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Samenvatting 

Waarom is dit onderzoek uitgevoerd?  
Over het algemeen stappen de meeste Nederlanders moeiteloos achter het stuur. Slechts 10% van alle Neder-

landers vindt autorijden eng (Diks Verzekeringen & Keiman, 2021). Maar wanneer we kijken naar de cijfers van 

de jongeren zien we een ander beeld: 23% van de jongeren (18-29 jaar) is wel eens bang om te rijden (Diks Ver-

zekeringen & Keiman, 2021). Echter, het is niet duidelijk hoe deze groep onzekere automobilisten zich ken-

merkt. Zijn het voornamelijk jongeren die lang niet hebben gereden of zijn het jongeren die pas net hun rijbe-

wijs hebben? Waardoor voelen zij zich onzeker achter het stuur, en hoe uit zich dit in hun verkeersgedrag? Om 

deze vragen te beantwoorden heeft TeamAlert onderzoek gedaan naar hoe onzekere bestuurders zich kenmer-

ken, wat hen onzeker maakt en wat deze onzekerheid voor gevolgen heeft voor het verkeersgedrag. 

Hoe is het onderzoek uitgevoerd? 
De werving voor het onderzoek heeft plaatsgevonden via sociale media en het jongerenpanel van TeamAlert 

tussen 17 maart t/m 3 april 2022. Via deze kanalen is een oproep verspreid waarin jongeren tussen de 17 en 30 

jaar oud werd gevraagd om deel te nemen aan een online vragenlijst. In totaal zijn er 505 Nederlandse jonge-

ren die zich wel eens onzeker voelen achter het stuur, geworven voor dit onderzoek. 

Meeste onzekere bestuurders hebben langer het rijbewijs, onderschatten hun eigen vaardigheden, voelen 
zich onzeker in verkeerssituaties en passen daarom hun verkeersgedrag aan  
Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat de meeste deelnemers van dit onderzoek redelijk onzeker zijn 

achter het stuur; zo ervaart 24% van de onzekere bestuurders lichte mate van rijangst, 57% milde rijangst en 

20% extreme rijangst. Ook blijkt dat van de onzekere bestuurders vrouwen een hogere mate van rijangst heb-

ben dan mannen. Kenmerkend voor de groep onzekere bestuurders is dat zij juist vaker al een langere tijd hun 

rijbewijs bezitten, hun eigen vaardigheden onderschatten, zich onzeker voelen in bepaalde verkeerssituaties en 

daarom ook hun verkeersgedrag aanpassen. Ook kan geconcludeerd worden dat een hogere mate van rijangst 

gepaard gaat met een lagere frequentie van autorijden. Ten slotte vindt de meerderheid van de onzekere be-

stuurders een opfriscursus een goed idee om zich minder onzeker te voelen achter het stuur.  

Wat kan er aanbevolen worden naar aanleiding van het huidige onderzoek?  
De resultaten van het onderzoek geven een aantal aanknopingspunten waarop ingespeeld kan worden. Als eer-

ste is het opvallend dat onzekere bestuurders met hogere mate van rijangst vaker aangeven de auto liever te 

vermijden door de onzekerheid die zij ervaren, dan andere onzekere bestuurders. Dit is zorgelijk; immers hoe 

langer men niet rijdt, hoe de groter de angst voor het autorijden wordt, waardoor zij nog minder vaak zullen 

autorijden. Het is dus belangrijk om deze groep onzekere bestuurders meer te laten autorijden, zodat zij uit de 

vicieuze cirkel komen. Het zou voor hen bijvoorbeeld goed zijn om jaarlijks een opfriscursus te doen. Daarnaast 

komt in het huidige onderzoek naar voren dat onzekere beginnende bestuurders (rijbewijs <5 jaar) met een 

hogere mate van rijangst het vaker lastig vinden om zonder rijinstructeur te rijden, in vergelijking met andere 

onzekere bestuurders. Het is daarom voor onzekere bestuurders met een hogere mate van rijangst aan te ra-

den om bijvoorbeeld samen te rijden met iemand in de auto. 
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Hoofdstuk 1: Aanleiding 

In het verkeer ervaart elke deelnemer verschillende emoties bij gevaren. Zo zijn er de ‘risicozoekers’, die op 

zoek zijn naar sensatie en spanning en ook genieten van gevaar. De tegenhangers zijn de ‘risicomijders’, die 

juist – zoals de naam ook doet vermoeden - risico’s en gevaarlijke situaties proberen te vermijden. Met betrek-

king tot autorijden willen risicomijders specifieke omstandigheden liever vermijden, zoals moeilijk inparkeren, 

langs het water rijden of op de snelweg rijden. Een extreme variant hiervan zijn mensen met rijangst, met als 

gevolg dat zij geen auto meer durven te rijden (SWOV, 2008). 

Over het algemeen stappen de meeste Nederlanders moeiteloos achter het stuur. Slechts 10% van alle Neder-

landers vindt autorijden (over het algemeen) eng (Diks Verzekeringen & Keiman, 2021). Echter, wanneer we 

kijken naar de cijfers van de jongeren zien we een ander beeld: 23% van de jongeren (18-29 jaar) is wel eens 

bang om te rijden (Diks Verzekeringen & Keiman, 2021). Daarnaast blijkt dat 4 op de 10 jongvolwassenen (18-

29 jaar) bang is om schade te maken en 17% bang is om de snelweg op te gaan (Diks Verzekeringen & Keiman, 

2021). Ook ervaart 42% van de jongeren een opgejaagd gevoel en 35% gevoelens van stress tijdens het autorij-

den (Interpolis, 2021). Uit onderzoek blijkt zelfs dat 18% van de jongeren autorijden het liefst zo veel mogelijk 

vermijdt (Diks Verzekeringen & Keiman, 2021). Ten slotte is ook bekend dat jongeren minder kilometers maken 

dan andere automobilisten (ANWB, n.d., CBS, 2019).  

Echter, het is niet duidelijk hoe deze groep onzekere automobilisten zich kenmerkt. Zijn het voornamelijk jon-

geren die lang niet hebben gereden of zijn het jongeren die pas net hun rijbewijs hebben? Waardoor voelen zij 

zich onzeker achter het stuur, en hoe uit zich dit in hun verkeersgedrag? Om deze vragen te beantwoorden 

heeft TeamAlert onderzoek gedaan naar hoe onzekere bestuurders zich kenmerken, wat hen onzeker maakt en 

wat deze onzekerheid voor gevolgen heeft voor het verkeersgedrag.  

1.1 Leeswijzer  
Deze rapportage start in hoofdstuk 2 met een overzicht van wat er tot nu toe bekend is over dit onderwerp, 

verkregen door literatuuronderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de opzet van het onderzoek besproken. 

In hoofdstuk 4 komen de resultaten van de vragenlijst aan bod. De rapportage sluit af met hoofdstuk 5 waarin 

een conclusie en aanbevelingen worden gegeven. 

1.2 TeamAlert 
Jongeren zijn vaker verkeersslachtoffers dan andere weggebruikers in Nederland. TeamAlert zet zich daarom 

dagelijks in om het aantal jongeren die betrokken zijn bij een verkeersongeval te verminderen. Dit doet TeamA-

lert door ze uit te dagen om slimme keuzes in het verkeer te maken, zodat zij altijd veilig onderweg zijn. Vanuit 

die visie doen we onderzoek en ontwikkelen we projecten en social media-acties. 

Met een groeiend team van zo’n dertig young professionals en meer dan zestig jonge jongerenvoorlichters op 

locatie, realiseert TeamAlert jaarlijks ruim duizend interventies op o.a. scholen en festivals. Daar spreken we 

leeftijdsgenoten aan vanuit hun eigen belevingswereld. Een originele en positieve boodschap is hierbij essenti-

eel. Dankzij de wetenschappelijke onderbouwing binnen onze projecten motiveert TeamAlert jaarlijks meer 

dan 100.000 jongeren en weten we positieve gedragsverandering teweeg te brengen. 
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Hoofstuk 2: Achtergrond 

In dit hoofdstuk wordt er op basis van literatuuronderzoek een beeld geschetst van onzekerheid achter het 

stuur, door te bespreken hoe het ontstaat, welke vormen rijangst kent en wat de gevolgen zijn.  

2.1 Omvang rijangst en verschillende vormen 
Rijangst is de angst om auto te rijden. Het beeld van de omvang van rijangst verschilt tussen bronnen. Volgens 

Rijkswaterstaat blijkt dat de helft van de 7 miljoen Nederlanders met een rijbewijs wel eens nerveus of angstig 

achter het stuur zit (Rijkswaterstaat, 2004). Ook wordt geschat dat tussen de 800.000 en 1 miljoen mensen lij-

den aan een vorm van rijangst (van den Berg et al., 2005). Echter, cijfers van Diks Verzekeringen & Keiman 

(2021) schetsen een ander beeld; volgens hen vindt slechts 10% van alle Nederlanders autorijden (over het al-

gemeen) eng. Het is dus niet helemaal duidelijk wat de omvang van rijangst is in Nederland. 

Als er wordt gekeken naar de omvang van rijangst en geslacht, komt uit meerdere onderzoeken naar voren dat 

vrouwen vaker rijangst ervaren dan mannen. Zo identificeren vrouwen zichzelf vaker als angstig om te rijden 

dan mannen (Ehlers et al., 1994). Ook komt uit een onderzoek van Taylor et al. (2018) naar voren dat vrouwen 

in Nieuw-Zeeland een hogere mate van rijangst hebben dan mannen. In een onderzoek onder de Nederlandse 

bevolking blijkt tevens dat vrouwen autorijden (over het algemeen) enger vinden dan mannen (Diks Verzeke-

ringen & Keiman, 2021).  

Rijangst kent verschillende vormen in termen van de mate van angst en in de mate van vermijding. In een on-

derzoek van Taylor et al. (2010) werd gebruikt gemaakt van een classificering op een 11-puntsschaal: geen rij-

angst (0), lichte rijangst (1-4) en matig (5-10). Uit dit onderzoek van Taylor (2010) onder 441 autobestuurders in 

Nieuw-Zeeland werd bevonden dat 31% geen rijangst ondervindt, 55% licht rijangstig is en 16% matig tot ern-

stige rijangst heeft. Recentelijk is er een gevoeligere classificatie voor rijangst gesuggereerd door Collette 

(2019): geen (0), lichte (1-4), gematigde (5-8) en extreme angst (9-10). Door deze classificatie te gebruiken, en 

dus ook mensen meer onder te verdelen, werd gevonden dat 32% van de deelnemers lichte angst had, 45% 

milde en 23% extreme rijangst.  

Naast de mate van rijangst, kunnen mensen met rijangst ook onderscheiden worden door de mate waarin ze 

het autorijden vermijden. Sommigen vermijden het rijden alleen in bepaalde situaties (bijv. door een tunnel of 

in het donker rijden), terwijl sommigen autorijden helemaal vermijden (Taylor et al., 2007). Stewart & St. Peter 

(2003) hebben een meetschaal (The Driving and Riding Avoidance Scale – DRAS) ontwikkeld voor bepaalde situ-

aties die autobestuurders kunnen vermijden. Met deze gevalideerde meetschaal hebben zij onderscheid ge-

maakt in 4 type rij-situaties die vermeden kunnen worden: algemeen verkeer, druk verkeer, slecht weer en het 

zelf rijden in de auto. 

