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Samenvatting 

Jongeren vormen een belangrijke risicogroep in het verkeer. Een van de verklaringen voor het hoge 

ongevalsrisico van jongeren ten opzichte van volwassenen is de neiging van jongeren tot risicogedrag. Uit 

verschillende onderzoeken van TeamAlert is gebleken dat jongeren met betrekking tot risicogedrag gevoelig 

zijn voor de invloed van de werkgever (TeamAlert, 2018a-2020b). TeamAlert onderzoekt om deze reden de 

potentie van het inzetten van werkgevers om het gedrag van jongeren in het verkeer positief te beïnvloeden. 

In dit onderzoek werd middels focusgroeponderzoek achterhaald of jongeren potentie zien in een 

werkgeversaanpak gericht op veilig verkeersgedrag. De belevingswereld van jongeren werd in kaart gebracht 

door te onderzoeken wat werk en een werkgever betekent voor jongeren en of zij invloed ervaren van hun 

werkgever op hun gedrag. Daarbij werd ook gekeken naar de invloed van werkgevers op verkeersgedrag en is  

jongeren gevraagd of zij potentie zien in een werkgeversaanpak gericht op verkeersveiligheid en hoe volgens 

jongeren een mogelijke werkgeversaanpak zou moeten worden vormgegeven. Aan het focusgroeponderzoek 

hebben in totaal 26 jongeren met een leeftijd tussen de 15 en 25 jaar deelgenomen. De jongeren hadden ofwel 

een vaste baan, ofwel een bijbaan.  

Uit het onderzoek blijkt dat werk voor jongeren verschillende betekenissen heeft. Allereerst vervult het een 

praktische betekenis. Jongeren hebben praktische redenen om het werk te doen wat zij doen, zoals het 

verdienen van salaris en de fijne werktijden. Daarnaast biedt het de jongeren toekomstperspectief. De 

jongeren geven aan middels werk te bouwen aan hun toekomst door ervaring op te doen en vaardigheden te 

leren voor toekomstige banen. Tot slot draagt werk bij aan het emotionele welzijn van jongeren, middels 

sociaal contact met collega’s en klanten en het geven van het gevoel van voldoening en plezier.  

De werkgever is onlosmakelijk verbonden met het werk van jongeren. Echter hebben de jongeren verschillende 

percepties van wie hun werkgever is. Dit kan de eigenaar van het bedrijf zijn, de bedrijfsnaam zelf, het bestuur 

binnen een organisatie of hun leidinggevende. Ook weet een deel van de jongeren niet wie zij als hun 

werkgever moeten zien. Ook de relatie met de werkgever en de mate van waardering van een werkgever 

verschilt tussen de jongeren. Waardering van de werkgever hangt af van menselijke en praktische factoren. Bij 

menselijke factoren kan gedacht worden aan een betrokken werkgever zowel op persoonlijk- als werkvlak, die 

waardering uitspreekt of laat zien en die zich flexibel opstelt. Ook is wordt er gedacht aan een werkgever die 

zorgt voor een informele sfeer en de werknemers allemaal gelijk behandeld. Onder praktische factoren valt 

goede organisatie van de praktische zaken (zoals salarissen, contracten, roosters maar ook voldoende 
personeel en goede werkomstandigheden) en snelle en duidelijke communicatie met de jongeren. Tot slot 

spelen de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling ook een rol in de waardering van de werkgever. 

Jongeren ervaren hierin het liefst een juiste balans tussen vrijheid en begeleiding om zelfstandig te kunnen 

werken, kansen om te groeien binnen het bedrijf en nieuwe dingen te leren. 

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren rekening houden met werk en hun werkgever in hun gedrag. Iedere 

jongere geeft aan op een of meerdere gebieden gedrag voor werk aan te passen: taalgebruik, slaapgedrag, 

middelengebruik, tijdsbesteding of gezondheidsgedrag. Het verschilt onderling welk gedrag jongeren 
aanpassen voor hun werk en met welke reden. Het blijkt dat sociale normen een belangrijke rol spelen in het 

gedrag van jongeren rondom werk. De werkgever, collega’s en klanten vormen de sociale omgeving van 

jongeren op het werk. Jongeren passen hun gedrag aan, aan de verwachtingen en het gedrag van deze sociale 

omgeving. Een opvallende uitkomst is dat waardering van de sociale omgeving medieert in hoeverre jongeren 

zich willen aanpassen aan deze verwachtingen. Wanneer een werkgever of collega’s meer gewaardeerd 

worden zal een jongere eerder bereid zijn het gedrag aan te passen. Tot slot is te zien dat jongeren het 

belangrijk vinden voor zichzelf om fysiek fit te zijn op het werk, om doelen te behalen en om positief over te 

komen op de werkgever en klanten.  

In eerste instantie geven de jongeren aan geen tot weinig rekening te houden met hun werk of werkgever in 

het verkeer. Wanneer er langer met de jongeren over het onderwerp gepraat wordt, lichten zij toch een aantal 

situaties toe waarin er rekening wordt gehouden met werk of een werkgever in het verkeer, zoals wanneer zij 

in een bedrijfsauto rijden of bedrijfskleding aan hebben of wanneer zij voor hun werk te laat dreigen te komen. 
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Wanneer het gedrag van jongeren in het verkeer in relatie tot hun werk en werkgever verder uitgediept wordt 

blijkt de sociale norm en de motivatie van de werkgever wederom een belangrijke rol te spelen. De sociale 

norm wordt bepaald door het gedrag van de werkgever en collega’s en door de verwachtingen die de 

werkgever uitspreekt of uitstraalt naar de jongeren. Sommige jongeren zijn sceptisch over de motivatie van een 

werkgever om zich in te zetten voor verkeersveiligheid. Wanneer een werkgever zich inzet voor 

verkeersveiligheid krijgt deze mogelijk te maken met weerstand vanuit de jongeren. Zij vinden hun gedrag in 

het verkeer hun eigen verantwoordelijkheid en een privésituatie, waarover de werkgever niets te zeggen heeft. 

Daarnaast denken veel jongeren dat zij geen inzet op hun verkeersgedrag nodig hebben, omdat zij zichzelf 

overschatten in het verkeer of zichzelf niet kwetsbaar achten. Hier spelen zelfoverschatting en een lage 

risicoperceptie dus een rol. 

