Jongeren en verkeersveiligheid
Onderzoek naar smartphonegebruik tijdens het fietsen
TeamAlert & Samsung, 22 september 2019

Inhoudsopgave
1. Inleiding

p. 3

2. Onderzoeksopzet

p. 4

3. Resultaten per onderzoeksvraag

p. 7

Respondenten

p. 9

a) smartphonegebruik tijdens het fietsen

p. 11

b) houding van jongeren ten aanzien van het verbod

p. 15

c) de sociale norm omtrent smartphonegebruik tijdens het fietsen

p. 20

4. Conclusies en aanbevelingen

p. 25

1. Inleiding
Smartphonegebruik tijdens het fietsen

Samsung en TeamAlert

Sinds 1 juli 2019 geldt in het verkeer een algeheel verbod op het vasthouden
van mobiele elektronische apparaten, zoals smartphones, laptops,
muziekspelers en camera’s. Het is dus strafbaar om al fietsend te appen, te
bellen, de navigatie te bedienen of muziek uit te zoeken. Fietsers die betrapt
worden tijdens het vasthouden van hun smartphone kunnen een boete van 95
euro verwachten.

Samsung zet zich in samenwerking met TeamAlert in voor de veiligheid van
jongeren in het verkeer. Met het project ‘Beat The Street’ maken zij jongeren
bewust van de gevaren van afleiding in het verkeer door middel van een virtual
reality ervaring en trainen zij jongeren om zich veiliger te gedragen op de fiets.
Daarnaast doen Samsung en TeamAlert onderzoek naar het gedrag en de
belevingswereld van jongeren in het verkeer. Het huidige onderzoek gaat in op
het gebruik van de smartphone* tijdens het fietsen.

Het vasthouden en gebruiken van je smartphone tijdens het fietsen zorgt voor
afleiding. Uit onderzoek blijkt dat fietsers die hun smartphone gebruiken om te
bellen of berichten te typen of te lezen, met een gemiddeld lagere snelheid
fietsen, vaker relevante zaken over het hoofd zien en vaker onveilig gedrag
vertonen. Voorbeelden hiervan zijn tegen de richting in fietsen, een kruispunt
benaderen zonder zicht op verkeer en zonder afremmen oversteken. Het typen
van tekstberichten blijkt het grootste effect te hebben op het fietsgedrag
(SWOV, 2018).
Jongeren
De smartphone is verweven in het leven van jongeren en dient allerlei doelen.
Veel jongeren hebben hun smartphone altijd bij zich: ze gaan ermee naar bed,
staan er mee op en nemen ook hun smartphone mee in het verkeer. Jongeren
hebben relatief weinig ervaring in het verkeer. Dat leidt ertoe dat jongeren
situaties minder goed kunnen inschatten. Ook zijn jongeren gevoeliger voor
‘fear of missing out’ en directe beloning waardoor zij de verleiding om je
smartphone erbij te pakken tijdens het fietsen moeilijk kunnen weerstaan.
Vanwege de combinatie van deze factoren zijn jongeren een belangrijke
risicogroep omtrent smartphonegebruik op de fiets.

*In dit onderzoek wordt onder smartphonegebruik het in je hand hebben van
de smartphone verstaan. Handsfree bellen of muziek luisteren vallen volgens
deze definitie dus niet onder smartphonegebruik.
Leeswijzer
Deze rapportage bevat de volgende onderdelen:
•

Onderzoeksopzet

•

Respondenten en resultaten per onderzoeksvraag

•

Conclusies en aanbevelingen

Onderzoeksopzet

2. Onderzoeksopzet: doelstelling en
methode
Doelstelling en onderzoeksvragen

Het doel van het onderzoek is het smartphonegebruik van jongeren tijdens het
fietsen en mogelijke verklaringen hiervoor in kaart te brengen. Het onderzoek
geeft antwoord op de volgende vragen:
•

Hoeveel jongeren gebruiken hun smartphone tijdens het fietsen? En
waarvoor?

•

Hoe staan jongeren tegenover het verbod op smartphonegebruik tijdens
het fietsen?

•

Wat is de sociale norm omtrent smartphonegebruik tijdens het fietsen
onder jongeren?