2.2 Persoonlijke verschillen  
Er is ook onderzoek gedaan naar verschillende kenmerken tussen mensen met een bepaalde mate van rijangst. 

Zo blijkt dat bestuurders met een hogere mate van rijangst meer angstige gedachten ervaren tijdens het auto-

rijden (Ehlers et al., 2007). Daarnaast gaat een hogere mate van rijangst ook gepaard met een lager gevoel van 

veiligheid en met meer vermijding in bepaalde situaties of vermijden van het autorijden in het algemeen (Tay-

lor, 2018). Ook is in een studie met een autopraktijkexamen bevonden dat mensen met rijangst meer fouten 

maken dan mensen zonder rijangst (Taylor et al., 2007). Ten slotte is bevonden dat in het algemeen angstige 

bestuurders hun eigen vaardigheden onderschatten en hun vaardigheden ook lager inschatten dan niet ang-

stige bestuurders (Taylor et al., 2008). 

2.3 Oorzaken 
Hoe rijangst ontstaat en welke factoren bestuurders angstig kunnen maken is verschillend per persoon. Ehlers 

et al. (1994) hebben onderzocht welke redenen er zijn voor het hebben van een rijangst. In hun onderzoek kre-

gen de deelnemers veertien mogelijke redenen of gebeurtenissen die mogelijk hebben gezorgd voor hun rij-

angst. Uit hun resultaten bleek dat paniek gerelateerde angsten het vaakst genoemd werden als voornaamste 

reden voor de ervaren rijangst.  
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In een ander onderzoek is onderzocht welke zorgen bestuurders kunnen ervaren tijdens het autorijden. Ehlers 

et al. (2007) hebben The Driving Cognitions Questionnaire ontwikkeld, een gevalideerde vragenlijst die de ge-

dachten of zorgen meet die bestuurders kunnen ervaren tijdens het rijden. Er werd gevonden dat sommige 

mensen bezorgd zijn om een ongeluk te veroorzaken (met de bijbehorende gevolgen), anderen zich meer zor-

gen maken over het feit dat zij tijdens het rijden worden overvallen door een paniekaanval en anderen zich 

weer zorgen maken over wat mensen over hen denken. Uit het onderzoek zijn dus drie angst gerelateerde zor-

gen bevonden die bestuurders kunnen ervaren tijdens het autorijden: paniek, ongeluk en sociaal gerelateerd.  

2.4 Oplossingen omgaan met onzekerheid 
In het literatuuronderzoek van Fischer et al. (2019) worden behandelingen voor rijangsten besproken, bijvoor-

beeld bepaalde gedragstherapieën. Daarnaast worden ook oplossingen genoemd zoals bellen in de auto met 

de therapeut, oefenen in een rij-simulator of het gebruik maken van Virtual Reality.  

Een andere oplossing voor beginnende bestuurders om zich zekerder te voelen achter het stuur zou een sticker 

op de auto kunnen zijn. Op zo’n sticker staat dan vermeld dat degene die rijdt een beginnende bestuurder is. In 

Frankrijk wordt dit al gebruikt en is het verplicht als beginnende bestuurder om de eerste 2 jaar na het behalen 

van je rijbewijs een A-sticker op de auto te hebben. Door deze sticker weten andere weggebruikers dat ze te 

maken hebben met een beginnende bestuurder. Daarnaast moet de beginnende bestuurder op gewone wegen 

10km/h langzamer rijden en op de snelweg 20 km/h minder hard dan andere weggebruikers.  

2.5 Het huidige onderzoek 
Hoewel er dus veel literatuur beschikbaar is over de verschillende vormen van rijangst, de verschillende ken-

merken tussen mensen met een bepaalde rijangst en de oorzaken van rijangst, is er nog weinig onderzoek ge-

daan naar de beoogde doelgroep van het huidige onderzoek: de jongere groep autobestuurders (17-30 jaar). 

De bovengenoemde literatuur bevat bijvoorbeeld onderzoeken met groepen die voornamelijk bestaan uit ou-

dere deelnemers (Taylor et al., 2008; Taylor et al., 2010; Taylor, 2018), deelnemers die niet worden onder-

vraagd via een vragenlijst maar een praktijk-opdracht moeten uitvoeren (Taylor et al, 2007) of met deelnemers 

met een gediagnostiseerde rij-angst (Taylor et al., 2007; Ehlers et al, 1994). Het is daarom interessant om een 

vragenlijst-onderzoek te doen op het gebied van rijangst onder de jongere deelnemers (17-30 jaar, mannen en 

vrouwen). Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de doelgroep onzekere bestuurders: hoe ken-

merkt deze doelgroep zich, wat maakt jongeren onzeker achter het stuur en resulteert de onzekerheid in een 

aanpassing van het verkeersgedrag?  
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Hoofdstuk 3: Het onderzoek 

Om inzicht te krijgen in de doelgroep onzekere bestuurders onder jongvolwassenen, werd een kwantitatief on-

derzoek uitgevoerd. Hieronder worden de onderzoeksvragen, de werving, deelnemers, het meetinstrument en 

de procedure besproken. 

3.1 Onderzoeksvragen  
In het huidige onderzoek wordt inzicht verkregen in de doelgroep jonge onzekere bestuurders: hoe kenmerkt 

deze doelgroep zich, wat maakt jongeren onzeker achter het stuur en resulteert de onzekerheid in een aanpas-

sing van het verkeersgedrag? Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen, zijn de volgende onderzoeks-

vragen geformuleerd: 

 In welke mate voelen onzekere bestuurders zich onzeker?  

 Wat zijn de kenmerken van onzekere bestuurders?  

 Wat maakt de onzekere bestuurders onzeker en wat baart hen zorgen? En zijn er verschillen tussen de 

subgroepen?  

 Zorgt het gevoel van onzekerheid er volgens de jongeren voor dat zij hun verkeersgedrag aanpassen? 

Zo ja, op welke manier?  

 Wat zien jongeren als oplossingen om zich minder onzeker te voelen?  

 Staan jongeren open voor iets van een (vrijwillige) sticker/bordje op de auto om te laten zien dat zij een 

beginnende bestuurder zijn? Zo ja, wat doen dit met hun perceptie van persoonlijke verkeersveiligheid? 

3.2 Werving  
De werving voor het onderzoek heeft plaatsgevonden via social media en in het jongerenpanel van TeamAlert 

Via deze kanalen is een oproep verspreid waarin jongeren tussen de 17 en 30 jaar oud gevraagd werd om deel 

te nemen aan het onderzoek middels een vragenlijst. In de wervingstekst is ook vermeld dat wanneer men 

deelnam aan het onderzoek, zij kans maakten op een opfriscursus voor autorijden t.w.v. €65. Het invullen van 

de vragenlijst duurde gemiddeld ongeveer 8 minuten. 

3.3 Onderzoeksdoelgroep  
De deelnemers zijn geselecteerd aan de hand van hun leeftijd (17-30 jaar), rijbewijs-bezit en of zij zich wel eens 

(een beetje) onzeker voelen in bepaalde verkeerssituaties. In de vragenlijst moesten de deelnemers een paar 

vragen beantwoorden met betrekking tot hun onzekerheid achter het stuur. Wanneer men bij het getal 0 had 

ingevuld bij de vraag in welke mate zij zich wel eens onzeker voelen achter het stuur, dan konden zij niet meer 

meedoen aan de rest van de vragenlijst.  

Voor de vragenlijst waren er 385 deelnemers nodig (gebaseerd op 1.757.161 rijbewijsbezitters 17-30 jaar, 5% 

foutmarge, 95% betrouwbaarheidsniveau). Uiteindelijk hebben er in totaal 505 deelnemers (N= 505) de vra-

genlijst compleet ingevuld. In hoofdstuk 4 worden de demografische kenmerken van de deelnemers worden de 

kenmerken van de deelnemers besproken.  
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3.4 Meetinstrument  
Om inzicht te krijgen in de doelgroep onzekere bestuurders werd gebruik gemaakt van eerder gebruikte vragen 

uit de literatuur en gevalideerde schalen. De inhoud van de vragenlijst (zie Bijlage 1) zal hieronder worden toe-

gelicht. 

Onzekere situaties en aanpassingen verkeer 

Om de deelnemers eerst een beeld te geven waar dit onderzoek op doelt met ‘onzeker zijn’ (en dus niet gelijk 

uit te vragen in welke mate zij zich onzeker voelen), werden er eerst een paar situaties voorgelegd. De deelne-

mers moesten in elke situatie aangeven in welke mate zij zeker of onzeker zijn. Bij deze vraag werden ook defi-

nities gegeven van ‘zeker’ en ‘onzeker’ zijn.  

Vervolgens werden dezelfde situaties voorgelegd en werd uitgevraagd welke situaties de jongeren wel eens 

vermijden doordat zij zich onzeker of niet prettig voelen in de situatie. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de 

Driving and Riding Avoidance Scale (DRAS) van Stewart & st. Peter (2004). Deze meetschaal bevat 20 items met 

4 type rij-situaties die vermeden kunnen worden: algemeen verkeer, druk verkeer, slecht weer en het rijden in 

de auto. De items zijn uitgevraagd op een 5-puntsschaal met nooit (0), zelden (1), soms (2), meestal (3), altijd 

(4). In het huidige onderzoek werden 10 items opgenomen uit deze vragenlijst met dezelfde 5-puntsschaal.  

Mate van rijangst onder onzekere bestuurders  

Nadat jongeren bepaalde situaties voorgelegd hadden gekregen, kregen zij de vraag in hoeverre zij zich onzeker 

voelen. Hiervoor werd gebruikt gemaakt van de classificering van angst voor autorijden, van Collette (2019). 

Collette (2019) heeft gebruik gemaakt van een 11-puntsschaal om onderscheid te maken tussen geen (0), lichte 

(1-4), milde (5-8) en extreme (9-10) rijangst. Met deze classificering worden dus ook mensen met een klein 

beetje rijangst meegenomen. In het huidige onderzoek werd gebruik gemaakt van deze classificering volgens 

dezelfde 11-puntsschaal. Met het indelen van jongeren in de 3 groepen kon er gekeken worden of er verschil-

len optraden in bepaalde kenmerken. In het huidige onderzoek konden deelnemers die een score van 0 gaven 

op deze vraag niet verder deelnemen aan de vragenlijst.   

Redenen voor rijangst en de ervaren zorgen 

Om te achterhalen wat de onzekere bestuurders onzeker maakt achter het stuur, werd gebruik gemaakt van 

een vraag uit het artikel van Ehlers et al. (1994) en the Driving Cognitions Questionnaire (Ehlers et al., 2007). In 

het onderzoek van Ehlers et al. (1994) kregen de deelnemers 14 mogelijke redenen of gebeurtenissen die mo-

gelijk hebben gezorgd voor hun rijangst. In het huidige onderzoek werden een paar redenen gebruikt en zijn er 

ook een paar andere opties toegevoegd die hierbij ontbraken (bijv. “ik heb weinig rijervaring” of “ik heb pas net 

mijn rijbewijs”).  

Verder werd er dus ook gebruik gemaakt van the Driving Cognitions Questionnaire van Ehlers et al. (2007). 