Er kan geconcludeerd worden dat de jongeren in eerste instantie niet open staan voor inzet van hun werkgever 

op verkeersveiligheid. Dat komt met name omdat de meeste jongeren geen logische link met hun werk zien. Ze 

benadrukken dat de inzet van een werkgever logisch zou zijn bij bedrijven waarvan werknemers veel in het 

verkeer te vinden zijn. Wanneer de jongeren gevraagd wordt naar hun voorkeur van de manier waarop een 

werkgever zich kan inzetten, vinden zij het maken van regels en afspraken met hun werkgever het meest 

aansprekend, gevolgd door materiaal uitdelen, trainingen of cursussen aanbieden en gedrag van werknemers 

monitoren. De jongeren vinden spel of competitie van maken over het algemeen het minst aansprekende idee.  

De jongeren verschillen dus onderling in hun voorkeuren. De jongeren dragen verschillende voor- en tegen 

argumenten aan voor de voorgestelde manieren van inzet. Ook hebben zij ideeën over de uitvoering van de 

inzet. Wanneer er naar deze argumenten en ideeën wordt gekeken, kan er geconcludeerd worden dat de 

jongeren willen dat de inzet van de werkgever voor hen weinig extra moeite kost en geen verplichte deelname 

van hen vraagt. Ook willen zij niet met de aanpak bezig zijn in hun privéleven of privétijd. Tot slot willen zij dat 

de inzet van de werkgever hen ook persoonlijk iets oplevert. De jongeren benoemen verschillende manieren 

om de inzet van de werkgever ook voor hen nuttig te maken. Een voorbeeld is ervoor zorgen dat de inzet leuk, 

leerzaam en relevant voor hen is. Ook benoemen de jongeren beloning (zoals uitbetaald krijgen voor de 

deelname) als motivator.  

Ondanks dat de jongeren zelf niet direct potentie zien, is er dus wel potentie om via werkgevers het gedrag van 

jongeren in het verkeer positief te beïnvloeden. Enkele voorwaarden voor een werkgeversaanpak zijn:  

 het meenemen van jongeren in de motivatie van de werkgever om zich in te zetten voor 

verkeersveiligheid, waardoor de inzet voor de jongeren ook logischer wordt; 

 het wegnemen van weerstand bij de jongeren én het verhogen van motivatie om mee te doen aan de 

inzet van de werkgever op verkeersveiligheid; 

 een positieve waardering van de werkgever en collega’s. 

In het onderzoek worden aanbevelingen gedaan om aan bovenstaande voorwaarden te kunnen voldoen.  
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1. Aanleiding 

Jongeren vormen een belangrijke risicogroep in het verkeer. In 2020 vielen er 88 slachtoffers onder jongeren in 

de leeftijdscategorie 12 tot en met 24 jaar in het verkeer (Rijkswaterstaat, 2021). Een van de verklaringen voor 

het hoge ongevalsrisico van jongeren ten opzichte van volwassenen is de neiging van jongeren tot risicogedrag. 

We weten van jongeren dat zij vaker risicogedrag vertonen in het verkeer dan volwassenen, zoals autorijden 

onder invloed van drugs, appen tijdens het autorijden en te hard rijden (Houwing, et al., 2011; Guo et al., 2017; 
CBS, 2018). TeamAlert zet zich in om het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren terug te dringen. 

TeamAlert realiseert dit doel door positieve gedragsverandering bij jongeren te bewerkstelligen en risicogedrag 

te verminderen. 

Uit verschillende onderzoeken van TeamAlert is gebleken dat jongeren met betrekking tot risicogedrag gevoelig 

zijn voor de invloed van de werkgever (TeamAlert, 2018a-2020b). TeamAlert onderzoekt om deze reden de 

potentie van het inzetten van werkgevers om het gedrag van jongeren in het verkeer positief te beïnvloeden. 

Het onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, expertinterviews, focusgroepen, werkgeverinterviews en een 

kwantitatieve toetsing. Het literatuuronderzoek en de expertinterviews zijn reeds uitgevoerd.  

Aan de hand van het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat het inzetten van werkgevers potentie 

heeft om het gedrag van jongeren in het verkeer positief te beïnvloeden (TeamAlert, 2021). Jongeren zijn te 

bereiken via werkgevers, omdat de meerderheid werk heeft en jongeren relatief veel tijd besteden op werk. De 

potentie tot het inzetten van werkgevers gericht op verkeersveiligheid lijkt toe nemen wanneer jongeren 

tevreden zijn met hun werk een goede arbeidsrelatie hebben met hun werkgever. Het onderzoek heeft in kaart 

gebracht op welke manieren een werkgever het gedrag van (jonge) werknemers kan beïnvloeden. Tot slot blijkt 

uit de literatuurstudie dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van werkgeversaanpakken 
gericht op verkeersveilig gedrag, hoewel het onderzoek verschillende factoren in kaart brengt die effectiviteit 

van een werkgeversaanpak gericht op gedragsverandering doen bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan 

het creëren van draagvlak, het richten op een integrale aanpak en het monitoren van het proces.  

Uit de expertinterviews komt naar voren dat ook experts potentie zien in het beïnvloeden van verkeersgedrag 

van jongeren via werkgevers. Daarbij benoemen zij ook enkele manieren waarop dit vormgegeven kan worden. 

Echter geven zij aan dat bij het opzetten van een dergelijke aanpak rekening gehouden moet worden met de 

unieke situatie van een bedrijf, waarbij gedacht kan worden aan onderlinge verhoudingen en bedrijfscultuur. 

Een ander belangrijk punt dat naar voren komt is dat zowel werkgevers als werknemers voordelen moeten 
inzien van de gedragsverandering en zelf achter de verandering staan. Tot slot geven de experts aan dat zij 

vermoeden dat wanneer er voor zowel de werkgevers als voor de jonge werknemers een logische link naar 

verkeersveiligheid ligt binnen hun werk, zij eerder open zullen staan voor gedragsverandering op dit gebied.    

Belangrijk hierin is dus het creëren van draagvlak onder werkgevers en jonge werknemers en het aansluiten 

van de interventies op hun behoeften en belevingswereld. In dit onderzoek worden daartoe focusgroepen 

gehouden met jongeren. Op basis van de informatie die opgehaald is vanuit de literatuur en bij experts wordt 

getoetst in hoeverre een potentiële werkgeversaanpak aansluit bij de behoeften en belevingswereld van 
jongeren. De belevingswereld van jongeren wordt achterhaald door te onderzoeken wat werk en een 

werkgever betekent voor jongeren en of zij invloed ervaren van hun werkgever op hun gedrag. Daarbij wordt 

ook gekeken naar de invloed van werkgevers op verkeersgedrag en wordt jongeren gevraagd of zij potentie 

zien in een werkgeversaanpak gericht op verkeersveiligheid en hoe volgens jongeren een mogelijke 

werkgeversaanpak zou moeten worden vormgegeven. 