Onderzoeksmethode en dataverzameling
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen voor een kwantitatieve
onderzoeksmethode. Door middel van een online enquête worden de
antwoorden van jongeren verzameld. Er is gekozen voor het uitzetten van een
online enquête, omdat middels een enquête een groot aantal jongeren bereikt
kan worden. De gegevens van deze jongeren geven inzicht in de grootte van
het probleem en de belangrijkste verklaringen voor smartphonegebruik tijdens
het fietsen.
De enquête is uitgezet onder het jongerenpanel van TeamAlert (N=1700) en via
advertenties op sociale netwerksites, zoals Facebook en Instagram. Deelname
aan de enquête gebeurde op vrijwillige basis, hier stond geen beloning
tegenover.

2. Onderzoeksopzet: onderbouwing
De enquête gaat in op drie thema’s: smartphonegebruik, het verbod en de
sociale norm onder jongeren omtrent smartphonegebruik tijdens het fietsen.
Smartphonegebruik tijdens het fietsen
Het smartphonegebruik van de jongeren tijdens het fietsen wordt in kaart
gebracht om te achterhalen hoeveel jongeren het ongewenste gedrag
vertonen. Aan de jongeren is gevraagd aan of zij hun smartphone gebruiken en
voor welke activiteiten. Ook geven zij antwoord op de vraag waar hun
smartphone zich meestal bevindt tijdens het fietsen. Het in kaart brengen van
de activiteiten en de plek waar jongeren hun smartphone hebben op de fiets
schetst een duidelijk beeld van de probleemsituatie en biedt mogelijkheden
om passende handelingsalternatieven te bieden.
Het verbod
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van de nieuwe wetgeving
omtrent smartphonegebruik tijdens het fietsen op het gedrag van jongeren. In
de enquête wordt gevraagd of de jongeren hun gedrag hebben aangepast sinds
het verbod. Een mogelijke verklaring voor naleving van het verbod kan liggen
aan een gebrek aan kennis van het verbod op smartphonegebruik tijdens het
fietsen. Vandaar dat de jongeren gevraagd is of zij op de hoogte zijn van het
verbod en welke activiteiten er wel en niet meer mogen tijdens het fietsen
sinds het verbod. Echter, we weten dat kennis alleen niet voldoende is om
gedrag te veranderen. Het wel of niet houden aan het verbod kan mogelijk
verklaard worden door de subjectieve pakkans. Aan de jongeren is daarom
gevraagd hoe groot zij de kans inschatten dat zij een boete krijgen voor
smartphonegebruik op de fiets. Een lagere subjectieve pakkans gaat vaak
gepaard met het begaan van een overtreding. Daarnaast kan de naleving van

het verbod verklaard worden door de mening (attitude) die jongeren hebben
tegenover het verbod. Om deze reden is aan de jongeren gevraagd of zij het
eens of oneens zijn met het verbod en waarom. Mogelijk hebben jongeren te
maken met weerstand tegen de nieuwe wetgeving. Er zijn drie vormen van
weerstand te onderscheiden: reactance, scepsis en inertia. Reactance is een
weerstand die voortkomt uit een gevoel van beperking van de autonomie.
Scepsis is een vorm van weerstand waarbij iemand niet gelooft in het effect
van de verandering. Inertia is een vorm van weerstand waarbij geldt dat
mensen zeggen hun gedrag wel te willen veranderen, maar dat ze moeite
hebben hun gedrag daadwerkelijk te veranderen.
Sociale norm
Het derde thema waar de enquête op in gaat is de sociale norm. Het idee dat
anderen om jou heen hun smartphone gebruiken en dat dit normaal gedrag is,
kan stimuleren dat jongeren zelf ook hun smartphone gebruiken tijdens het
fietsen. Aan de jongeren wordt daarom gevraagd of zij smartphonegebruik
tijdens het fietsen zien bij hun leeftijdsgenoten en wat zij hiervan vinden. Ook
wordt gevraagd of jongeren wel eens aangesproken zijn of anderen aanspreken
op hun smartphonegebruik tijdens het fietsen en wat zij hiervan vinden. Tot
slot wordt gevraagd of de jongeren vinden dat zij hun smartphone minder
gebruiken dan hun vrienden. Dit laatste wordt gevraagd om te achterhalen of
jongeren hun eigen gedrag onderschatten. Het in kaart brengen van de sociale
norm is nodig om de sociale norm in te kunnen zetten in
gedragsveranderingscampagnes.

Resultaten

3. Resultaten
Samenvatting

Resultaten per onderzoeksvraag

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat vier op de vijf jongeren hun
smartphone gebruikt tijdens het fietsen, voornamelijk om muziek en navigatie
te bedienen en om te appen. De jongeren zijn redelijk op de hoogte van de wet
omtrent smartphonegebruik tijdens het fietsen, enkel over muziek luisteren
bestaat verwarring. Van de jongeren zegt 40% sinds het verbod hun
smartphone minder te zijn gaan gebruiken, 30% zegt hun smartphone nog even
vaak te gebruiken tijdens het fietsen.