Deze gevalideerde vragenlijst meet angst-gerelateerde gedachten die autorijders kunnen ervaren tijdens het 

autorijden. Deze vragenlijst bestaat uit twintig items, die worden uitgevraagd op een 5-puntsschaal: nooit (0), 

zelden (1), soms (2), meestal (3), altijd (4). De somscore van de items worden daarna opgeteld en opgedeeld in 

paniek, ongeluk en sociaal- gerelateerde zorgen. Van deze vragenlijst werden tien items met 5-puntsschaal op-

genomen in de huidige vragenlijst, met een goede verdeling op de drie gerelateerde zorgen. Daarnaast zijn er 

ook nog twee items toegevoegd met betrekking tot emoties tijdens het autorijden (stress en opgejaagd ge-

voel). 

Extra kenmerken en specifieke vragen bestuurders 

Om een beter beeld te krijgen van de onzekere bestuurders, zijn er nog extra vragen toegevoegd aan de vra-

genlijst. Deze zes stellingen gaan over het veilig voelen in het verkeer, fouten maken op de weg, langzamer rij-

den en kiezen van alternatieven om autorijden te vermijden (gebaseerd op the Driving and Riding Avoidance 

Scale).  
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Vervolgens zijn er specifieke vragen gesteld aan de bestuurders. Zo kregen de beginnende bestuurders (<5 jaar 

autorijbewijs) een paar stellingen over hoe zij zich voelden tijdens autorijlessen en het nu vinden zonder rijin-

structeur. Wanneer deelnemers aangaven weinig auto te rijden (> een keer in paar maanden), kregen zij de 

vraag waarom zij weinig autorijden, met praktische redenen en persoonlijke redenen als antwoordopties.  

Oplossingen omgaan met onzekerheid 

In het literatuuronderzoek van Fischer et al (2019) worden behandelingen voor rijangsten besproken, bijvoor-

beeld bepaalde gedragstherapieën. Daarnaast worden ook oplossingen genoemd zoals bellen in de auto met 

de therapeut, oefenen in een rij-simulator of het gebruik maken van Virtual Reality. Deze oplossingen zijn mee-

genomen in de huidige vragenlijst, maar daarnaast werden ook andere ‘makkelijkere’ oplossingen meegeno-

men: samen met een medepassagier rijden, rustige muziek luisteren, een app die waarschuwt wanneer er iets 

aan de hand is met je auto (SmartDriver).  

Sticker op auto beginnende bestuurder 

Een van de oplossingen voor beginnende bestuurders om zich zekerder te voelen achter het stuur zou een stic-

ker op de auto kunnen zijn. Op zo’n sticker staat dan vermeld dat degene die rijdt een beginnende bestuurder 

is. In Frankrijk wordt dit al gebruikt en is het verplicht als beginnende bestuurder om de eerste 2 jaar na het 

behalen van je rijbewijs een A-sticker op de auto te hebben. In het huidige onderzoek is dit ook meegenomen. 

Er is onderzocht of jongeren open staan voor zo’n sticker op de auto, wat redenen zijn om niet zo’n sticker te 

willen en wat zo’n sticker op de auto doet met de perceptie van veiligheid van jongeren.  
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Hoofdstuk 4: Resultaten  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het huidige onderzoek besproken en met behulp van grafieken gevi-

sualiseerd. De resultaten zijn opgedeeld in de deelvragen die in het vorige hoofdstuk zijn besproken. 

De groep onzekere bestuurders in het huidige onderzoek is onderverdeeld volgens de eerder aangegeven clas-

sificering van Collette (2019). In het huidige onderzoek is deze verdeling gemaakt middels de vraag in welke 

mate men zich onzeker voelt achter het stuur (schaal 0-10). Alleen deelnemers die minstens een score van 1 

gaven op deze vraag werden meegenomen in het huidige onderzoek (deelnemers met score 0 mochten niet 

verder deelnemen). Hierdoor is de huidige steekproef verzameld na het uitvragen van de onzekerheid van de 

deelnemer. Uiteindelijk is de volgende verdeling ontstaan: 120 mensen met lichte rijangst (1-4), 285 met milde 

rijangst (5-8) en 100 met extreme rijangst (9-10).  

Door middel van Chi-Square toetsen is gekeken of de resultaten van de onzekere bestuurders met een verschil-

lende mate van rijangst significant van elkaar verschilden. Bij het uitvoeren van de Chi-Square toetsen is een 

steekproef van 505 respondenten geanalyseerd. Wanneer er significante verschillen tussen de mate van rij-

angst gedetecteerd zijn, worden deze in het bijbehorende figuur weergeven in de resultaten bij het bijbeho-

rende thema benoemd. Doordat er drie groepen met verschillende mate van rijangst zijn vergeleken, wordt 

gebruik gemaakt van letters in de grafiek om verschillen aan te duiden. Waarden die significant van elkaar ver-

schillen voor een antwoordoptie, worden aangeduid met een verschillende letter (a,b,c). Als er dezelfde letter 

staat, dan is er geen significant verschil gevonden tussen de groepen in de antwoordoptie. Als er helemaal geen 

letter is toegekend aan de waarden, dan zijn er geen significante verschillen bevonden in de gehele groep. Bij-

voorbeeld in Figuur 4 is te zien dat er significante verschillen zijn gevonden binnen de gegeven antwoorden. Zo 

valt in Figuur 4 te zien dat onzekere bestuurders met een extreme vorm van rijangst (c) significant vaker aange-

ven het oneens te zijn met de stelling in vergelijking met onzekere bestuurders met een milde (b) en lichte rij-

angst (a). Ook valt te zien dat jongeren met een milde of extreme rijangst significant vaker neutraal gestemd 

waren over de stelling dan onzekere bestuurders met een lichte vorm (a). De groep onzekere bestuurders met 

een milde en extreme rijangst verschillen onderling niet (beide de letter ‘b’).  

4.1 Deelnemers 
In Tabel 1 zijn de demografische kenmerken van de deelnemers van het huidige onderzoek te zien. Van de res-

pondenten is 83% vrouw, 15% man en 2% anders. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de respondenten die 

deze vragenlijst heeft ingevuld 22,9 jaar, afgerond 23 jaar. Wat betreft opleidingsniveau is de grote meerder-

heid van de respondenten hoogopgeleid (82%), een stuk minder zijn middel opgeleid (16%) en een kleine 2% is 

laagopgeleid.  

De groep onzekere bestuurders bestaat voornamelijk uit jongeren die al wat langer hun rijbewijs hebben. Zo 

valt uit Figuur 1 op te maken dat de groep onzekere bestuurders vooral bestaat uit jongeren die hun rijbewijs 1-

3 jaar of langer dan 5 jaar hebben (29%; 28%). Jongeren die pas kort hun rijbewijs hebben, vertegenwoordigen 

het minst de groep onzekere bestuurders. In Figuur 1 is te zien dat de groep onzekere bestuurders bestaat voor 

11%  uit jongeren die 6-12 maanden hun rijbewijs heeft en 9% uit jongeren die minder dan 6 maanden hun rij-

bewijs heeft. Het is hierbij relevant om de respondenten op te splitsen naar mate van rijangst, aangezien er sig-

nificante verschillen zijn (p < .001). De groep onzekere bestuurders met een rijbewijs langer dan 5 jaar ervaart 

vaker extreme rijangst dan milde (42% vs. 28%) en lichte rijangst  (42% vs. 18%). De groep onzekere bestuur-

ders die minder dan 6 maanden het rijbewijs heeft, ervaart vaker lichte rijangst dan milde (17% vs. 9%) of ex-

treme rijangst (9% vs. 2%). 

Ook is aan de onzekere bestuurders uitgevraagd hoe vaak zij in de auto rijden. De meeste onzekere bestuur-

ders rijden een paar keer per week (17%) of een paar keer per maand (17%) in de auto (zie Figuur 2). Het is 

hierbij ook relevant om de respondenten op te splitsen naar mate van rijangst, aangezien er significante ver-

schillen zijn (p < .001). De groep onzekere bestuurders met een lichte mate van rijangst rijden vaker elke dag 

dan de onzekere bestuurders met een milde (27% vs. 5%) en extreme mate van rijangst (27% vs. 2%). Ook blijkt 

dat onzekere bestuurders vaker aangeven nooit te rijden dan onzekere bestuurders een milde (34% vs. 8%) en 
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lichte mate van rijangst (34% vs. 0%). Het lijkt er dus op dat onzekere bestuurders die een lichte rijangst erva-

ren vaker autorijden dan onzekere bestuurders die een extreme rijangst ervaren.  

Tabel 1 Demografische gegevens 1 

Noot: Percentages zijn afgerond waardoor het totaal aantal niet altijd precies op 100% uitkomt. 

 

1 Van de 505 deelnemers was er 1 deelnemer waarvan het geslacht niet was gegeven, maar deze persoon had 
wel de vragenlijst verder compleet ingevuld. Daarom wordt de analyse gerund met 505 deelnemers, maar wor-
den er 504 deelnemers in de tabel van demografische kenmerken weergegeven. 

Kenmerk 
 

Man (N=75) 
5NN+(N=) 

Vrouw (N= 418) Anders (N=11) Totaal (N=504)  
 

15% 83% 2% 
 

Leeftijd 𝑥 = 21,6 𝑥 = 23,1 𝑥 = 24,2 𝑥 = 22,9 

17 t/m 19 32% 14% 18% 16% 

20 t/m 22 35% 32% 18% 32% 

23 t/m 25 

 
 

21% 27% 27% 30% 

26 t/m 28 7% 17% 18% 15% 

29 t/m 30 5% 6% 18% 6% 

Opleidingsniveau  

Laag 4% 1% 18% 2% 

Middel 28% 14% 18% 16% 

Hoog 68% 85% 64% 

*100 

 

82% 

Rijbewijs bezit 

 telefoongebruik 

    

< 6 maanden 16% 8% 18% 9% 

6-12 maanden 16% 11% 9% 11% 

1-3 jaar 36% 28% 9% 29% 

3-5 jaar  16% 24% 9% 22% 

> 5 jaar 16% 30% 55% 28% 

Frequentie rijden     

Elke dag 24% 6% 36% 10% 

Paar keer per week 24% 16% 9% 17% 

Paar keer per maand 16% 18% 9% 17% 

Een keer per maand 7% 8% 0% 8% 

Een keer in de paar maanden 13% 15% 0% 14% 

Paar keer per jaar 7% 13% 18% 13% 

Een keer per jaar 1% 6% 0% 5% 

Een keer in de paar jaar 3% 6% 9% 6% 

Nooit  4% 12% 18% 11% 
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Figuur 1. Hoe lang heb jij je rijbewijs - gesplitst op mate van rijangst. 

 

Figuur 2 Hoe vaak rijd jij auto - gesplitst op mate van rijangst.  

 

17%
13%

28%

23%

18%

9%
12%

32%

20%

28%

2%

7%

21%

28%

42%

9%
11%

29%

22%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

< 6 maanden 6-12 maanden 1-3 jaar 3-5 jaar > 5 jaar

Hoe lang heb jij je rijbewijs?

Lichte rijangst

Milde rijangst

Extreme rijangst

Totaal

a

a

b

27%

33%

21%

10% 8%

2%
0% 0% 0%

5%

16%
20%

8%

18%
15%

6%
4%

8%

2% 2%
4% 4%

11%

18%

7%

17%

34%

10%

17% 17%

8%

14% 13%

5% 6%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Elke dag Paar keer
per week

Paar keer
per maand

Een keer
per maand

Een keer in
de paar

maanden

Paar keer
per jaar

Een keer
per jaar

Een keer in
paar jaar

Nooit

Hoe vaak rijd jij auto?