Leeswijzer 
Dit document bevat de rapportage van het onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek 

beschreven. In de verschillende subhoofdstukken van hoofdstuk 3 (3.1 tot en met 3.5) worden de resultaten 

van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 4 wordt een conclusie gegeven door middel van het 

beantwoorden van de hoofdvraag van het onderzoek. In dit hoofdstuk komen tot slot ook aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek en voor de praktijk naar voren.  
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2. Methode 

In dit hoofdstuk wordt de methode van het onderzoek beschreven. Allereerst wordt de doelstelling van het 

onderzoek besproken en komen de hoofd- en deelvragen aan bod. Vervolgens wordt de doelgroep omschreven 

en wordt er uitgelegd op welke wijze deelnemers geworven werden en het onderzoek werd uitgevoerd.  

Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is het achterhalen of jongeren potentie zien in een werkgeversaanpak gericht 

op veilig verkeersgedrag.  

Daarbij wordt ook achterhaald wat werk en een werkgever betekent voor jongeren, of zij hun (verkeers)gedrag 

aanpassen voor hun werkgever, of zij potentie zien in een werkgeversaanpak gericht op verkeersveiligheid en 

hoe volgens jongeren een mogelijke werkgeversaanpak zou moeten worden vormgegeven. 

Hoofd- en deelvragen 
De bovenstaande doelstelling is te vertalen naar de volgende hoofd- en deelvragen: 

Hoofdvraag: 

 Zien jongeren potentie in een werkgeversaanpak gericht op veilig verkeersgedrag? 

Deelvragen: 

 Wat betekent werk voor jongeren? 

 Wat betekent een werkgever voor jongeren?  

 Houden jongeren rekening met hun werk en werkgever in hun gedrag? Waarom wel/niet? 

 Houden jongeren rekening met hun werk en werkgever in hun verkeersgedrag? Waarom wel/niet? 

 Wat is er voor nodig om een werkgeversaanpak gericht op veilig verkeersgedrag aansprekend te 

maken voor jongeren?  

Doelgroep 
Jongeren van 15 tot en met 24 jaar met betaald werk, in de vorm van een bijbaan (scholieren, studenten) of 

een vaste baan (starters). 

Werving 
De werving van de onderzoeksdoelgroep vond plaats via het jongerenpanel en de onlinekanalen van 

TeamAlert. Jongeren werden middels een oproep gevraagd om deel te nemen aan het focusgroeponderzoek. 

Deze oproep bestond uit een vragenlijst. De vragenlijst is verspreid onder 4892 jongeren van het 

jongerenpanel. Hiervan hebben 157 jongeren de vragenlijst volledig ingevuld. De vragenlijst is enkel volledig in 

te vullen als de jongeren voldoen aan de criteria voor deelname, zoals het hebben van een vaste baan of 

bijbaan. Via de sociale media kanalen hebben 108.882 jongeren de advertentie op hun tijdlijn gekregen. Via de 

advertentie kwamen de jongeren bij een wervingsvragenlijst terecht. 1608 jongeren hebben op de advertentie 

geklikt. 156 jongeren hebben de vragenlijst via de advertentie volledig ingevuld. Op basis van de antwoorden 

zijn de jongeren vervolgens geselecteerd en benaderd via WhatsApp.  

In totaal hebben zich dus 313 jongeren aangemeld voor de focusgroepen, waarvan 104 (33,2%) mannen, 180 

(57,5%) vrouwen, 3 (1%) jongeren die pas niet in een hokje passen en 26 (8,3%) onbekend. De jongeren hebben 

de leeftijd van 15 t/m 24 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 17,8. Het opleidingsniveau van de jongeren is 

als volgt verdeeld: 3,5% (11) basisschool, 21,1% (66) vmbo/mavo, 14,1% (44) havo, 16,6% (52) vwo, 18,5% (58) 

MBO, 10,5% (33) HBO, 6,7% (21) WO, 0,3% (1) speciaal onderwijs en 8,6% (27) onbekend. Tijdens de werving 

werd er geprobeerd om een zo gevarieerd mogelijke doelgroep te selecteren met zoveel mogelijk verschillende 

demografische gegevens. Op deze manier wordt er zo breed mogelijk informatie verzameld. In de 

focusgroepen werd echter wel onderscheid gemaakt tussen jongeren die nog onderwijs volgen en dus een 

bijbaan hebben (scholieren en studenten) en jongeren die een vaste baan hebben. In totaal vonden er drie 

focusgroepen plaats met jongeren met een bijbaan, en drie met jongeren met een vaste baan.  
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Deelnemers 
In dit onderzoek werden zes online focusgroepen gehouden. In totaal hebben er 26 jongeren, 6 mannen en 20 

vrouwen, deelgenomen aan de focusgroepen met een gemiddelde leeftijd van 19,2 jaar oud. Van deze 

jongeren hadden 10 jongeren een vaste baan en 16 jongeren hadden een bijbaan. De gemiddelde leeftijd van 

de jongeren met een vaste baan was 21,4 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de jongeren met een bijbaan 

was 17,8. Een baan werd gedefinieerd als bijbaan als de deelnemers hiernaast nog onderwijs volgden. Deze 

jongeren worden ook wel studenten of scholieren genoemd. De jongeren met een vaste baan worden starters 

genoemd.  

Een overzicht van de kenmerken van de deelnemers per focusgroep is te vinden in Bijlage A. Het was opvallend 

dat 22 jongeren zich op de dag van het onderzoek hebben afgemeld of niet op zijn komen dagen tijdens het 

onderzoek, waarvan 14 vrouwen en 8 mannen. Een mogelijke verklaring is dat de focusgroepen online 

gehouden werden, waardoor het deelname laagdrempelig kan voelen voor jongeren. De jongeren die aan de 

volledige focusgroep hebben deelgenomen kregen na afloop een beloning in de vorm van cadeaubonnen t.w.v. 

25 euro. 

Onderzoeksprocedure 
Door middel van zes online focusgroepen is de data van het onderzoek verzameld. De zes focusgroepen vonden 

plaats tussen 28 juni en 8 juli 2021 plaats via het programma ‘Zoom’ en duurden twee uur per sessie. De 

deelnemers deden mee vanuit thuis. Tijdens een videocall zijn de deelnemers onder leiding van een 

gedragsonderzoeker met elkaar in gesprek gegaan over hun ervaringen met en meningen over werk, 

werkgevers en verkeer. Naast de gedragsonderzoeker was bij twee van de zes sessies een notulist aanwezig om 

de belangrijkste resultaten direct te noteren. Daarnaast zijn alle sessies opgenomen, de deelnemers hebben 

hiervoor toestemming gegeven aan het begin van het gesprek.  