Aan de hand van de resultaten van de enquête is het smartphonegebruik
tijdens het fietsen en mogelijke verklaringen voor het smartphonegebruik van
jongeren in kaart gebracht. Dit laatste gebeurt door het beantwoorden van de
drie hoofdvragen van het onderzoek.

Het merendeel van de jongeren zegt het eens te zijn met het verbod,
voornamelijk omdat zij vinden dat smartphonegebruik tijdens het fietsen
gevaarlijk is. Maar een grote groep, meer dan een derde van de respondenten,
is het niet eens met het verbod. Zij ervaren weerstand tegen de nieuwe wet.
De meerderheid van de jongeren schat de kans dat zij een boete krijgen voor
smartphonegebruik tijdens het fietsen klein of erg klein in.

Tot slot blijk uit de resultaten dat het normaal is onder jongeren dat veel
jongeren hun smartphone gebruiken tijdens het fietsen. Elkaar aanspreken op
smartphonegebruik tijdens het fietsen komt nog weinig voor. De meerderheid
van de jongeren vindt het wel goed als mensen elkaar aanspreken.

Allereerst wordt ingegaan op de kenmerken van de respondenten. Vervolgens
zijn de resultaten van de enquête per onderzoeksvraag uitgewerkt en geven
een beeld van:
a) smartphonegebruik tijdens het fietsen
b) houding van jongeren ten aanzien van het verbod
c) de sociale norm omtrent smartphonegebruik tijdens het fietsen

3. Respondenten

3. Respondenten
Deelnemende jongeren
In totaal hebben 1331 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar de
enquête volledig ingevuld. Onder deze jongeren is 38,2% man, 59,4% vrouw.
De gemiddelde leeftijd van de jongeren is 17 jaar. De meeste jongeren die de
enquête hebben ingevuld zitten in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 18
jaar. Jongeren vanuit alle opleidingsniveaus zijn vertegenwoordigd.

Kenmerken van respondenten
Geslacht

Leeftijd

Opleidingsniveau

3a. Smartphonegebruik op de
fiets

3a. Inzichten smartphonegebruik tijdens het fietsen
Smartphonegebruik
Om het smartphonegebruik van de jongeren in kaart te brengen is gevraagd of zij
hun smartphone gebruiken tijdens het fietsen en voor welke activiteiten. Ook
geven zij antwoord op de vraag waar zij hun smartphone meestal bewaren tijdens
het fietsen.
Smartphonegebruik in kaart
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat 4 op de 5 jongeren hun smartphone
gebruikt tijdens het fietsen. Nogmaals, onder smartphonegebruik verstaan we het
in de hand hebben van de smartphone. Handsfree activiteiten, zoals muziek
luisteren of handsfree bellen worden dus niet als smartphonegebruik
gedefinieerd.
Uit de enquête blijkt dat jongeren hun smartphone tijdens het fietsen het vaakst
gebruiken om muziek te bedienen (67%), voor navigatie (46,9%) en om te appen
(41,9%). De meerderheid van de jongeren heeft de smartphone tijdens het fietsen
meestal in hun broek- of jaszak (60%), 17,1% van de jongeren heeft hun
smartphone meestal in de hand.

Resultaten enquête: Smartphonegebruik
tijdens het fietsen
Waar heb jij jouw smartphone meestal tijdens het fietsen?

Resultaten enquête: Smartphonegebruik
tijdens het fietsen
Waar gebruik je jouw smartphone voor tijdens het fietsen?