Lichte rijangst

Milde rijangst

Extreme rijangst

Totaal

b
b

a

b

c
b

a a

a

b

a,b
a

b
b

a a

c

a

a 

a, b 

b 

a 

b b 

b 

a 
b 



 

Rapportage Onzekere Bestuurders  – Stichting TeamAlert                   18 

    
 

4.2 In welke mate voelen onzekere bestuurders zich onzeker? 
Allereerst is in de vragenlijst uitgevraagd in welke mate onzekere bestuurders zich wel eens onzeker voelen op 

een schaal van 0 (=helemaal niet) tot 10 (=extreem). Onzekere bestuurders die een 0 gaven op deze vraag, wer-

den uitgesloten van verdere deelname aan de vragenlijst. In het gehele onderzoek worden alleen de onzekere 

bestuurders meegenomen die op deze vraag tussen de 1 en 10 hebben gescoord. Dit is dus de steekproef die is 

verzameld na de vraag in welke mate zij rijangst ervaren.  

Een gemiddelde score van 6.4 is gegeven door de deelnemers (maximale score van 10). Wanneer de deelne-

mers worden opgedeeld in de groepen lichte (1-4), milde (5-8) en extreme rijangst (9-10), blijkt dat 24% lichte, 

57% milde en 20% extreme rijangst heeft. 

Verschillen geslacht 

Een chi-square toets is uitgevoerd om te bepalen of de mate van rijangst verschilt tussen mannen en vrouwen. 

De mate van rijangst verschilt tussen mannen en vrouwen, waarbij vrouwen een hogere mate van rijangst erva-

ren dan mannen, χ2(2) = 31.54, p = .000. Zo hebben vrouwen significant meer last van extreme en milde rijangst 

dan mannen en ervaren zij ook minder lichte rijangst dan mannen. 

Van de vrouwen uit het onderzoek ervaart 22% extreme rijangst, tegenover 7% van de mannen (zie Figuur 3). 

Daarnaast is te zien in Figuur 3 dat 48% van de mannen lichte rijangst ervaart, terwijl 19% van de vrouwen deze 

lichte rijangst ervaart. 
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4.3 Wat zijn de kenmerken van onzekere bestuurders? 
Aan de onzekere bestuurders zijn ook verschillende stellingen uitgevraagd. De eerste stelling betrof ‘Ik vind dat 

ik veilig rijd in de auto’. In Figuur 4 is te zien dat in het algemeen de meerderheid van de onzekere bestuurders 

het er (helemaal) over eens is dat zij veilig rijden in de auto (57%).  

Het is hierbij relevant om de respondenten op te splitsen naar mate van rijangst, aangezien er significante ver-

schillen zijn (p < .001) 2. Hieruit blijkt dat onzekere bestuurders met een lichte rijangst vaker aangeven dat zij 

veilig autorijden dan onzekere bestuurders met een milde (90% vs. 54%) en extreme rijangst (90% vs. 29%). 

Ook geven onzekere bestuurders met een milde rijangst vaker aan dat zij veilig rijden dan onzekere bestuur-

ders met een lichte rijangst (54% vs. 29%). Aan de andere kant geven onzekere bestuurders met een extreme 

rijangst vaker aan dan dat zij vinden dat ze niet veilig rijden in vergelijking met andere onzekere bestuur-

ders(31% vs. 9%; 31% vs. 2%). 

 

Daarnaast is aan de onzekere bestuurders ook gevraagd of zij het idee hebben dat ze meer fouten maken dan 

andere weggebruikers. In Figuur 5 is te zien dat onzekere bestuurders erg verdeeld zijn qua mening hierover. 

Van de onzekere bestuurders is 38% het er (helemaal) mee eens dat zij het idee hebben dat ze meer fouten 

maken dan andere weggebruikers, terwijl 36% van de onzekere bestuurders het er (helemaal) mee oneens is 

dat zij meer fouten maken dan andere weggebruikers.  

Het is wederom interessant om de respondenten op te splitsen naar mate van rijangst, aangezien er signifi-

cante verschillen zijn (p < .001). Hieruit blijkt dat onzekere bestuurders met een lichte rijangst vaker aangeven 

dat zij niet het idee hebben dat zij meer fouten maken dan andere weggebruikers, in vergelijking met onzekere 

bestuurders met milde (29% vs. 5%) en extreme rijangst (29% vs.7%). Ook komt naar voren dat onzekere be-

stuurders met een extreme rijangst vaker aangeven dat zij juist het idee hebben dat zij meer fouten maken op 

de weg dan andere weggebruikers, in vergelijking met onzekere bestuurders met een lichte rijangst (18% vs. 

3%) en milde rijangst (18% vs 6%). 

 

2 Om een chi-square toets te runnen moeten alle ‘expected counts’ in de kruistabel groter zijn dan 5. Echter, er waren 2 cel-
len met ‘expected count’ lager dan 5. Daarom zijn de waarden ‘helemaal oneens’ en ‘oneens’ en de waarden ‘eens’ en ‘hele-
maal eens’ samengevoegd tot ‘(helemaal) oneens’ en ‘(helemaal) eens’. 
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Specifieke kenmerken voor beginnende bestuurders 

Aan de onzekere beginnende bestuurders (korter dan 5 jaar rijbewijs in bezit) zijn ook specifieke vragen ge-

steld. Zo is aan de beginnende bestuurders (N=362) gevraagd of zij tijdens het behalen van hun rijbewijs zich 

ook al onzeker voelden in de auto. In Figuur 6 is te zien dat de meningen hierover verdeeld zijn. Van de onze-

kere bestuurders is 41% het er (helemaal) mee eens, terwijl 43% aangeeft het hier (helemaal) niet mee eens te 

zijn. Wederom kunnen de resultaten worden opgesplitst naar mate van rijangst, aangezien er significante ver-

schillen zijn (p < .001). Uit de resultaten blijkt dat onzekere bestuurders met een extreme vorm van rijangst va-

ker aangeven dat zij zich tijdens de autorijlessen/behalen van hun rijbewijs zich ook al niet op hun gemak 

voelde in de auto, dan onzekere bestuurders met een lichte en milde vorm van rijangst.
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Daarnaast is aan de onzekere beginnende bestuurders gevraagd of zij bang zijn dat ze niet (meer) alle verkeers-

regels- en borden kennen. In Figuur 7 is te zien dat de beginnende bestuurders verschillende meningen hier-

over hebben; 42% is het er (helemaal) niet mee eens en 41% is het er juist (helemaal) mee eens. Als er een 

splitsing gemaakt wordt op mate van rijangst, dan is te zien dat onzekere bestuurders met een extreme rijangst 

vaker bang zijn dat zij niet (meer) alle verkeersregels en borden kennen dan onzekere bestuurders met lichte 

rijangst (p = .004). Ook valt in Figuur 7 te zien dat onzekere bestuurders met een lichte mate van rijangst min-

der vaak bang zin dat zij niet (meer) alle verkeersregels en borden kennen dan onzekere bestuurders met een 

milde vorm van rijangst. 

 

Ook is aan de onzekere beginnende bestuurders gevraagd of zij het nu lastig vinden om helemaal alleen zonder 

een rijinstructeur te rijden die meekijkt. In Figuur 8 is te zien dat onder de onzekere bestuurders de meningen 

verdeeld zijn; 42% is er het (helemaal) mee eens, terwijl 47% het er (helemaal) niet mee eens is. Wanneer er 

wordt gekeken naar de mate van rijangst, zijn de meningen niet meer zo verdeeld en zijn er significante ver-

schillen (p < .001). Onzekere bestuurders die lichte rijangst ervaren geven vaker aan het helemaal niet lastig te 

vinden om nu te rijden zonder rijinstructeur, in vergelijking met de onzekere bestuurders met een milde (57% 

vs. 18%) en extreme (57% vs. 9%) rijangst. Aan de andere kant geven onzekere bestuurders met een extreme 

rijangst vaker aan dat zij het lastig vinden om nu alleen te rijden zonder rijinstructeur dan onzekere bestuur-

ders met een milde (57% vs. 15%) en lichte rijangst (57% vs. 2%).  
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Daarnaast is aan de onzekere beginnende bestuurders gevraagd of zij het idee hebben dat zij tijdens de rijles-

sen niet genoeg hebben geleerd om auto te rijden. In Figuur 9 is te zien dat de meerderheid van de onzekere 

bestuurders het er (helemaal) niet mee eens is dat zij tijdens rijlessen niet genoeg hebben geleerd om auto te 

rijden (62%). Als er wordt gekeken naar de mate van rijangst, dan is te zien dat de beginnende onzekere be-

stuurders die lichte rijangst ervaren een uitgesprokener mening hierover hebben. Onzekere beginnende be-

stuurders met een lichte mate van rijangst geven vaker aan dat zij niet het gevoel hebben niet genoeg te heb-

ben geleerd om auto te rijden tijdens rijlessen dan onzekere beginnende bestuurders met een extreme vorm 

van rijangst (48% vs. 19%) (p < .001). 
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Open vraag: Ben je om een andere reden onzeker omdat je pas net je rijbewijs hebt (minder dan 5 jaar)? 

Ten slotte is aan de beginnende onzekere bestuurders met een open vraag uitgevraagd of zij om een andere 

redenen onzeker zijn omdat ze pas net hun rijbewijs hebben gehaald. Uit de open antwoorden (N=76) kwam 

vaak naar voren dat de onzekere beginnende bestuurders voor hun gevoel (te) weinig hebben gereden na het 

behalen van hun rijbewijs. Daarnaast gaven onzekere beginnende bestuurders ook aan dat zij zich onzeker voe-

len op de weg omdat het nu veel drukker is dan toen zij rijlessen hadden in coronatijd. Ook zijn er onzekere be-

stuurders die aangeven dat zij slechte ervaringen hadden tijdens rijles, dat zij voor hun gevoel met geluk hun 

rijexamen hebben gehaald of dat zij er juist heel lang over hebben gedaan, wat heeft gezorgd voor onzeker-

heid.  

Specifieke vraag voor mensen die niet vaak/weinig autorijden  

Ook is aan de onzekere bestuurders die weinig autorijden (N=222) gevraagd wat redenen zijn dat zij weinig of 

niet vaak autorijden. In Figuur 10 is te zien dat de voornaamste reden die wordt genoemd de onzekerheid is die 

ertoe leidt dat men liever geen auto rijdt (83%). Daarnaast wordt het niet hebben van een auto ook gegeven als 

reden waarom men lang niet heeft gereden (82%).  

 

Figuur 3 Redenen voor onzekere bestuurders om weinig auto te rijden. 
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4.4 Wat maakt de onzekere bestuurders onzeker en wat baart hen zorgen? En zijn er verschillen tussen de 
subgroepen?  
Aan de onzekere bestuurders is uitgevraagd wat voor hen een reden is of redenen zijn die ervoor zorgen dat zij 

zich wel eens onzeker voelen achter het stuur. In Figuur 11 is te zien dat het niet op het gemak voelen in be-

paalde verkeerssituaties de voornaamste reden is om zich onzeker te voelen (60%). Daarnaast wordt weinig 

rijervaring ook door vele onzekere bestuurders aangegeven als een reden om zich onzeker te voelen (55%). 