De focusgroepen zijn doorlopen met behulp van een topiclijst die dient als leidraad voor het gesprek. De 

topiclijst is te vinden in Bijlage B. Tijdens de focusgroepen is gebruik gemaakt van zogenaamde projectieve 

technieken. Dit zijn onderzoeks- en gesprekstechnieken die stimuleren dat de deelnemer antwoorden kan 

geven zonder belemmeringen. Voorbeelden van deze technieken zijn hypothetische vragen die starten met 

‘stel je voor dat…’ en vragen waarin de deelnemers antwoorden op een 10-puntsschaal. Daarnaast werd er in 

de focusgroep gebruik gemaakt van een Mirobord. Dit is een grafisch vormgegeven vragenlijst die de 

deelnemers eerst zelf online invullen en waarover vervolgens een groepsgesprek gestart wordt. Dit voorkomt 

sociaal wenselijke antwoorden en bevordert dat alle deelnemers hun mening en ervaring kunnen delen. Het 

Mirobord is te vinden in Bijlage C.   

Dataverwerking, analyse en rapportage 
Tijdens de focusgroepen werden de gesprekken opgenomen. Vervolgens zijn de audio-opnames volledig 

getranscribeerd. Vervolgens zijn de transcripten gecodeerd, om de diepere betekenis te achterhalen waarop 

jongeren hun woorden geformuleerd hebben. De samenvattingen met de belangrijkste resultaten en de 

uitgeschreven teksten zijn aan een collega-onderzoeker voorgelegd met de vraag of naar inzien van de 

onderzoeker de resultaten overeenkomen met de teksten. De resultaten van de focusgroepen worden in de 

komende hoofdstukken besproken.   
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3. Resultaten 

Leeswijzer resultaten 
In het komende hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek besproken. De resultaten zijn opgedeeld in 

vijf verschillende subhoofdstukken, aansluitend bij de deelvragen van het onderzoek:  

3.1  Wat betekent werk voor jongeren? 

3.2  Wat betekent een werkgever voor jongeren? 

3.3 Houden jongeren rekening met hun werk en werkgever in hun gedrag? Waarom wel/niet? 

3.4 Houden jongeren rekening met hun werk en werkgever in hun verkeersgedrag? Waarom wel/niet? 

3.5 Wat is er voor nodig om een werkgeversaanpak gericht op veilig verkeersgedrag aansprekend te 

maken voor jongeren?  

In ieder hoofdstuk wordt beschreven wat attitudes en motieven van respondenten zijn met betrekking tot het 

onderwerp. De belangrijkste attitudes en motivaties worden in de hoofdstukken besproken: dit zijn de 

attitudes en motivaties die, over alle gesprekken heen, het duidelijkste naar voren komen. Niet alle meningen 

worden door alle respondenten gedeeld, sommige meningen kunnen daarom tegenstrijdig zijn. Alle meningen 

en attitudes samen schetsen een zo compleet mogelijk beeld van de heersende meningen en attitudes onder 

de respondenten. Er is alleen een verschil gemaakt tussen groepen respondenten wanneer de mening van de 

ene groep duidelijk afweek van de andere groep. In deze gevallen wordt dit duidelijk aangegeven in de 

rapportage. In de gehele resultatensectie wordt gesproken van ‘jongeren’ hiermee worden de respondenten 

van het onderzoek bedoeld. 

De resultaten zijn dus opgedeeld in verschillende subthema’s. Deze thema’s vormen de theoretische basis van 

de resultaten. De resultaten worden geïllustreerd met citaten van jongeren. Ieder thema sluit af met een 

antwoord op de deelvraag, tevens de belangrijkste conclusies. In de conclusies wordt zoveel mogelijk 

geprobeerd om, naast de belangrijkste resultaten te benoemen, ook met afstand naar de resultaten te kijken. 

Hiermee wordt de interpretatie van de onderzoeker bedoeld. Uit de analyse is namelijk niet alleen gebleken 

wat de jongeren zelf zeggen, maar is ook op te maken wat tussen de regels door blijkt en wat de jongeren 

indirect bedoelen. Ook worden er in de interpretatie psychologische constructen of gedragsdeterminanten 

benoemd die gelinkt kunnen worden aan wat de jongeren letterlijk zeggen.  
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3.1 De betekenis van werk voor jongeren 

In het volgende subhoofdstuk wordt beschreven wat voor werk de deelnemers doen en hoeveel tijd zij 

besteden aan werk. Achtereenvolgend wordt een antwoord gegeven op de vraag waarom zij werken en wat 

werk voor hen betekent. De resultaten geven een antwoord op de beschrijvende deelvraag: 

 

 Wat betekent werk voor jongeren?  
 

Werksituatie van de deelnemers 
Aan de jongeren is gevraagd wat voor werk zij doen en hoeveel tijd zij besteden aan werk. De jongeren met een 

vaste baan, de starters, besteden gemiddeld 33,8 uur per week aan hun werk. Variërend van 6 tot 55 uur per 

week. De starters werken in verschillende sectoren: Gezondheidszorg en welzijn, Handel en dienstverlening, 

ICT en Transport en logistiek. Ze werken in deze sectoren met uiteenlopende banen, van boekhouder tot 

verkoopmedewerker. De jongeren met een bijbaan, de scholieren en studenten, besteden gemiddeld 13,5 uur 

per week aan hun werk. Variërend van 3 uur tot 35 uur per week. De scholieren en studenten werken met 

name in de sectoren: Toerisme, recreatie en horeca en Handel en dienstverlening. De meeste scholieren en 

studenten werken als kassamedewerker of in de horeca in de bediening of als bezorger. In totaal hebben zes 

jongeren ervaring met het werken als bezorger. Opvallend is dat veel jongeren vertellen dat ze via vrienden, 

kennissen of familie bij hun huidige baan binnen zijn gekomen, met name de scholieren en studenten.  

Redenen om te werken 
Aan de jongeren is gevraagd om welke redenen zij werken, daarbij hielden zij hun huidige baan in gedachten. 

De jongeren noemen verschillende redenen om te werken, in te delen in de volgende aspecten:  

 Salaris: Veruit de meest genoemde reden voor jongeren om te werken is het verdienen van salaris. De 

meeste jongeren gebruiken het geld om leuke dingen te doen, zoals afspreken met vrienden, 

vakanties of hobby’s. Een deel van de jongeren geeft aan het geld te sparen. Ook zeggen enkele 
jongeren het geld nodig te hebben om hun studie, rijbewijs of vaste lasten te betalen.   

