefde ze de pap uit het laatste bord. 

“Deze pap is precies goed”, zei ze, en ze at van die pap haar buikje vol.  

 

Daarna wilde ze even rusten, dus liep ze de kamer ernaast in. Daar zag ze enkele stoelen. Goudlokje 

nam plaats op de eerste stoel. 

“Deze stoel is te groot!” zei ze.  

Dus nam ze plaats op de tweede. 

“Deze stoel is veel te groot!” riep ze.  

Dus nam ze plaats op de kleinste stoel. 

“Deze stoel is precies goed!” zei ze. Maar toen brak de stoel plots in kleine stukjes. Oeps. 

 

Goudlokje was moe, dus ging ze de trap op naar de slaapkamer. Ze ging liggen op het eerste bed, maar 

dat was te hard. Ze ging liggen op het tweede bed, maar dat was te zacht. Toen ging ze op het derde 

bed liggen. Dat was precies goed. Goudlokje viel in slaap. Terwijl ze sliep, kwamen de drie beren terug 

thuis.  

“Iemand heeft van mijn pap gegeten!” zei Papabeer. 

“Iemand heeft van mijn pap gegeten!” zei Mamabeer. 

“Iemand heeft ook van mijn pap gegeten!” huilde Babybeer. 

 

“Iemand heeft op mijn stoel gezeten!” gromde Papabeer. 

“Iemand heeft op mijn stoel gezeten!” zei Mamabeer. 

“Iemand heeft op mijn stoel gezeten,” huilde Babybeer, “en hem helemaal kapotgemaakt!” 

 

De beren doorzochten hun huis, en toen ze in de slaapkamer kwamen, gromde Papabeer … 

“Iemand heeft in mijn bed gelegen!” 

“Iemand heeft ook in mijn bed gelegen!” zei Mamabeer.  

“Iemand heeft in mijn bed gelegen, en ze ligt er nog altijd!” riep Babybeer. 

 

Goudlokje werd wakker, en toen ze de beren zag, sprong ze overeind en rende ze de kamer uit. 

Goudlokje haastte zich naar beneden, opende de voordeur en rende het bos in. 
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De rest van de groep luistert naar het verhaal, en mag daarbij niets noteren. 

Na afloop worden de volgende beweringen voorgelegd aan de luisteraars, die moeten aanduiden welke 

er waar zijn en welke er vals zijn. 

1. Goudlokje was een klein meisje. 

2. Goudlokje klopte aan voordat ze het huis binnenging.  

3. De beren hadden pap gegeten als ontbijt 

4. De pap van Papabeer was te heet 

5. Er waren drie beren 

6. Goudlokje at één van de borden met pap helemaal leeg 

7. Er stonden drie stoelen in de woonkamer 

8. Goudlokje maakte de stoel van Babybeer kapot  

9. Goudlokje ging de trap op naar de slaapkamer 

10. Het bed van Mamabeer was te zacht 

11. Toen Goudlokje de beren zag, werd ze bang 

12. Goudlokje rende het bos in 

 

De antwoorden staan in het onderstaande kader. Hoe goed ging het? Deze activiteit illustreert de 

volgende punten: 

· Laat je aandacht niet verslappen omdat het een vertrouwd verhaal is 

· Doe geen veronderstellingen, gebruik alleen feiten 

· Behandel elke persoon als een individu 
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Antwoorden  

1. Vals  Dit weten we niet. Er wordt geen melding gemaakt van leeftijd/grootte/gewicht/… 

2. Waar 

3. Vals  Dit weten we niet. Het tijdstip van de dag is niet vermeld. 

4. Vals Dit weten we niet. Papabeer sprak eerst, en het eerste bord waar Goudlokje van proefde 

was te heet, maar dat is daarom niet hetzelfde bord. 

5. Waar Er stond: ‘Terwijl ze sliep, kwamen de drie beren terug naar huis.’ 

6. Vals  Er stond: ‘en ze at van die pap haar buikje vol’, niet dat ze het bord leeg at. 

7. Vals Dit weten we niet. Ze liep de kamer ernaast in. Er is niet vermeld of dat nu de woonkamer 

of de garage of nog een andere kamer was. 