Verder wordt het lang niet meer gereden hebben ook gezien als een reden om je onzeker te voelen (50%).  

Uit de open antwoorden (N=72) blijkt voornamelijk dat onzekere bestuurders zich wel eens onzeker voelen 

doordat zij andere weggebruikers wantrouwen of bang zijn om een ongeluk te krijgen of te veroorzaken.  

Als er wordt gekeken naar de mate van rijangst en de redenen van onzekerheid, dan zijn er interessante uit-

komsten. Zo valt in Figuur 11 te zien dat onzekere bestuurders met een extreme vorm van rijangst vaker zich 

onzeker voelen doordat zij lange tijd niet (meer) hebben gereden dan onzekere bestuurders met een milde rij-

angst (91% vs. 51%) en lichte rijangst (91% vs. 15%) (p < .001). Ook zijn de onzekere bestuurders met een milde 

vorm van rijangst vaker onzeker om deze reden (51% vs. 15%). Daarnaast is het ook opvallend dat onzekere 

bestuurders met een extreme en een milde vorm van rijangst zich vaker onzeker voelen doordat zij weinig er-

varen hebben dan onzekere bestuurders met een lichte vorm van rijangst ( p < .001).  

 

Figuur 4 Redenen voor onzekere bestuurders om zich onzeker te voelen in de auto - gesplitst op mate van rijangst. 
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Aan de onzekere bestuurders is ook uitgevraagd in hoeverre zij zeker of onzeker zijn in bepaalde situaties. Zie 

Figuur 12 voor alle situaties. In Figuur 12 is te zien dat de meeste onzekere bestuurders erg onzeker zijn in an-

dermans auto (42%), tijdens het parkeren (40%) en met slechte weersomstandigheden (37%). Daarnaast zijn 

veel onzekere bestuurders ook een beetje onzeker op drukke wegen/straten/knooppunten (37%). In Figuur 12 

is te zien dat onzekere bestuurders zich het meest zeker voelen in een tunnel en op de snelweg.  

 

Figuur 5 In welke situaties voelen onzekere bestuurders zich onzeker?  

Er is ook uitgevraagd in welke mate de onzekere bestuurders last hebben van bepaalde zorgen, zoals ongeluk-, 

paniek- en sociaal gerelateerde zorgen. Er is geprobeerd om een schaal samen te stellen van de items, zoals 

ook is gedaan bij Ehlers et al (2007). De betrouwbaarheidscoëfficiënt Cronbach’s alpha voor Ongeluk-gerela-

teerde zorgen was hoog genoeg (α > 0.7) om een schaal te maken van de items (αOngeluk= .746) en ook voor Pa-

niek-gerelateerde zorgen was de Cronbach’s alpha hoog genoeg (αPaniek= .732). De betrouwbaarheidscoëfficiënt 

Cronbach’s alpha voor Sociaal-gerelateerde zorgen was niet genoeg om een schaal te maken van de items (αSoci-

aal= .674). Daarom worden de items van sociaal-gerelateerde zorgen los behandeld. 

Ongeluk gerelateerde zorgen 

De gemiddelde somscore van Ongeluk-gerelateerde zorgen is 8.69. In Figuur 13 valt te zien dat voor de onge-

luk-gerelateerde zorgen de gemiddelde somscores tussen de onzekere bestuurders verschillen. Aangezien de 

data niet normaal verdeeld was, is gekozen voor een Kruskal-Wallis test om te toetsen of de gemiddelden ver-

schillen van elkaar. De scores voor ongeluk-gerelateerde zorgen zijn significant verschillend tussen de groepen 

verschillend in mate van rijangst, H(2)= 140.037, p = .000. Pair-wise comparisons laten zien dat de somscores 

tussen alle de 3 groepen verschillen (p < .001). Onzekere bestuurders die een extreme mate van rijangst erva-

ren, ervaren meer ongeluk-gerelateerde zorgen dan onzekere bestuurders met een milde en lichte mate van 

rijangst.  
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Figuur 6 Somscores van items met betrekking tot ongeluk-gerelateerde zorgen tijdens het autorijden van onzekere bestuur-
ders verschillend in mate van rijangst. Een verschillende letter geeft een significant verschil aan tussen de groep verschillend 
in mate van rijangst. 

Paniek-gerelateerde zorgen 

De gemiddelde somscore van Paniek-gerelateerde zorgen is 6.96. In Figuur 14 valt te zien dat ook voor de pa-

niek-gerelateerde zorgen de gemiddelde somscores tussen de onzekere bestuurders verschillen. Aangezien 

deze data ook niet normaal verdeeld was, is wederom gekozen voor een Kruskal-Wallis test om te toetsen of de 

gemiddelden verschillen van elkaar. De scores voor paniek-gerelateerde zorgen zijn significant verschillend tus-

sen de groepen verschillend in mate van rijangst, H(2)= 165.672, p = .000. Pair-wise comparisons laten zien dat 

de somscores tussen alle de 3 groepen verschillen (p = .000). Onzekere bestuurders die een extreme mate van 

rijangst ervaren, ervaren meer paniek-gerelateerde zorgen dan onzekere bestuurders met een milde en lichte 

mate van rijangst.  

 

Figuur 7 Somscores van items met betrekking tot paniek-gerelateerde zorgen tijdens het autorijden. Een verschillende letter 
geeft een significant verschil aan tussen de groep verschillend in mate van rijangst. 
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Sociaal-gerelateerde zorgen 

In Bijlage 1 zijn alle grafieken met de resultaten van de sociaal-gerelateerde zorgen te vinden.  

Aan de onzekere bestuurders is gevraagd in welke mate zij sociaal-gerelateerde zorgen ervaren tijdens het au-

torijden. De meningen van de onzekere bestuurders zijn redelijk verdeeld als wordt gevraagd of zij denken dat 

andere mensen zullen denken dat ze een slechte chauffeur zijn. Zo geeft 34% van de onzekere bestuurders aan 

nooit tot zelden deze gedachte te hebben, 32% heeft deze gedachte soms en 35% meestal tot altijd (zie Figuur 

26 in Bijlage 1). Het is interessant om de respondenten op te splitsen naar mate van rijangst, aangezien er signi-

ficante verschillen zijn (p < .001). Zo komt naar voren dat onzekere bestuurders met een extreme vorm van rij-

angst vaker aangeven ‘altijd’ last te hebben van de gedachte dat anderen denken dat ze een slechte chauffeur 

zijn, in vergelijking met onzekere bestuurders die een milde en lichte mate van rijangst ervaren.  

Daarnaast is aan de onzekere bestuurders gevraagd of zij bang zijn het verkeer op te houden en dat andere 

mensen dan boos op hen worden. Bijna de helft van de onzekere bestuurders geeft aan dit meestal tot altijd te 

hebben (48%) (zie Figuur 27 in Bijlage 1). Wederom laat een splitsing op mate van rijangst verschillen zien ( p < 

.001). De resultaten laten zien dat onzekere bestuurders met een lichte mate van rijangst minder vaak (nooit of 

zelden) deze gedachte hebben dan onzekere bestuurders met een milde of extreme vorm van rijangst. 

Ook is uitgevraagd of de onzekeren het idee hebben dat de mensen om wie zij geven, hen zullen bekritiseren. 

De meningen zijn erg verdeeld, zie ook Figuur 28 in Bijlage 1. Een splitsing op de mate van rijangst laat signifi-

cante verschillen zien (p < .001). Zo hebben onzekere bestuurders met een extreme vorm van rijangst vaker 

altijd het idee dat mensen hen zullen bekritiseren, in vergelijking met onzekere bestuurders met een milde 

(12% vs. 3%) of lichte vorm van rijangst (12% vs. 0%). 

Ten slotte is gevraagd of de onzekere bestuurders wel eens bang zijn de controle over zichzelf te verliezen en 

daardoor gevaarlijk zullen reageren. De meerderheid van de onzekere bestuurders geeft aan dit nooit tot zel-

den te hebben (60%) (zie Figuur 29 Bijlage 1). Van de onzekere bestuurders verschillend in mate van rijangst, 

geeft bijna de helft van de onzekere bestuurders met een extreme rijangst aan dit meestal tot altijd te hebben 

(48%). Een splitsing op de mate van rijangst brengt wederom verschillen naar boven (p < .001). De resultaten 

laten zien dat onzekere bestuurders met een extreme rijangst vaker aangeven altijd bang te zijn de controle 

over zichzelf te verliezen dan onzekere bestuurders met een milde (27% vs. 0%) of lichte rijangst (27% vs. 0%) 

Emotie-gerelateerde zorgen 

Ten slotte is ook aan de onzekere bestuurders uitgevraagd of zij emotie-gerelateerde zorgen ervaren, zoals een 

opgejaagd gevoel of gevoelens van stress. Van de onzekere bestuurders geeft 41% aan soms een opgejaagd 

gevoel te hebben en 48% geeft aan dit meestal tot altijd te hebben (zie Figuur 30 Bijlage 1). Als we kijken naar 

de mate van rijangst, dan is er een interessant significant resultaat (p < .001). Van de onzekere bestuurders met 

een extreme rijangst geeft 52% aan altijd een opgejaagd gevoel te hebben, wat significant vaker is dan onze-

kere bestuurders met een milde (52% vs. 9% en lichte (52% vs. 2%).  

Ook geeft 34% van de onzekere bestuurders aan soms gevoelens van stress te ervaren en 44% ervaart dit 

meestal tot altijd (zie Figuur 31 Bijlage 1). Er zijn wederom opvallende resultaten tussen de bestuurders ver-

schillend in mate van rijangst. Zo geeft 68% van de onzekere bestuurders die een extreme vorm van rijangst 

ervaren aan altijd een gevoel van stress te ervaren; dit is significant vaker dan onzekere bestuurders met een 

milde (68% vs. 17%) en lichte vorm van rijangst (68% vs. 2%).  
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4.5 Zorgt het gevoel van onzekerheid er volgens de jongeren voor dat zij hun verkeersgedrag aanpassen? Zo 
ja, op welke manier?  
Aan de onzekere bestuurders is uitgevraagd welke situaties of omstandigheden zij vermijden tijdens het auto-

rijden, omdat ze zich wel eens onzeker voelen of niet prettig in die situatie. In Figuur 15 zijn de resultaten hier-

van weergegeven. Onzekere bestuurders geven aan slechte weersomstandigheden (54%), drukke stra-

ten/knooppunten (52%), rijden in andermans auto (52%) en parkeren (52%) liever te vermijden omdat zij zich 

niet prettig voelen in die situatie. Ook op onbekende wegen wordt liever niet gereden door de onzekere be-

stuurders (39%). De situaties die onzekere bestuurders niet persé vermijden zijn woonwijken (10%) en het rij-

den in een tunnel (7%). 