Geld is wel gewoon belangrijk. ik denk dat niemand dat echt kan ontkennen. – Vrouw, 16 

 Ervaring: De jongeren geven aan zij ook werken om ervaring op te doen. De jongeren geven aan graag 

ervaring op te doen voor de toekomst, hierbij denken zij aan het opbouwen van een cv voor 

toekomstige banen, maar ook aan het groeien binnen het bedrijf waar zij op het moment werkzaam 
zijn. Ook benoemen de jongeren dat de ervaring nodig is, om te ontdekken wat voor werk zij leuk 

vinden. Ook hierbij wordt gesproken over een baan in de toekomst.  

Ik denk dat je met ervaring het verst komt. Dat als je gewoon consequent bij een werkgever hebt 
gewerkt, dat dat heus niet verkeerd is zeg maar. – Man, 16 

 Leren: De jongeren beschrijven dat zij op werk andere dingen leren dan bijvoorbeeld op school, 

daarbij wordt toegelicht dat werk eraan bijdraagt dat zij leren in de praktijk. Wanneer de jongeren 

gevraagd wordt wat zij geleerd hebben van hun werk, worden sociale vaardigheden vaak genoemd.  

Ik was eerst heel verlegen, en dat ben ik nu niet meer. Ook ben ik wel wat zelfstandiger geworden 
denk ik erdoor. Want op een gegeven moment had ik daar ook de leiding over iedereen die daar 
stond, dus ik moest wel zelf keuzes gaan maken en zelf dingen beslissen. – Vrouw, 18 

 Sociale contacten: Zowel het contact met klanten als het contact met collega’s wordt vaak benoemd 

als reden voor jongeren om hun werk te doen. Niet alleen vinden de jongeren het contact leerzaam, 

zoals hierboven benoemd, maar ze vinden het ook fijn en leuk. Daarbij benoemen ze dat ze nieuwe 
mensen leren kennen, ook werken sommige jongeren samen met vrienden of zijn collega’s vrienden 

geworden.  
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Omdat ik niet naar school ga, vind ik dat sociaal contact ook wel belangrijk. – Vrouw, 19 

 Voldoening: De jongeren geven aan dat het werk hen ook vaak een goed gevoel geeft over zichzelf. Ze 

voelen zich nuttig, voor sommige jongeren is het werk ook puur tijdsbesteding: iets te doen hebben. 

Jongeren noemen daarnaast een maatschappelijke bijdrage leveren en mensen helpen als redenen om 

te werken.  

 Doen wat je leuk vindt: De jongeren geven aan hun werk ook leuk te vinden. Ook hier wordt weer het 

klantcontact en contact met collega’s benoemd als aspect dat leuk gevonden wordt. Daarnaast vinden 

de jongeren variatie in hun werk leuk of hun werk interessant. Een aantal jongeren werken als 

bezorgers, zij vinden het leuk om onderweg te zijn.   

Maar je kan geld overal verdienen, dus je moet wel gewoon wat leuks vinden. Anders is het, het 
gewoon niet waard. – Vrouw, 20 

 Werktijden: De werktijden zijn voor jongeren ook vaak een reden om het werk te doen wat zij op het 

moment doen. Voor de jongeren met een vaste baan geldt dat de vaste werktijden hen structuur 

bieden. Voor jongeren met bijbanen geldt vaker dat zij juist de flexibele tijden fijn vinden. Op deze 

manier kunnen zij zelf hun planning inrichten en kunnen ze ervoor zorgen dat werk niet te belastend is 

naast hun school of studie.  

Dat het iets van structuur geeft aangezien ik niet meer studeer of zo, dus dat is ook wel prettig. – 
Vrouw, 24 

Verschil tussen bijbaan en vaste baan 
Tussen de starters en de scholieren en studenten zijn wat verschillen te zien in hun redenen om te werken. Zo 

hechten jongeren met een bijbaan meer waarde aan flexibele werktijden, werken zij vaker met vrienden en zijn 

zij meer gericht op het leren van sociale vaardigheden en ervaring op doen. Jongeren met een vaste baan 

vinden vaker dat werk hen structuur biedt, ook zijn zij vaker bezig met het opbouwen van een cv, groeien 

binnen een bedrijf en het ontdekken welk werk bij hen past.  

Conclusie deelvraag 1: Wat betekent werk voor jongeren?  
 De jongeren benoemen de volgende redenen om te werken: 

o Het verdienen van salaris 

o Ervaring op doen 

o Vaardigheden leren 

o Sociaal contact met collega’s en/of klanten 

o Voldoening 

o Doen wat je leuk vindt 

o Fijne werktijden 

 Jongeren met een vaste baan hebben voor een deel andere redenen om te werken dan jongeren met 

bijbaan. Jongeren met een vaste baan hechten bijvoorbeeld meer waarde aan structuur, waar 

jongeren met een bijbaan liever flexibele werktijden hebben.  

Uit de interpretatie van de onderzoeker kan geconcludeerd worden dat werk op grote lijnen voor jongeren 

verschillende betekenissen heeft:  

 Praktische betekenis: Jongeren hebben praktische redenen om het werk te doen wat zij doen, zoals 

het verdienen van salaris en de fijne werktijden.  

 Toekomstperspectief: De jongeren geven aan middels werk te bouwen aan hun toekomst door 

ervaring op te doen en vaardigheden te leren voor toekomstige banen.  

 Emotioneel welzijn: Werk bijdraagt aan het emotionele welzijn van jongeren, middels sociaal contact 

met collega’s en klanten en het geven van het gevoel van voldoening en plezier. Daarbij is het van 

belang dat je je werk leuk vindt. Het vinden van werk dat bij je past en waar de jongeren plezier uit 

halen is een doel van de jongeren.   
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3.2 De betekenis van een werkgever voor jongeren  

In het volgende subhoofdstuk wordt beschreven wat een werkgever voor jongeren betekent. Allereerst wordt 

een antwoord gegeven op de vraag wie jongeren als hun werkgever zien. Volgens wordt er dieper ingegaan op 

de waardering van de werkgever vanuit de jongeren. De resultaten geven een antwoord op de beschrijvende 

deelvraag: 

 
 Wat betekent een werkgever voor jongeren?  