8. Waar Wanneer komen we dit te weten? – Als Babybeer thuiskomt! 

9. Waar 

10. Vals Dit weten we niet. Zelfde geval als bij de pap: Goudlokje vond het tweede bed te zacht, 

en Mamabeer sprak ook als tweede, maar het gaat daarom niet over hetzelfde bed. 

11. Vals Dit weten we niet. Ze sprong overeind en rende de kamer uit, maar we weten niet of ze 

dat deed omdat ze bang was – misschien had ze zich verslapen en was ze nu ergens te 

laat voor! 

12. Waar 
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Bijlage 2 – Activiteit rond open vragen stellen 

Vorm groepjes van twee en kies iemand die vragen gaat stellen en iemand die gaat antwoorden. 

Gedurende 2 minuten stelt de vraagsteller (uitsluitend) open vragen over een onderwerp naar keuze, bv. 

reizen. 

Gebruik achtereenvolgens al deze verschillende vraagwoorden: 

WIE   WAT    WAAR   WANNEER   HOE 

 

Het maakt niet uit als het gesprek niet vlot verloopt; het gaat er gewoon om open vragen te stellen en al 

de verschillende vraagwoorden te gebruiken.  

Houd de antwoorden kort, zodat de vraagsteller nog een vraag kan stellen (de oefening gaat om vragen 

stellen, de kwaliteit van de antwoorden doet er niet toe). 

Stimuleer mensen om over positieve en negatieve kanten te praten: wat vinden ze leuk aan iets, en wat 

vinden ze er niet zo leuk aan? 

Keer de rollen om en doe de oefening opnieuw. 

 

Bedenk daarna: 

· Hoeveel informatie ben je in 2 minuten te weten gekomen? 

· Was het makkelijk of moeilijk? 

Het zal in het begin waarschijnlijk onnatuurlijk lijken, omdat het een andere manier is van praten met 

mensen. We gebruiken namelijk vaak gesloten vragen om snel tot een specifiek antwoord te komen. 

Maar met genoeg oefening wordt dit makkelijker. 
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Bijlage 3 – Voorbeeldantwoorden in een gesprek. 

Uitspraak: “Ik zou graag hebben dat mijn kinderen met de fiets naar school gaan, maar het is te 

gevaarlijk, want er staan te veel auto's geparkeerd aan de schoolpoort.” 

Antwoord: “Dus u zou graag hebben dat uw kinderen fietsen?” 

 

Uitspraak: “Ik weet dat ik beter te voet naar de winkel ga, maar ik ben te lui.”  

Antwoord: “Dus u vindt dat u beter te voet zou gaan?” 

Opmerking – Door toevoeging van ‘u vindt’, ‘u denkt’ … blijf je heel dicht bij wat de deelnemer heeft 

gezegd, maar ligt de nadruk op de persoon en niet op een suggestie die voortvloeit uit jouw mening. 

 

Uitspraak: “Mijn traject naar het werk loopt langs weiden met paarden.”  

Antwoord: “Wat heeft dat voor invloed op u?” 

Opmerking – Hier wordt gepeild naar meer informatie. 

 

Uitspraak: “Ik wil een betere auto. Mijn huidige auto gaat niet snel genoeg.”  

Antwoord: “Waarom is het nodig dat u sneller gaat?” 

Opmerking – Open vraag om de focus te verleggen of een obstakel weg te werken. 

 

Uitspraak: “Dat doe ik niet met de fiets, dat is heel gevaarlijk.” 

Antwoord: “Wat is uw ervaring met fietsen?” 

Opmerking – Het gesprek opentrekken om het obstakel weg te werken. 

 

Uitspraak: “Ik zou graag fietsen, want dat zou mijn conditie ten goede komen, en een 

fitnessabonnement is voor mij te duur.” 

Antwoord: “Wat kunnen we doen om dat mogelijk te maken voor u?” 