Als er wordt gekeken naar de resultaten en de mate van rijangst, dan zijn er opvallende resultaten. Het is erg 

opvallend dat onzekere bestuurders die een extreme mate van rijangst ervaren, aangeven álle situaties vaker 

te vermijden dan andere onzekere bestuurders (p < .001). De situaties die onzekere bestuurders met een ex-

treme vorm van rijangst vaker vermijden dan andere onzekere bestuurders zijn bijvoorbeeld rijden met slechte 

weersomstandigheden, drukke straten/knooppunten en rijden in andermans auto. Zie Figuur 15 voor alle resul-

taten. Uit de open antwoorden bleek dat onzekere bestuurders ook vaak hellingproeven liever vermijden, stop-

lichten en het rijden in een schakelauto.  
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Aan de onzekere bestuurders is ook uitgevraagd of zij wel eens langzamer rijden in een bepaalde situatie, als zij 

zich in die situatie niet prettig of onzeker voelen. In Figuur 16 is te zien dat bijna 8 op de 10 onzekere bestuur-

ders het er (helemaal) over eens dat zij wel eens langzamer rijden als zij zich onprettig of onzeker voelen (79%). 

Als er wordt gekeken naar de mate van rijangst, dan zien we significante verschillen (p <.001). Echter, dit zijn 

geen grote verschillen. Alleen onzekere bestuurders zijn het er vaker ‘helemaal mee eens’ dat zij in bepaalde 

situaties soms iets langzamer rijden dan onzekere bestuurders met een milde (38% vs. 23%) of lichte vorm van 

rijangst (38% vs. 18%). 
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Daarnaast is ook uitgevraagd of de onzekere bestuurders door hun onzekerheid wel eens liever het openbaar 

vervoer pakken. In Figuur 17 is te zien dat van de onzekere bestuurders, 4 op de 10 het er helemaal eens is dat 

zij door hun onzekerheid liever het openbaar vervoer pakken. Als er wordt ingezoomd op de verschillen vor-

men van rijangst, dan zijn er interessante resultaten en significante verschillen (p <.001). De onzekere bestuur-

ders die extreme rijangst ervaren geven vaker aan het er helemaal mee eens te zijn dat zij liever het openbaar 

vervoer pakken door de onzekerheid in de auto, in vergelijking met onzekere bestuurders met een milde (84% 

vs. 38%) en lichte rijangst (84% vs.3%). Ook geven de onzekere bestuurders met een lichte rijangst vaker aan 

het er helemaal mee oneens te zijn dat zij dit hebben, in vergelijking met onzekere bestuurders met een milde 

(62% vs. 12%) en extreme rijangst (62% vs. 2%). 
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Verder is ook uitgevraagd aan de onzekere bestuurders of zij in het algemeen de auto het liefste zouden ver-

mijden als dat kon. In Figuur 18 zien we tegenstrijdige resultaten; 45% van de onzekere bestuurders geeft aan 

het er (helemaal) mee eens te zijn dat zij het liefste de auto vermijden, terwijl 47% van de onzekere bestuur-

ders aangeeft dat zij het hier (helemaal) niet mee eens zijn en dus niet persé de auto in het algemeen zouden 

vermijden. De oorsprong van deze tegenstrijdige resultaten kan verklaard worden door in te zoomen op de ver-

schillende mate van rijangst. Van de onzekere bestuurders die lichte rijangst ervaren, geeft namelijk 78% aan 

het er helemaal niet mee eens te zijn dat zij het liefste autorijden zouden vermijden als dat kon. Het is dan ook 

dat onzekere bestuurders met een extreme rijangst significant vaker aangeven het er helemaal mee eens te zijn 

dan onzekere bestuurders met een milde (79% vs. 25%) en lichte vorm van rijangst (79% vs. 3%). Van de onze-

kere bestuurders die lichte rijangst ervaart, geeft juist 78% aan het er helemaal niet mee eens te zijn. De onze-

kere bestuurders met een lichte rijangst geven dan ook significant vaker aan het er helemaal niet mee een te 

zijn dan onzekere bestuurders met en milde (78% vs. 20%) of extreme rijangst (78% vs. 2%). 
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Ten slotte is aan de onzekere bestuurder gevraagd of zij er wel eens voor kiezen om met de fiets te gaan, zodat 

ze het autorijden kunnen vermijden. In Figuur 19 is te zien dat de helft van de onzekere bestuurders aangeeft 

het er (helemaal) mee eens te zijn dat zij wel eens de fiets kiezen om de auto te vermijden. Tegelijkertijd geven 

ook bijna 4 op de 10 onzekere bestuurders aan dat zij het er (helemaal) niet mee eens zijn dat zij wel eens de 

fiets pakken om de auto te vermijden. De meningen zijn dus erg verdeeld.  

Wanneer er wordt gekeken naar de mate van rijangst, zijn er wederom opvallende resultaten. Van de onzekere 

bestuurders die lichte rijangst ervaart, geeft twee derde aan het er helemaal niet mee eens te zijn dat zij wel 

eens de fiets pakken, zodat zij het autorijden kunnen vermijden. Dit is dan ook significant ten opzichte van de 

onzekere bestuurders met een milde (66% vs. 17%) en extreme rijangst (66% vs. 7%). Van de onzekere bestuur-

ders die extreme rijangst ervaart, geeft 77% aan het er helemaal mee eens te zijn dat zij wel eens de fiets ne-

men, zodat ze het autorijden kunnen vermijden. Dit is significant vaker dan onzekere bestuurders met een 

lichte (77% vs. 4%) en milde rijangst (77% vs. 33%). 
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4.6 Wat zien jongeren als oplossingen om zich minder onzeker te voelen?  
Uiteindelijk is aan de onzekere bestuurders gevraagd wat volgens hen een oplossing zou kunnen bieden om 

zich minder onzeker te voelen achter het stuur. De grote meerderheid van de onzekere bestuurders zou een 

opfriscursus fijn vinden om zich minder onzeker te voelen (66%) (zie Figuur 20). Echter, dit was ook de prijs die 

de deelnemers konden winnen als zij meededen aan de vragenlijst. Dit kan wellicht van invloed zijn geweest op 

de resultaten. Daarnaast kiest een kleine meerderheid ook ervoor om een medepassagier mee te laten rijden 

die dan ook meekijkt op de weg, zodat zij zich minder onzeker voelen. Tevens is het luisteren naar muziek ook 

voor veel onzekere bestuurders een oplossing om zich minder onzeker te voelen (37%).  

Uit de open antwoorden (N=63) kwam naar voren dat veel onzekere bestuurders vinden dat ze ‘gewoon’ meer 

moeten gaan rijden. 

 

Figuur 8 Wat zien onzekere bestuurders als oplossing om zich minder onzeker te voelen? 
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4.7 Staan jongeren open voor iets van een (vrijwillige) sticker/bordje op de auto om te laten zien dat zij een 
beginnende bestuurder zijn? Zo ja, wat doet dit met hun perceptie van persoonlijke verkeersveiligheid? 
 

Aan de beginnende bestuurders (N=362) werd gevraagd of zij er open voor stonden om een sticker of bordje 

op de auto te hebben als beginnende bestuurders, waardoor medeweggebruikers kunnen zien dat zij een be-

ginnende bestuurder zijn. De resultaten laten zien dat de meningen van de beginnende bestuurders erg ver-

deeld zijn: 33% staat hier voor open, 30% misschien en 37% staat hier niet voor open (zie Figuur 21). 

 

Figuur 9 Intentie sticker/bordje op auto als beginnende bestuurder 

 

Figuur 10 Redenen om geen sticker/bord op de auto te hebben als beginnende bestuurder 

De grootste reden voor jongvolwassen om geen gebruik te willen maken van zo’n sticker, is dat zij het niet no-

dig achten (47%) (zie Figuur 22). Daarnaast vindt een kleinere groep jongvolwassenen het niet stoer (19%) en 

vindt 14% dat zij toch al goed kunnen rijden.  

Uit de open antwoorden (N=56), bleek dat meer dan de helft van de jongvolwassen zo’n sticker juist als een 

gevaarlijk iets ziet (52%). Zij hebben het idee dat andere weggebruikers dan hun rijgedrag hierop zullen aanpas-

sen, zoals snel inhalen. Hierbij wordt ook vaak de vergelijking gemaakt met het rijden in lesauto’s; daarbij 

merkten ook veel jongvolwassenen dat door de “L” op de lesauto andere weggebruikers anders gaan rijden 

(bijv. bumperkleven/toeteren). Daarnaast bleek 20% van de jongvolwassenen het gevoel te hebben dat ze dan 

erg worden aangekeken en dat mensen hen zullen oordelen, terwijl ze juist liever niet zo willen opvallen. Ten 
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slotte geeft ook een kleine groep (18%) aan dat het hebben van zo’n sticker extra druk geeft en zorgt voor 

schaamte. 

Aan de beginnende bestuurders die open staan voor een sticker of bordje op de auto (N=228) is ook gevraagd 

of zij nog steeds open staan voor een sticker/bordje op de auto wanneer ze in iemand anders auto rijden. Twee 

derde van de beginnende bestuurders (67%) geeft aan dat zij nog steeds open staan voor een sticker/bordje als 

zij in iemand anders auto rijden. 

Aan de beginnende bestuurders is ook gevraagd of een sticker/bordje ervoor zorgt dat zij zich persoonlijk veili-

ger voelen, omdat medeweggebruikers kunnen zien dat zij een beginnende bestuurder zijn. Bijna de helft van 

de beginnende bestuurders (46%) geeft aan zich niet persoonlijk veiliger te voelen, 22% heeft een neutrale me-

ning en 33% van de beginnende bestuurders geeft aan zich wel persoonlijk veiliger te voelen met een sticker 

op/bordje de auto (zie Figuur 24). 

 

Ten slotte is aan de onzekere bestuurders die geen beginnend bestuurder meer zijn (>5 jaar rijbewijs) uitge-

vraagd of een sticker op de auto hen destijds had geholpen om zich persoonlijk veiliger te voelen. Van de onze-

kere bestuurders die al langer dan 5 jaar het rijbewijs heeft (N=143) geeft bijna de helft (48%) aan dat zij het er 

(helemaal) niet mee eens zijn dat een sticker hen had geholpen om zich persoonlijk veiliger te voelen, tegen-

over 29% die het er (helemaal) wel mee eens is dat dit hen had geholpen om zich persoonlijk veiliger te voelen 

(zie Figuur 25).   
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Figuur 11 Perceptie veiligheid bij sticker/bordje op auto als beginnende bestuurder 

Figuur 12 Perceptie veiligheid bij sticker/bordje destijds als beginnende bestuurder 
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Hoofdstuk 5: Conclusie 

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de doelgroep jonge onzekere bestuurders: hoe ken-

merkt deze doelgroep zich, wat maakt jongeren onzeker achter het stuur en resulteert de onzekerheid in een 

aanpassing van het verkeersgedrag? In dit hoofdstuk wordt op basis van de onderzoeksresultaten een conclusie 

geformuleerd. Deze conclusie geeft kort en bondig weer hoe jongeren omgaan met onzekerheid achter het 

stuur. 

5.1 Grootste groep deelnemers ervaart milde vorm van rijangst en vrouwen ervaren meer rijangst dan man-
nen 
De deelnemers aan dit onderzoek gaven aan redelijk onzeker te zijn achter het stuur (een gemiddelde van 6.4 

op een schaal van 10). Bij het indelen van de onzekere bestuurders op de mate van rijangst volgens de classifi-

cering van Collette (2019) blijkt dat de meerderheid van de onzekere bestuurders milde rijangst ervaart. Zo er-

vaart 24% van de onzekere bestuurders lichte mate van rijangst, 57% milde rijangst en 20% extreme rijangst. 