Wie zien jongeren als hun werkgever?  
Aan de jongeren is gevraagd wie zij als hun werkgever zien. Het blijkt dat het verschilt tussen de jongeren wie 

zij zien als hun werkgever. Sommige jongeren benoemen de eigenaar van het bedrijf als hun werkgever. Vooral 

de jongeren die werken in kleine bedrijven met relatief weinig werknemers zien vaak de eigenaar van het 

bedrijf als hun werkgever. Voor de jongeren die werken in grotere organisaties geldt dat zij ook verschillen van 

elkaar in wie zij als hun werkgever zien. Zo benoemen sommige jongeren de bedrijfsnaam van de organisatie 

waar zij werken, zoals supermarktketens of horecabedrijven. Andere jongeren benoemen hun leidinggevende 

als werkgever. Zij zien hun leidinggevende als werkgever, omdat dit de persoon is waarmee zij persoonlijk 

contact hebben, die hen aansturing geeft op de werkvloer en de roosters/planning maakt. Een van de jongeren 

werkt in de zorg en ziet het bestuur van de zorgorganisatie als werkgever. Opvallend is dat de jongeren die via 

een uitzendbureau werken niet het uitzendbureau als werkgever zien, maar het bedrijf waar zij voor werken of 

de leidinggevende vanuit daar. Daarnaast valt het op dat ook een aantal jongeren niet precies weten wie zij als 

werkgever moeten zien.  

Ik weet niet wie mijn echte werkgever is eigenlijk. – Vrouw, 16 

Waardering van de werkgever 
Aan de jongeren is gevraagd in hoeverre ze hun werkgever waarderen en welke aspecten zij wel of niet 

waarderen aan hun werkgever. Over het algemeen is te zien dat de jongeren tevreden zijn met hun werkgever. 

Slechts twee jongeren geven hun werkgever een onvoldoende. De waardering van de werkgever wordt bepaald 

door verschillende aspecten, die in te delen zijn in menselijke factoren, praktische factoren en de 

mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Dit laatste aspect speelt vooral een rol bij de starters. 

Menselijke factoren: 

 Betrokkenheid: De jongeren waarderen een werkgever meer wanneer deze werkgever zich betrokken 
opstelt. Jongeren zien graag een werkgever die zich, zowel op persoonlijk, als werk gerelateerd vlak 

betrokken opstelt:  

 Een werkgever wordt op persoonlijk vlak betrokken gevonden wanneer deze bijvoorbeeld 

vraagt hoe het met iemand gaat of door korte gesprekken aan te gaan over informele zaken, 

zoals weekendplannen of vakanties. Er heerst dan volgens de jongeren een informele sfeer. 

Verder geven de jongeren aan dat een werkgever begripvol zou moeten reageren op 

persoonlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer een jongere zich ziekmeldt.  

 Een werkgever wordt op werk gerelateerd vlak betrokken gevonden wanneer de werkgever 

meedenkt en met de jongere en rekening houdt met de behoeften en de wensen van de 

jongere, bijvoorbeeld door rekening te houden met wensen van de jongere bij het maken van 

de roosters. Daarnaast benoemen de jongeren dat een werkgever betrokken is als deze soms 

ook zelf op de werkvloer te vinden is en weet wat er speelt. De jongeren geven aan het 

vervelend te vinden als een werkgever zegt wat zij moeten doen terwijl de werkgever zelf 

volgens hen geen idee heeft wat het werk precies inhoudt. Dit wordt bazig en betweterig 

gevonden.  

 Tot slot wordt het goed luisteren naar en onthouden van de gesprekken met de jongeren 

benoemd als typerend voor een betrokken werkgever, zowel op persoonlijk vlak als op werk 
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gebied. Op deze manier voelen de jongeren zich gehoord en serieus genomen door de 

werkgever.  

Ik moet zeggen, ik vind hem persoonlijk heel aardig en hij was ook flexibel, toen bijvoorbeeld mijn opa 
was overleden ik bel zo van 'mijn opa is overleden' en het was zo van 'neem de hele week maar vrij en 
kom maar terug wanneer je het nodig hebt'. En zo zijn ook niet heel veel werkgevers.  – Vrouw, 21 

 Waardering: De jongeren geven aan dat het belangrijk is dat een werkgever aan hen laat zien dat zij 

gewaardeerd worden. Dit kan volgens hen door middel van complimenten of door bonussen. Ook 

vinden de jongeren dat het salaris dat zij verdienen in verhouding moet staan met het aantal 

verantwoordelijkheden dat zij krijgen en de werkdruk waarmee zij te maken krijgen. Ook dit laat 

volgens hen waardering zien. 

Ik heb laatst ook weer een target gehaald, waar ik een heel leuk cadeautje voor heb gekregen. – Man, 
20 

 Flexibiliteit: Vooral voor jongeren met wisselende werkroosters, met name jongeren bij bijbanen, 

komt flexibiliteit van de werkgever vaak terug als gewaardeerde eigenschap van de werkgever. Zij 

waarderen hun werkgever als hij zich flexibel opstelt wanneer de jongeren vrij willen vragen of een 

keer niet kunnen komen werken vanwege ziekte of andere verplichtingen.  

Ja het is allemaal heel flexibel. Als ik een keertje iets heb, ik had laatst een bruiloft, dan is het gewoon 
allemaal prima als ik dan vrij ben. – Vrouw, 21 

 Sfeer: Volgens de jongeren speelt de werkgever een belangrijke rol in het zetten van de sfeer op de 
werkvloer. Een werkgever kan zorgen voor een informele werksfeer door te stimuleren dat 

werknemers ook met elkaar praten over andere zaken dan alleen werk. Dit kan door zichzelf ook 

informeel op te stellen, maar ook door gesprekken onderling te stimuleren door bijvoorbeeld het 

inrichten van een lounge.  

Je merkt gewoon dat het echt een te gekke sfeer is gewoon collega's onder elkaar maar ook gewoon 
binnen het bedrijf. Ja, ik heb het heel erg naar mijn zin daar dus dat is echt super tof. – Man, 20 

 Eerlijke behandeling: Verschillende jongeren benoemen dat zij zien dat hun werkgever niet alle 

werknemers hetzelfde behandelt. Gelijkheid op de werkvloer vinden de jongeren belangrijk. Dit uit 

zich bijvoorbeeld in het eerlijk verdelen van de fijne diensten. Ook geven sommige jongeren aan dat 

de werkgever soms roddelt of klaagt over andere medewerkers met de jongeren, dit wordt zeer 

onprofessioneel gevonden.  