3b. Het verbod

3b. Inzichten omtrent het verbod
Het verbod
Sinds 1 juli 2019 geldt tijdens het fietsen een verbod op het vasthouden van je
smartphone. Aan de jongeren is gevraagd in hoeverre zij op de hoogte zijn van
het verbod (kennis), of zij hun gedrag hebben veranderd sindsdien(zelf
gerapporteerd gedrag), hoe zij tegenover het verbod staan (attitude) en hoe
groot zij de kans schatten een boete te krijgen voor smartphonegebruik tijdens
het fietsen (subjectieve pakkans).
Kennis
Uit de enquête blijkt dat bijna alle jongeren (95,6%) weten dat
smartphonegebruik tijdens het fietsen wettelijk verboden is. Ook zijn zij goed
op de hoogte welke activiteiten na invoering van de wet wel en niet meer
mogen. Er bestaat enige verwarring over het luisteren van muziek op de fiets.
Zo denkt 1 op de 5 jongeren dat het bedienen van je muziek (handheld) niet
verboden in en denkt 1 op de 5 dat muziek luisteren óók verboden is.
Zelf gerapporteerd gedrag
Van de jongeren zegt meer dan 40% dat zij hun smartphone minder zijn gaan
gebruiken tijdens het fietsen sinds het verbod. Het verbod lijkt dus bij te dragen
aan het stimuleren van smartphonevrij fietsen. Hoewel, 32,3% aangeeft hun
smartphone nog even veel te gebruiken.
Attitude
Het merendeel van de jongeren (63,2%) van de jongeren zegt het eens te zijn
met het verbod, voornamelijk omdat zij vinden dat smartphonegebruik
gevaarlijk is tijdens het fietsen. Echter, 36,8% van de jongeren is het niet eens
met het verbod. Uit de reacties van deze jongeren blijkt dat er veel weerstand
is tegen de nieuwe wet. Twee vormen van weerstand komen terug in de

antwoorden: reactance en scepsis. Dit houdt in dat jongeren ten eerste een
beperking van hun vrijheid voelen, omdat zij vinden dat het een eigen keuze is
je smartphone te gebruiken op de fiets. Ten tweede geloven jongeren niet in
het effect van de wet; veel jongeren zien ook het gevaar van smartphone
gebruik niet. Deze weerstanden zijn terug te zien in de quotes van jongeren.
Subjectieve pakkans
De subjectieve pakkans onder jongeren is laag. Van de jongeren schat 78,5% de
kans klein of erg klein dat zij een boete krijgen voor smartphonegebruik tijdens
het fietsen.

8

Resultaten enquête: Het verbod
Is het wettelijk verboden om je smartphone te gebruiken tijdens het fietsen?

Wat mag je niet meer doen tijdens het fietsen sinds het verbod?

8

Resultaten enquête: Het verbod
Het verbod heeft ervoor gezorgd dat ik mijn smartphone…

Als ik tijdens het fietsen mijn smartphone gebruik, is de kans dat ik
aangehouden word door de politie…

8

Resultaten enquête: Het verbod
Ik ben het eens met het appverbod op de fiets

“Het is veiliger en socialer”

Weerstand:
“Het is bullshit, laat ons zelf kiezen. Ik wil gewoon
muziek kunnen kiezen”
“Als je op je telefoon zit kan je alsnog uitkijken naar
het verkeer”

24

3c. Sociale norm

3c. Inzichten omtrent sociale norm
De sociale norm
Om te achterhalen wat de sociale norm is omtrent smartphonegebruik onder
jongeren is aan de jongeren gevraagd hoeveel van hun leeftijdsgenoten hun
smartphone gebruiken en in hoeverre zij dit normaal vinden. Ook werd
gevraagd of de jongeren vinden dat zij hun smartphone minder gebruiken dan
hun vrienden. Tot slot werd gevraagd of jongeren wel eens aangesproken zijn
of anderen aanspreken op hun smartphonegebruik tijdens het fietsen en wat
zij hiervan vinden.
De norm
Uit de resultaten blijkt dat het normaal is onder jongeren dat veel jongeren hun
smartphone gebruiken tijdens het fietsen. Ook geeft de meerderheid van de
jongeren aan dat zij zich zelf beter houden aan het verbod dan hun vrienden.
Dit laat zien dat zij het smartphonegebruik van hun vrienden overschatten of
hun eigen smartphonegebruik onderschatten.
Elkaar aanspreken op smartphonegebruik
Van de jongeren die hun smartphone gebruiken tijdens het fietsen is 28,5% er
wel eens op aangesproken door anderen. Ook geeft 20% van de jongeren aan
er anderen wel eens op aangesproken te hebben. De meerderheid van de
jongeren (63,7%) vindt het goed als mensen elkaar aanspreken op
smartphonegebruik tijdens het fietsen.

Resultaten enquête: Sociale norm
Welk deel van jouw leeftijdsgenoten gebruikt volgens jou wel eens hun
smartphone tijdens het fietsen?

Wat vind je ervan dat jouw leeftijdsgenoten hun smartphone wel eens
gebruiken tijdens het fietsen?

Resultaten enquête: Sociale norm
Wie houden zich beter aan het verbod op smartphonegebruik tijdens het
fietsen?