Cijfers uit het huidige onderzoek zijn hoger dan de eerder bevonden resultaten van het onderzoek van Collette 

(2019). Daarnaast is in het huidige onderzoek gevonden dat vrouwen een hogere mate van rijangst ervaren dan 

mannen. Vrouwen ervaren significant vaker extreme rijangst dan mannen en mannen ervaren significant vaker 

lichte rijangst dan vrouwen. Dit resultaat is in lijn met eerder onderzoeken van Taylor et al. (2018) en Diks Ver-

zekeringen & Keiman (2021).  

5.2 Onzekere bestuurders uit het huidige onderzoek hebben juist langer het rijbewijs, onderschatten hun ei-
gen vaardigheden en jongeren die meer rijangst ervaren rijden minder vaak auto 
Het eerste kenmerk van de onzekere bestuurders is dat de groep onzekere bestuurders voornamelijk bestaat 

uit jongeren die al langer hun rijbewijs heeft. Zo blijkt uit het huidige onderzoek dat onzekere bestuurders 

voornamelijk jongeren zijn die hun rijbewijs 1-3 jaar of langer dan 5 jaar hebben. Ook is in het huidige onder-

zoek gevonden dat onzekere bestuurders die langer het rijbewijs hebben, een hogere mate van rijangst erva-

ren.  

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat een hogere mate van rijangst gepaard gaat met een lagere 

frequentie van autorijden. Dit lijkt een logische bevinding, aangezien het aannemelijk is dat mensen met een 

angst voor iets het specifieke gedrag minder vaak zullen beoefenen om zo de angst te vermijden. Dit blijkt ook 

uit de resultaten omtrent de redenen van onzekere bestuurders met een extreme rijangst; lang niet meer heb-

ben gereden en weinig rijervaring spelen voor hen een grote rol in hun onzekerheid.  

De onzekere bestuurders hebben een verdeelde mening als het gaat om het idee dat zij meer fouten maken op 

de weg dan andere weggebruikers. Zo blijken onzekere bestuurders die een lichte mate van rijangst ervaren dit 

idee minder vaak te hebben, terwijl onzekere bestuurders die een extreme mate van rijangst ervaren dit gevoel 

juist vaker hebben. Onzekere bestuurders die een extreme mate van rijangst ervaren, zijn dus nog onzekerder 

over hun eigen gedrag op de weg dan onzekere bestuurders met een lichte mate van rijangst. Dat onzekere 

bestuurders het gevoel hebben dat zij meer fouten maken dan andere weggebruikers, is in lijn met meerdere 

onderzoeken van Taylor et al. (2007; 2008).  

Ook komt in het huidige onderzoek naar voren dat de onzekere beginnende bestuurders (bezit rijbewijs < 

5jaar) het idee hebben niet genoeg geleerd te hebben tijdens de rijles. Daarbij geven zij aan dat ze het moeilijk 

vinden om nu zonder rijinstructeur te rijden, waarbij onzekere beginnende bestuurders met een extreme vorm 

van rijangst dit nog lastiger vinden dan andere onzekere beginnende bestuurders. 

5.3 Zich niet op het gemak voelen achter het stuur in combinatie met ongeluk- en paniekgerelateerde zorgen 
tijdens het autorijden, zorgt voor onzekerheid achter het stuur 
Het niet op je gemak voelen in bepaalde verkeerssituaties is de voornaamste reden voor onzekere bestuurders 

om zich onzeker te voelen achter het stuur. Voor onzekere bestuurders met een extreme rijangst zijn de rede-

nen ‘lange tijd niet meer gereden’ en ‘weinig rijervaring’ veel belangrijker dan voor andere onzekere bestuur-

ders.  
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Wat de onzekere bestuurders zorgen baart, zijn voornamelijk ongeluk-gerelateerde zorgen en paniek-gerela-

teerde zorgen tijdens het autorijden. Dit resultaat is niet in lijn met resultaten uit het onderzoek van Ehlers et 

al. (1994). Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat in het huidige onderzoek niet alle 14 re-

denen zijn meegenomen uit het onderzoek van Ehlers et al. (1994), maar slechts een selectie van 8 redenen. 

Hierdoor kan deze vergelijking moeilijk gemaakt worden. Daarnaast is het onderzoek van Ehlers et al. (1994) 

bijna 20 jaar geleden uitgevoerd in een ander land en is het uitgevoerd onder een oudere doelgroep dan de 

huidige doelgroep.  

Onzekere bestuurders met een extreme mate van rijangst ervaren in het algemeen meer ongeluk-, paniek- en 

sociaal-gerelateerde zorgen tijdens het autorijden dan onzekere bestuurders met een lichtere vorm van rij-

angst. Dit resultaat is in lijn met onderzoek van Ehlers et al. (2007), waaruit bleek dat bestuurders met een ho-

gere mate van rijangst meer angstige gedachten ervaren tijdens het autorijden.  

5.4 Onzekere bestuurders vermijden verschillende situaties door de ervaren onzekerheid en pakken soms 
zelfs liever het openbaar vervoer  
De situaties waarin onzekere bestuurders zich erg onzeker voelen, zijn het rijden in andermans auto, tijdens het 

parkeren en met slechte weeromstandigheden. Het rijden in slechte weersomstandigheden wordt dan ook 

door de meeste onzekere bestuurders vermeden, gevolgd door drukke straten/knooppunten, het rijden in an-

dermans auto en parkeren. Opvallend is dat de onzekere bestuurders met een extreme vorm van rijangst álle 

situaties vaker vermijden dan andere onzekere bestuurders. Het is een redelijk logisch gevolg dat wanneer ie-

mand zich onzeker voelt in een bepaalde situatie deze situatie dan ook liever vermijdt. 

Met betrekking tot een aanpassing van het verkeersgedrag, blijkt ook dat onzekere bestuurders door de onze-

kerheid liever het openbaar vervoer nemen. Onzekere bestuurders die een extreme vorm van rijangst ervaren 

passen hun gedrag ook nog eens aan door ook nog liever de fiets te pakken en uiteindelijk autorijden in het al-

gemeen vaker te vermijden. Deze resultaten zijn in lijn met het onderzoek van Taylor (2018). 

5.5 Opfriscursus als oplossing voor onzekerheid en verdeelde bereidheid voor (vrijwillige) sticker op auto  
Uiteindelijk moet er ook gekeken worden naar een oplossing om jongeren minder onzeker te laten voelen ach-

ter het stuur. De meerderheid van de onzekere bestuurders zou een opfriscursus fijn vinden om zich minder 

onzeker te voelen.  

Onzekere beginnende bestuurders is gevraagd naar hun bereidheid omtrent een sticker of bord op de auto te 

plaatsen, zodat weggebruikers kunnen zien dat jij een beginnende bestuurder bent. De bereidheid hiervoor is 

erg verdeeld. Onzekere bestuurders die niet bereid zijn om een sticker op de auto te hebben, vinden zo’n bord 

gevaarlijk omdat zij bang zijn dat andere weggebruikers hun rijgedrag hierop zullen aanpassen. Bovendien ge-

ven onzekere bestuurders die al langer dan 5 jaar hun rijbewijs hebben aan dat het hen destijds ook niet had 

geholpen om zich persoonlijk veiliger te voelen op de weg.   

5.6 Aanbevelingen  
De resultaten van het onderzoek geven een aantal aanknopingspunten waarop ingespeeld kan worden. Zo 

blijkt uit het huidige onderzoek dat van de onzekere bestuurders vrouwen een hogere mate van rijangst heb-

ben dan mannen. Ook zijn de onzekere bestuurders uit het huidige onderzoek toch veelal de wat oudere be-

stuurders (langer rijbewijs in bezit), onderschatten zij hun eigen vaardigheden, voelen zich onzeker omdat zij 

zich niet op hun gemak voelen in bepaalde verkeerssituaties en passen hun verkeersgedrag vaak aan door de 

onzekerheid. Ten slotte, van de onzekere bestuurders uit het huidige onderzoek vindt de meerderheid van de 

jongeren een opfriscursus een goed idee om zich minder onzeker te voelen achter het stuur.  

Als eerste kan er ingespeeld worden op het feit dat de onzekere bestuurders met een hogere mate van rijangst 

(extreme vorm van rijangst) op veel vragen uit het huidige onderzoek een sterkere mening hebben dan andere 

onzekere bestuurders. Opvallend is voornamelijk dat onzekere bestuurders met een extreme vorm van rijangst 

vaker aangeven de auto liever te vermijden door de onzekerheid die zij ervaren, dan andere onzekere bestuur-

ders. Voor hen is ‘lange tijd niet meer gereden’ en ‘weinig rijervaring’ dan ook belangrijker als reden voor de 

onzekerheid in de auto dan de andere onzekere bestuurders. Dit is zorgelijk, aangezien het vermijden van auto-

rijden de angst voor het autorijden zal versterken en zij hierdoor nog minder zullen autorijden. Eigenlijk ont-

staat hierdoor een vicieuze cirkel, waarbij de angst wordt versterkt door het lang niet autorijden en het lang 
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niet autorijden door de angst. Het is dus belangrijk om deze groep onzekere bestuurders meer te laten autorij-

den, zodat zij uit de vicieuze cirkel komen. Het zou voor hen bijvoorbeeld goed zijn om jaarlijks een opfriscursus 

te doen. 

Daarnaast komt in het huidige onderzoek naar voren dat onzekere beginnende bestuurders (rijbewijs <5 jaar) 

met een extreme vorm van rijangst het vaker lastig vinden om zonder rijinstructeur te rijden, in vergelijking 

met andere onzekere bestuurders. Het is voor onzekere bestuurders met een hogere mate van rijangst aan te 

raden om bijvoorbeeld samen te rijden met iemand in de auto, zoals ouders, broer, zus, oom/tante of 

vriend(in). Het samen rijden met iemand in de auto wordt ook gedaan bij 2ToDrive. Met 2ToDrive kunnen men-

sen eerder hun rijbewijs halen en rijden ze, totdat ze zelfstandig mogen rijden, onder begeleiding van een 

coach. Zo’n coach of begeleider kan iemand uit de familie zijn, die gemakkelijk vaak met je mee kan rijden. Dit 

systeem kan dus ook gebruikt worden voor onzekere beginnende bestuurders die wel al zelfstandig mogen rij-

den, maar het toch nog lastig vinden om zonder rijinstructeur of iemand anders te rijden.  
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Bijlages  

Bijlage 1: Grafieken resultaten  

 

Figuur 13 Stelling "Andere mensen zullen denken dat ik een slechte chauffeur ben" – gesplitst op mate van rijangst 

 

Figuur 14 Stelling "Ik ben bang om het verkeer op te houden en dat mensen boos worden" – gesplitst op mate van rijangst 
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Figuur 15 Stelling "Ik ben bang de controle over mijzelf te verliezen waardoor ik gevaarlijk zal reageren" – gesplitst op mate 
van rijangst 

 

Figuur 16 Stelling "Mensen om wie ik geef, zullen mij bekritiseren" – gesplitst op mate van rijangst 
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Figuur 17 Stelling "Ik ervaar tijdens het autorijden wel eens een opgejaagd gevoel" – gesplitst op mate van rijangst 

 

 

Figuur 18 Stelling "Ik ervaar tijdens het autorijden wel eens gevoelens van stress" – gesplitst op mate van rijangst 
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Bijlage 2: Vragenlijst  
Criteria vragen en kenmerken 