Praktische factoren:  

 Organisatie: De jongeren waarderen hun werkgevers minder wanneer blijkt dat werkgevers bepaalde 

praktische zaken niet op orde hebben. Hierbij kan gedacht worden aan contracten, de uitbetaling van 

de salarissen en werkroosters. De jongeren geven aan dat zij duidelijkheid willen: ze willen weten waar 

zij aan toe zijn en wat zij moeten doen. Ook een duidelijke taakverdeling en een verdeling van de 

verantwoordelijkheden hoort hierbij. Volgens de jongeren is een goede inwerkperiode essentieel om 

deze duidelijkheid te scheppen.  

Oh ja de roostering, we hebben zeg maar geen app, want dat vinden ze natuurlijk weer te duur. En bij 
mij komen er foto’s in de groepsapp van een papier met dan een Excel bestand zeg maar. En dat vind 
ik gewoon wel een beetje onduidelijk en verwarrend. – Man, 16 

 Communicatie: Op praktisch vlak waarderen de jongeren duidelijke communicatie van wat er van hen 

verwacht wordt. Ook waarderen zij hun werkgever als deze makkelijk te bereiken is en dus vragen snel 

gesteld en opgelost kunnen worden.  
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De ene keer zeggen ze weer van ja het magazijn moet niet vol, dus je moet er zoveel mogelijk 
inkrijgen, maar dan stouw ik er veel in en dan is dat ook weer niet goed. Weetje, dat soort dingen, dat 
is gewoon soms een beetje, de een is weer anders dan de ander daarin en dat vind ik gewoon 
vervelend, ik denk trek nou gewoon een lijn. - Man 16 

 Werkomstandigheden: Naast de organisatie van praktische zaken waarderen de jongeren het als hun 

werkgever zorgt voor goede werkomstandigheden. Daarbij kan gedacht worden aan het juiste 

materiaal om je werk uit te voeren, zoals handschoenen in de winter voor bezorgers. Ook iets te eten 

of te drinken aanbieden op drukke dagen wordt genoemd door een van de jongeren als iets wat 

gewaardeerd wordt.  

Er is geen pensioen of vakantiegeld bouw je op. Je zit soms uren in de regen, omdat je niet ergens 
binnen mag zitten, in de kou te kleumen. Je krijgt geen zakgeld bij ziekte en je moet veel belasting 
betalen. – Man, 21 

 Werkdruk: Zij zien het ook als de rol van de werkgever om de werkdruk niet te hoog te laten zijn. Een 

werkgever moet er volgens hen voor zorgen dat er voldoende personeel is om het werk te kunnen 

doen.   

Hij moet meer personeel aannemen. Dat er meer personeel komt. Soms is het te druk. Maak ik weken 
van 50 a 60 uur. Dat is best wel veel. – Man, 24 

Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling: 

 

 Vrijheid en begeleiding: De jongeren geven aan te waarderen aan hun werkgevers dat ze hen vrijheid 

bieden om zelfstandig hun werk uit te voeren. Dit geeft hen het gevoel dat hun werkgever hen 

vertrouwt op dat ze het goed doen. Daarbij is het belangrijk om te benoemen dat de jongeren niet te 

vrij gelaten willen worden. Duidelijkheid over waar taken en verantwoordelijkheden liggen en 

begeleiding wanneer ze vragen hebben zijn factoren die volgens de jongeren essentieel zijn om 

zelfstandig te kunnen werken.  

We mogen eigenlijk heel veel zelfstandig doen en als je dan begeleiding nodig hebt dan kan je het 
gewoon vragen en het scheelt gewoon - we zijn een heel klein bedrijf dus alles gaat gewoon heel 

makkelijk. Je loopt zo bij iedereen binnen en dat is gewoon dat vind ik echt ideaal. – Vrouw, 21 

 Kansen: Voor de jongeren, met name de jongeren met een vaste baan, is het van belang dat hun 
werkgevers hen de kans bieden om te groeien binnen het bedrijf en om nieuwe dingen te leren.  

Hij biedt mij ook veel mogelijkheden om door te groeien, cursussen te doen. – Vrouw, 21 

Conclusie deelvraag 2: Wat betekent een werkgever voor jongeren?  
 De jongeren hebben verschillende percepties van wie hun werkgever is. Dit kan de eigenaar van het 

bedrijf zijn, de bedrijfsnaam zelf, het bestuur binnen een organisatie of hun leidinggevende. Ook weet 

een deel van de jongeren niet wie zij als hun werkgever moeten zien.  

 Waardering van de werkgever hangt vooral af van: 

 Menselijke factoren: een betrokken werkgever zowel op persoonlijk- als werkvlak, die 

waardering uitspreekt of laat zien, die zich flexibel opstelt wanneer de jongeren door 

omstandigheden niet kunnen werken, die zorgt voor een informele sfeer en de werknemers 

allemaal gelijk behandeld.  

 Praktische factoren: goede organisatie van de praktische zaken (zoals salarissen, contracten, 

roosters maar ook voldoende personeel en goede werkomstandigheden) en snelle en 

duidelijke communicatie met de jongeren.  
 Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling: de juiste balans tussen vrijheid en begeleiding 

om zelfstandig te kunnen werken, kansen om te groeien binnen het bedrijf en nieuwe dingen 

te leren.  
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3.3 Werk, de werkgever en het gedrag van jongeren 

In het volgende subhoofdstuk wordt beschreven in hoeverre jongeren rekening houden met hun werk en 

werkgever in hun gedrag. Daarbij wordt dieper ingegaan op de redenen van jongeren om wel of geen rekening 

te houden met hun werkgever in de volgende gedragingen: taalgebruik, slaapgedrag, middelengebruik, 

planning van de week en gezondheidsgedrag. In subhoofdstuk 3.4 wordt vervolgens dieper in gegaan op het 

rekening houden met de werkgever in verkeersgedrag door jongeren. De resultaten geven een antwoord op de 
beschrijvende deelvraag: 

 

 Houden jongeren rekening met hun werk en werkgever in hun gedrag? Waarom wel/niet?  

Jongeren houden over het algemeen rekening met werk en hun werkgever in hun gedrag 
Aan de jongeren is gevraagd in hoeverre zij rekening houden met hun werk en werkgever in de volgende 

gedragingen: taalgebruik, slaapgedrag, middelengebruik, hun planning van de week en hun gedrag in het 

verkeer. Daarbij vielen twee dingen op. Allereerst was te zien dat iedere deelnemer rekening houdt met werk 

of werkgever in een of meerdere van de gedragingen: taalgebruik, slaapgedrag, middelengebruik, hun planning 

van de week. Over het algemeen is dus te zien dat jongeren rekening houden met werk en hun werkgever in 

hun gedrag. Ten tweede viel het op dat het verschilt per deelnemer in welk gedrag rekening wordt gehouden 

met werk of de werkgever. Dit is afhankelijk van: 

 persoonlijke situatie van de jongeren; 
 het werk en de werkzaamheden; 
 de verwachtingen en het gedrag van een werkgever;  
 de waardering van een werkgever.  

