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Inleiding & Samenvatting

Inleiding

Afgelopen jaar heb ik Zuid-Korea bezocht. Het viel 
mij erg op dat mensen netjes achter elkaar in de rij 
stonden op roltrappen en bij het wachten op het 
instappen bij de metro of trein. Dit heeft mij aan 
het denken gezet. Kunnen wij dit in Nederland niet 
ook verbeteren?

Samenvatting

De chaos rondom het OV is een welbekend maat-
schappelijk probleem. Op de roltrap lopen men-
sen dwars door elkaar heen en zonder mensen 
met haast erlangs te laten. Ook wachten mensen 
niet rustig op hun beurt met instappen in de trein, 
maar willen zo snel mogelijk een eigen plekje in 
de trein bemachtigen. Hoe kunnen wij ervoor zor-
gen dat de sociale beweging rondom deze plekken 
verbeterd? De Fun Theory, dat onder een vorm 
van nudging valt, biedt oplossingen voor dit maat-
schappelijke probleem. Wat nudging en de Fun 
Theory precies inhouden wordt in deze whitepaper 
behandeld.
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Wat houdt Nudging in?

Nudging is een gedragspsycholo-
gische motivatietechniek waarbij 
mensen subtiel worden gestimu-
leerd om zich op een gewenste wij-
ze te gedragen. Letterlijk vertaald is 
een “nudge” een zacht duwtje in de 
goede richting.

Om te benadrukken dat nudging 
niet bedoeld is als manipulatie of 
zorgt voor misleiding, hebben Tha-
ler en Sunstein duidelijke kaders 
opgesteld waarbinnen nudging 
gerechtvaardigd is:

Behavioral Design

De 
Consument 

voelt zich niet 
gedwongen en heeft 
de keuze het gedrag 

niet op te volgen

Nudging 
mag alleen toe-

gepast worden als 
het in het voordeel 

is van de consu-
ment

Nudging is 
transparant en niet 

misleidend
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Wat houdt Fun Theory in?

Fun Theory is een vorm van nudging waarbij je het onbewuste 
gedrag van mensen wilt veranderen. Dit doe je door op een ‘leuke’ 
manier menselijk gedrag te beïnvloeden.

Het Efteling voorbeeld

De Efteling heeft een goede techniek die aansluit bij de Fun 
theory. Om ervoor te zorgen dat bezoekers afval in de 
prullenbakken gooien en dus niet op de grond, hebben zij een lu-
dieke oplossing bedacht. De welbekende ‘Holle Bolle Gijs’ is een 
prullenbak die er visueel grappig uitziet en geluid maakt als je er 
afval ingooit. Zo stimuleer je bezoekers het afval in de prullenba
te gooien. 
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Hoe kan nudging worden toe-
gepast op de chaos rondom het 

OV?
Nudging kun je voor veel ver-
schillende doeleinden inzetten. 
Het kan een onderdeel zijn van 
een bredere sociale marketings-
trategie. Dit houdt in: positieve 
maatschappelijke veranderin-
gen creëren, door de inzet van 
commerciële marketingconcep-
ten en technieken. Zoals je eer-
der hebt gezien met het voor-
beeld van “Holle Bolle Gijs”.

In de plekken rondom het 
Openbare Vervoer is regelma-
tig chaos door steeds groter 
wordende aantallen reizi-
gers. Voornamelijk tij-
dens de spits, op de rol-
trappen, in de winkels 
en op het perron.
Mensen kunnen asociaal 
zijn als ze haast hebben of 
als het gaat om je eigen zitplek 
veroveren in die bepaalde trein. 
Waar is het sociale wenselijke 

gedrag van de mens gebleven 
op deze momenten? 
Met behulp van een Fun the-
ory, wat onder Nudging valt, 
kunnen er oplossingen worden 
gemaakt om menselijk gedrag 
op positieve wijze lichtelijk te 
sturen. Dit met als doel om de 
chaos te verminderen en juist 
het sociaal wenselijk gedrag te 
stimuleren rondom het OV.
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Oplossing 1

De drukte op de roltrap kun-
nen we veranderen door er-
voor te zorgen dat mensen die 
blijven staan aan de rechter-
kant van de roltrap staan. Zo 
zorg je ervoor dat mensen die 
haast hebben en willen lopen 
op de roltrap, aan de linker-
kant vrij baan hebben. Nu ge-
beurt dat soms wel, maar nog 
niet vaak genoeg.

Dit onderscheid kan je reali-
seren door aan de rechterkant 
afbeeldingen van staande men-
sen te plaatsen 
en aan de linker-
kant van hollende 
mensen te plaat-
sen. Met afwisse-
lende kleuren en 
ludieke beeltenissen kan 
een glimlach op het ge-
zicht van de gebruiker 
getoverd worden, waar-
mee de Fun factor wordt 
ingevuld. Afhankelijk van 
het budget en technologie, zijn 
veel varianten denkbaar.

Oplossing 2

Om het probleem bij het in- 
en uitstappen bij een trein te 
verbeteren, moet er een 
manier zijn om instappen-
de mensen te laten wachten 
totdat de mensen eerst zijn 
uitgestapt. 

Door vanaf de trein op het 
perron een lichtpad te laten 
projecteren, weten de uitw-
stappende mensen in welke 
richting ze kunnen lopen. 
Een sensor bij deur meet 
wanneer er geen mensen 
meer uitstappen waardoor de 
kleur van het licht verandert 
en de op het perron wachten-
de mensen worden uitgeno-
digd in te stappen.
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Conclusie

Komen de geboden oplossingen overeen met de drie 
voorwaarden die Thaler en Sunstein hebben weerge-
ven?

Ja, het is een beïnvloeding waar consumenten zich 
niet aan hoeven te houden. Het is meer een oplossing 
om ervoor te zorgen dat mensen onbewust mee hel-
pen aan de doorstroming rondom het OV. Als er hier-
door minder chaos op de stations ontstaat is dit zeker 
in het voordeel van de OV-reiziger. Hiermee wordt 
voldaan aan de tweede voorwaarde van Thaler en Sus-
tein, namelijk: Nudging mag alleen toegepast worden 
als het in het voordeel is van de consument. De derde 
en laatste voorwaarde is dat het transparant moet zijn 
en niet misleidend is. Mensen zien wat er is toegepast 
en kunnen er zelf voor kiezen of ze deze beïnvloeding 
wel willen opvolgen. Dus misleidend is het zeker niet, 
het is enkel een optie die vanuit projectontwikkelaars 
ontworpen kan worden om de chaos rondom het OV 
aanzienlijk te verbeteren door de beïnvloedingstech-
nieken. 
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Contactgegevens

Lara Berger, social media specialiste bij 
MIC Watching

Website: www.Micwatching.nl

Email: Lara.berger@hva.nl

Tel: +31634203426

Wilt u meer informatie over de oplos-
sing van de chaos op plekken voor het 

OV?
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