1. Ben jij in het bezit van een autorijbewijs? 

o Ja 

o Nee → uit de vragenlijst 

2. Wat is je leeftijd ? 

... (min. 17 jaar en max. 30jaar) 

3. Hoe lang heb jij je rijbewijs?  

a. Minder dan 6 maanden [beginnende bestuurder] 

b. Tussen de 6 en 12 maanden [beginnende bestuurder] 

c. Tussen de 1 en 3 jaar [beginnende bestuurder] 

d. Tussen de 3 en 5 jaar [beginnende bestuurder] 

e. Langer dan 5 jaar [geen beginnende bestuurder meer] 

4. Hoe vaak rijd jij zelf auto?  

a. Elke dag → vraag 13 overslaan 

b. Paar keer per week → vraag 13 overslaan  

c. Paar keer per maand → vraag 13 overslaan  

d. Een keer per maand → vraag 13 overslaan  

e. Een keer in de paar maanden  

f. Paar keer per jaar 

g. Een keer per jaar 

h. Een keer in de paar jaar 

i. Nooit  

Onzekere situaties en aanpassingen verkeer (vermijden) 

5. Hieronder staan een aantal situaties. Geef aan in welke mate jij je zeker of onzeker voelt in de vol-

gende situaties. [in beschrijving: Met je zeker voelen bedoelen we dat je je achter het stuur op je ge-

mak voelt en vol vertrouwen rijdt. Met je onzeker voelen bedoelen we dat je je niet helemaal prettig 

voelt en bijvoorbeeld een opgejaagd gevoel of gevoelens van stress kan ervaren] (schaal: erg onzeker – 

beetje onzeker – neutraal – redelijk zeker – erg zeker) 

a. Op de snelweg  

b. Op drukke wegen/straten/knooppunten 

c. Tijdens parkeren 

d. Met passagiers erbij 

e. Op onbekende wegen 

f. In het donker 

g. Met slechte weersomstandigheden (bijv. harde regen, mist, sneeuw) 

h. Rijden in andermans auto 

i. In een tunnel 

6. Welke situaties of omstandigheden vermijd je wel eens in het verkeer tijdens het autorijden doordat 

je je wel eens onzeker voelt of niet prettig in de situatie? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

o De snelweg [traffic avoidance] 

o Woonwijken [traffic avoidance] 

o Drukke straten/knooppunten [traffic avoidance] 

o Parkeren  

o Rijden met passagiers erbij 

o Onbekende wegen 

o In het donker rijden [general + weather avoidance] 

o Met slechte weersomstandigheden (bijv. harde regen, mist, sneeuw) [weather avoi-

dance] 

o Rijden in andermans auto 

o In een tunnel 
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o Anders, namelijk: 

o Geen van bovenstaande  

Mate van rijangst + criteria vraag 

7. Op een schaal van 0 (= helemaal niet) tot 10 (extreem), hoe erg voel jij je in het algemeen wel eens 

onzeker/angstig/niet op je gemak/nerveus/bang achter het stuur? (0 → uit de vragenlijst) 

 

Redenen onzekerheid  

8. Wat is voor jou een reden/zijn voor jou redenen om je wel je wel eens onzeker, angstig of niet op je 

gemak te voelen in de auto? [antwoorden op willekeurige volgorde] 

o Ik heb last van paniekaanvallen (plotselinge opwelling van angst of gevoel van naderend ge-

vaar zonder duidelijke reden) [paniek] 

o Ik ben in het algemeen een angstig persoon [andere angsten] 

o Ik voel mij niet op mijn gemak in bepaalde verkeerssituaties (bijv. hoge snelheid, snelweg, 

parkeren, tunnels, e.d.) [situaties/andere angsten] 

o Ik heb een vervelende/traumatische ervaring in het verkeer (ongeluk, gevaarlijke verkeerssi-

tuatie) [trauma] 

o Ik heb pas net mijn rijbewijs [ervaring] 

o Ik heb weinig rijervaring [ervaring/routine] 

o Ik heb al een lange tijd niet (meer) gereden [ervaring/routine]  

o Ik ben bang voor gesloten ruimtes, zoals in de auto [andere angsten] 

o Anders, namelijk …  

Zorgen onzekerheid  

9. Hieronder staan een aantal gedachten die door je hoofd kunnen gaan tijdens het rijden. Geef aan hoe 

vaak elke gedachte door je hoofd gaat wanneer je aan het rijden bent. (0=nooit, 1=zelden, 2=soms, 

3=meestal, 4=altijd) 

a. Ik reageer niet snel genoeg [ongeluk] 

b. Mensen om wie ik geef, zullen mij bekritiseren [sociaal] 

c. Ik ben niet in staat om helder na te denken [paniek] 

d. Ik ben bang om iemand te aan te rijden [ongeluk] 

e. Ik ben bang om schade of een ongeluk te veroorzaken [ongeluk] 

f. Andere mensen zullen denken dat ik een slechte autochauffeur ben [sociaal] 

g. Ik ben bang om het verkeer op te houden en dat mensen boos worden [sociaal] 

h. Ik ben bang de controle over mijzelf te verliezen waardoor ik gevaarlijk zal reageren [soci-

aal]  

i. Ik ga beven en ben dan bang dat ik dan niet goed kan sturen [paniek] 

j. Ik voel dat mijn hart sneller gaat kloppen [paniek] 

k. Ik ervaar tijdens het autorijden wel eens een opgejaagd gevoel [emoties]  

l. Ik ervaar tijdens het autorijden wel eens gevoelens van stress  [emoties] 

Extra kenmerken 

10. Geef aan in hoeverre je het eens bent de volgende stellingen (helemaal oneens – oneens – neutraal – 

eens - helemaal eens) 

a. Ik vind dat ik veilig rijd in de auto 

b. Ik heb het idee dat ik meer fouten maak op de weg dan andere weggebruikers 

c. Als ik mij in een bepaalde situatie niet prettig/onzeker voel, dan rijd ik soms iets langzamer 

d. Door de onzekerheid in de auto, pak ik liever het openbaar vervoer [DRAS: general avoidance] 

e. Als het kon, zou ik autorijden in het algemeen het liefste vermijden [DRAS: general avoidance] 
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f. Ik kies er wel eens voor om met de fiets te gaan, zodat ik het autorijden kan vermijden [DRAS: 

general avoidance] 

Specifieke vragen bestuurders 

11. [Deze vraag alleen voor beginnende bestuurders] Je hebt aangegeven dat je pas net je rijbewijs hebt 

(minder dan 5 jaar). Geef aan in hoeverre je het eens bent de volgende stellingen (helemaal oneens – 

oneens – neutraal – eens - helemaal eens) 

a. Tijdens de autorijlessen/het behalen van mijn rijbewijs voelde ik mij ook al niet op mijn gemak 

in de auto 

b. Ik ben bang dat ik niet (meer) alle verkeersregels en borden ken 

c. Ik vind het lastig om nu helemaal alleen te rijden zonder een rijinstructeur die meekijkt 

d. Tijdens de autorijlessen heb ik niet genoeg geleerd om auto te rijden 

12. [Deze vraag alleen voor beginnende bestuurders] Ben je om een andere reden onzeker omdat je pas 

net je rijbewijs hebt (minder dan 5 jaar)? 

[open vraag] 

13. [Deze vraag alleen voor mensen die weinig autorijden] Je hebt aangegeven dat je weinig /een tijd niet 

hebt autogereden, wat is daar de reden voor? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

o Ik heb geen eigen auto [praktische reden] 

o Tijdens de coronacrisis ben ik weinig op de weg geweest [praktische reden] 

o Door de onzekerheid achter het stuur, rijd ik liever niet [persoonlijke reden] 

o Doordat autorijden slecht is voor het milieu, rijd ik liever geen auto [persoonlijke reden] 

o Autorijden kost veel geld [persoonlijke/praktische reden]  

o Door een verkeersongeval rijd ik nu liever niet meer [persoonlijke reden/trauma] 

o Ik heb faalangst / last van paniekaanvallen [persoonlijke reden] 

o Ik vind het niet leuk om auto te rijden [persoonlijke reden] 

o Anders, namelijk…  

Oplossingen onzekerheid 

14. Wat helpt jou of zou voor jou een oplossing zijn om je minder onzeker te voelen achter het stuur? Er 

zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

o Een app die de auto continue in de gaten houdt, als er bijv. iets mis is met de accu, motor en 

dus pech kan voorkomen (SmartDriver van ANWB) 

o Met een medepassagier rijden, die dan ook meekijkt op de weg 

o Gedragstherapie 

o Een opfriscursus 

o In een rij-simulator zitten om meer ervaring op te doen in veilige verkeerssituaties  

o In een rij-simulator zitten om gevaarlijke situaties te herkennen 

o Handsfree bellen met iemand onderweg, zodat ik mij meer op mijn gemak voel 

o Muziek luisteren, zodat ik mij rustiger en op mijn gemak voel 

o Anders, namelijk:  

o Geen van bovenstaande, ik rijd uiteindelijk liever gewoon niet 

Sticker op auto 

15. [deze vraag alleen voor beginnende bestuurders] Stel je hebt een auto, zou je ervoor open staan om 

een sticker/bordje op je auto te hebben als beginnende bestuurder? Hierdoor kunnen medewegge-

bruikers zien dat jij een beginnende bestuurder bent. 

o Ja 

o Nee 

o Misschien  

16. [Als men ‘nee’ heeft geantwoord op v15] Wat is voor jou een reden om niet zo’n sticker op je auto te 

nemen? 

o Het is niet stoer 



 

Rapportage Onzekere Bestuurders  – Stichting TeamAlert                   47 

    
 

o Ik kan toch al goed rijden 

o Ik vind het niet nodig 

o Anders, namelijk: 

17. [deze vraag alleen voor beginnende bestuurders + op vorige vraag ja] Stel je hebt geen eigen auto, 

maar je rijdt in iemand anders auto, sta je er dan nog steeds voor open om een sticker/bordje op deze 

auto te hebben als beginnende bestuurder? 

a. Ja 

b. Nee 

18. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling “Ik voel mij persoonlijk veiliger met een sticker 

op de auto, omdat medeweggebruikers dan kunnen zien dat ik een beginnende bestuurder ben” (hele-

maal oneens – helemaal mee eens)  

19. [Voor degene die niet beginnende bestuurder zijn] Stel je zou als beginnende bestuurder een sticker op je 

auto hebben, zodat medeweggebruikers dan kunnen zien dat je een beginnende bestuurder bent. Had zo’n 

sticker jou destijds geholpen als beginnende bestuurder om je persoonlijk veiliger te voelen? (helemaal 

oneens – helemaal mee eens) 

Je bent bijna aan het einde van de vragenlijst. Er volgen nog een paar vragen over jou zelf. 

 

20. Ik ben een... 

o Man 

o Vrouw 

o Pas niet in een hokje / wil ik niet zeggen 

 

21. Welke opleiding volg jij nu? En als je geen opleiding volgt, wat is je hoogst afgeronde opleiding? 

o Basisonderwijs, Speciaal onderwijs of Praktijkonderwijs 

o Vmbo 

o Havo 

o Vwo 

o MBO 

o HBO 

o WO 

22. Wat is jouw postcode? 

23. Heb je een auto? 

24. Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je nog iets extra's vertellen over hoe je je voelt achter het 

stuur? Hieronder kan je alles kwijt!  
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