Heeft iemand jou er wel eens op aangesproken dat je jouw smartphone
gebruikte tijdens het fietsen?

Resultaten enquête: Sociale norm
Heb jij er anderen wel eens op aangesproken dat ze hun smartphone
gebruiken tijdens het fietsen?

Vind je het goed als mensen elkaar aanspreken op smartphonegebruik tijdens
het fietsen?

Conclusies &
aanbevelingen

4. Conclusies en aanbevelingen
4 op de 5 jongeren gebruikt hun smartphone tijdens het fietsen

Ondanks de nieuwe wetgeving en het feit dat veel jongeren smartphonegebruik
tijdens het fietsen gevaarlijk vinden, gebruikt 4 op de 5 jongeren hun smartphone
tijdens het fietsen. De inzet van gedragsveranderingscampagnes, zoals Beat The Street
van Samsung en TeamAlert, blijft noodzakelijk.
Muziek en navigatie bedienen en appen zijn de meest voorkomende activiteiten
tijdens het fietsen
Het promoten van innovatieve oplossingen die het mogelijk maken om deze
activiteiten handsfree uit te voeren biedt mogelijkheden om de verkeersveiligheid van
jongeren te verhogen. Deze oplossingen moeten voorkomen dat jongeren hun
smartphone in hun hand hebben en de mogelijkheid bieden om de smartphone in hun
broek- of jaszak te houden aangezien dit de plek is waar de meeste jongeren hun
smartphone bewaren tijdens het fietsen.
Meer dan een derde van de jongeren heeft weerstand tegen het verbod
Uit de reacties van deze jongeren blijkt dat er veel weerstand is tegen de nieuwe wet,
vooral reactance en scepsis. Dit houdt in dat jongeren ten eerste een beperking van
hun vrijheid voelen, zij vinden dat het een eigen keuze is je smartphone te gebruiken
op de fiets. Ten tweede geloven jongeren niet in het effect van de wet, de jongeren
zien het gevaar van smartphone gebruik niet. Het is belangrijk tijdens voorlichting in te
spelen op deze weerstanden door middel van een ervaringselement of de juiste
gesprekstechnieken, zoals het erkennen van weerstand en zelf-overtuiging.
Jongeren schatten de kans dat zij een boete krijgen (erg) klein in
De subjectieve pakkans onder jongeren is laag is. Het is aan te raden om door middel
van voorlichting de subjectieve pakkans onder jongeren te vergroten, door
bijvoorbeeld vaker ervaringsverhalen te delen van jongeren die een boete hebben
gekregen.

Het is de norm onder jongeren dat veel jongeren hun smartphone gebruiken tijdens
het fietsen en dat dit normaal is
Het idee dat anderen om jou heen hun smartphone gebruiken en dat dit normaal is
kan stimuleren dat jongeren zelf ook hun smartphone gebruiken tijdens het fietsen.
Het is daarom aan te raden om interventies in te zetten die gericht zijn op het
verschuiven van deze sociale norm, bijvoorbeeld door met vriendengroepen het
gesprek aan te gaan en de norm binnen deze groep te sturen naar dat het normaal is
smartphonevrij te fietsen.
De meerderheid van de jongeren geeft aan dat zij zich zelf beter houden aan het
verbod dan hun vrienden
Dit laat zien dat zij het smartphonegebruik van hun vrienden overschatten of hun
eigen smartphonegebruik onderschatten. Het is aan te raden om in voorlichting het
gesprek met vriendengroepen aan te gaan om te laten zien dat ook vrienden zeggen
vaak het gewenste gedrag te vertonen.
De jongeren vinden elkaar aanspreken op smartphonegebruik tijdens het fietsen
goed
Een sterke sociale norm kan zorgen voor minder smartphonegebruik in het verkeer.
Door jongeren te stimuleren om hun vrienden en familie aan te spreken op ongewenst
gedrag kan deze norm verder verstevigd worden.
Het verbod lijkt deels te hebben bijgedragen aan bewustwording en vermindering
van het smartphonegebruik op de fiets
Toch blijkt dat weerstand, een lage risicoperceptie, een lage subjectieve pakkans, een
verkeerde sociale norm en een gebrek aan handelingsalternatieven
smartphonegebruik tijdens het fietsen in de hand werkt. Het is van belang deze
factoren aan te pakken. Op deze manier kan gewerkt worden naar effectieve
gedragsverandering en het stimuleren van verantwoord smartphonegebruik.