Opmerking – Je zou kunnen antwoorden met ‘Dus u zou graag fietsen?’, maar hier is geen obstakel, dus 

is de bekrachtiging niet echt nodig. Dan kun je beter meteen de persoon helpen dat mogelijk te maken. 
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Uitspraak: “Mijn fiets heeft een lekke band. Ik heb geen verstand van fietsen herstellen.”  

Antwoord: “Hoe zou u dat kunnen oplossen?” 

Opmerking – Laat de persoon zelf het obstakel wegwerken, reik niet te snel een oplossing aan. 

 

Uitspraak: “De bus is onbetrouwbaar, duur en oncomfortabel.” 

Antwoord: “Welke andere manieren zijn er om dit traject af te leggen?” 

Opmerking – Je zou kunnen proberen het obstakel weg te werken met “Waarom denkt u dat?”, maar dat 

kan oordelend overkomen. Daarom is het beter om het gesprek open te trekken om vooruit te raken. 
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Bijlage 4 – Een voorbeeldgesprek 
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Bijlage 5 – Een voorbeeldgesprek  
(met vaardigheden erbij vermeld) 

Reisadviseur – Hoe ga je naar het station?  Open vraag 

Respondent – Gewoonlijk met de auto   

Reisadviseur – Wat vind je van autorijden? Welk gevoel geeft het je? Open vragen 

Respondent – Euh, ik rij normaal wel graag, maar in het spitsuur zit ik 
gewoon vast in het verkeer 

Negatieve bewoordingen, 
veranderingsmarkers 

Reisadviseur – Welke andere manieren zijn er om dit traject af te leggen? Open vraag 

Respondent – Ik zou wel willen fietsen, maar ik voel mij niet veilig Veranderingsmarkers 

Reisadviseur – Dus je zou wel willen fietsen?  Reflectieve vraag 

Respondent – Ja, ik zou graag fietsen. Ik fiets graag langs rustige wegen.  Bekrachtiging 

Reisadviseur – Wat vind je er leuk aan? 
Open vraag – focus op positieve 
kanten & motivatie 

Respondent – Dan krijg ik wat beweging en wat frisse lucht   

Reisadviseur – Oké, dus je zou wel willen fietsen naar het station, en je 
hebt graag frisse lucht en wat beweging 

Samenvatten 

Respondent – Ja, ik wil wel fietsen, maar ik voel mij niet veilig Bekrachtiging 

Reisadviseur – Hoe denk je dat het komt dat je je onveilig voelt? Open vraag 

Respondent – Ik fiets niet graag op de grote wegen, ik hou niet van al dat 
verkeer 

  

Reisadviseur – Wat zou jou als fietser een veiliger gevoel geven? 
Open vraag die de persoon ertoe 
aanzet zelf een oplossing uit te 
werken 

Respondent – Ik zou misschien een andere route kunnen nemen, maar ik 
denk dat ik dan de weg kwijt zou raken 
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Reisadviseur – Hoe zou je meer te weten kunnen komen over andere 
routes? 

Open vraag die de persoon 
aanzet zelf een oplossing uit te 
werken 

Respondent – Met een goeie kaart waar de routes op aangegeven staan, 
en als er iemand mij de weg wijst, dan zou het wel lukken, denk ik. 

  

Reisadviseur – Weet je waar je kaarten kunt vinden?  

Respondent – Nee, ik heb alleen een autowegenkaart.  

Reisadviseur – Oké, dus je hebt mij verteld dat je graag fietst en naar het 
station zou willen fietsen, maar dat je je niet zo veilig voelt. Ik heb hier 
verschillende kaarten waar we je traject op kunnen uitstippelen. 

Samenvatten en dan helpen om 
een oplossing te vinden. 

Respondent – Prima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enige aansprakelijkheid voor de inhoud van dit bericht berust bij de auteurs. Het geeft niet noodzakelijk de opinie van de 

Europese Unie weer. Noch EASME, noch de Europese Commissie is verantwoordelijk voor elk gebruik dat van deze informatie 

wordt gemaakt. 