Ook is open aan de jongeren gevraagd of zij nog rekening houden met werk in ander gedrag. Twee jongeren 

geven als antwoord dat hoe goed ze voor zichzelf zorgen op gezondheidsvlak soms leidt onder werk. Waarbij zij 

aangeven soms zo hard te werken dat zij leiden onder stress, minder goed koken voor zichzelf of minder vaak 

te gaan sporten. 

De jongeren hebben verschillende motieven om hun gedrag wel of niet aan te passen voor hun werk en 

werkgever. Deze motieven worden in de volgende alinea’s omschreven.  

Motieven van jongeren om hun gedrag niet aan te passen voor werk en werkgever 
 ‘Het is niet voor mij niet nodig om rekening te houden met mijn werk of werkgever, want het gaat al 

goed’ 

De persoonlijke situatie van sommige jongeren maakt dat zij het niet nodig vinden om hun gedrag aan te 

passen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de jongeren die zeggen altijd goed te slapen, of geen last te hebben van 

weinig slaap. Zij geven aan geen rekening te houden in hun slaapgedrag met hun werkgever. Hetzelfde geldt 

voor de jongeren die niet drinken of drugs gebruiken. Zij vinden het niet nodig om rekening te houden met hun 

werkgever in hun middelgebruik, want dit gaat volgens hen al goed.  

Kijk, ik drink niet en ik gebruik geen drugs. Dus dat doe ik sowieso al niet. – Man, 24 

 ‘Het is niet voor mij niet nodig om rekening te houden met mijn werk of werkgever, want dit maakt 

voor mijn werkzaamheden niet uit’ 

Ook de aard van de werkzaamheden speelt in rol in de keuze om gedrag wel of niet aan te passen voor werk of 

een werkgever. Vooral wanneer het over het aanpassen van taalgebruik voor werk of de werkgever gaat geven 

sommige jongeren aan dat zij in hun werk niet te maken hebben met klanten, waardoor zij ook hiervoor hun 

taalgebruik niet hoeven aan te passen. 
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 ‘Mijn werkgever en de klanten verwachten niet van mij dat ik mijn gedrag aanpas’ 

De verwachtingen van een werkgever of van de klanten spelen ook een rol in de keuze om gedrag wel of niet 

aan te passen voor werk of een werkgever. Zo geven verschillende jongeren aan dat hun werkgever en hun 

klanten het niet erg vinden als ze niet letten op hun taalgebruik, omdat er een informele sfeer heerst op de 

werkvloer. Ook geeft een jongere aan dat haar werkgever het niet erg vindt als ze een keer niet goed geslapen 

heeft. Deze bevinding laat zien dat de sociale norm op de werkvloer mede bepaald hoe jongeren zich gedragen. 

Verwachtingen van belangrijke anderen, zoals de werkgever, worden ook wel subjectieve normen genoemd. 

Deze verwachtingen nemen de jongeren mee in hun keuze om wel of niet hun gedrag aan te passen.  

Taalgebruik daar let ik helemaal niet op. Want mijn klanten zijn vrachtwagenchauffeurs. Die kunnen 
er zelf ook wel een potje van maken zeg maar. – Man, 24 

 ‘Mijn werkgever past zelf ook zijn gedrag niet aan voor werk/op werk’ 

Ook het gedrag van een werkgever zelf is sturend in de keuze om gedrag wel of niet aan te passen. Wanneer 
een werkgever bijvoorbeeld zelf ook niet altijd nette woorden gebruikt, voelen de jongeren ook niet de drang 

om hun taalgebruik aan te passen. Ook binnen het middelengebruik van jongeren speelt de werkgever een rol. 

Sommige jongeren geven aan juist samen met hun werkgever nog een paar drankjes te drinken of uit te gaan. 

Zij passen daarom hun middelengebruik niet aan voor hun werkgever. Deze bevinding laat zien dat de sociale 

norm op de werkvloer mede bepaald hoe jongeren zich gedragen. Het daadwerkelijke gedrag van anderen, in 

dit geval de werkgever, worden ook wel de descriptieve norm genoemd. Dit gedrag vormt het voorbeeldgedrag 

voor jongeren. Dit gedrag nemen de jongeren mee in hun keuze om wel of niet hun gedrag aan te passen. 

Maar mijn baas rijdt zelf altijd te hard, dus dan denk ik ja. – Vrouw, 16 

 ‘Ik doe niks extra’s voor mijn werkgever als deze dat niet verdient’ 

De waardering van de werkgever speelt een rol in de keuze van jongeren om hun gedrag wel of niet aan te 

passen. Eén van de jongeren is zo ontevreden op zijn werk dat hij meerdere malen herhaalt niets te doen voor 

zijn werkgever. Ook bij andere jongeren komt naar voren dat zij niet bereid zijn om langer door te werken of uit 

te helpen wanneer er gaten zijn in de roosters. In hun tijdsbesteding houden zij daarom niet extra rekening met 
de werkgever. Daarbij lichten de jongeren toe dat het de fout van de werkgevers is dat er niet genoeg mensen 

op de werkvloer zijn, en dat zij dit niet voor de werkgever hoeven op te lossen.  

Motieven om gedrag wel aan te passen voor werk en werkgever 
 ‘Ik pas mijn gedrag aan, omdat ik dat belangrijk vind voor mezelf, niet per se voor mijn werkgever’ 

Een deel van de jongeren geeft aan wel rekening te houden met werk in hun taalgebruik, slaapgedrag, 

middelengebruik of tijdsbesteding, maar niet per se voor hun werkgever. Zij geven aan dit voor zichzelf te doen 

om zich goed te voelen tijdens en over hun werk. Zo vinden zij het belangrijk om fysiek fit zijn waardoor zij 

goed willen slapen en niet te veel drinken op de avond voor werk. De jongeren geven aan fysiek fit te willen zijn 

om productief te kunnen zijn en hun doelen op het werk te kunnen behalen. Daarnaast geven jongeren aan ook 

voor zichzelf goed over te willen komen op klanten, collega’s en hun werkgever waardoor ze rekening houden 

in hun taalgebruik, slaapgedrag en middelengebruik. Voor sommige jongeren geldt dat ze hun gedrag 

aanpassen voor zichzelf, maar ook voor hun werkgever.  

Ja tijdens mijn werk is het best wel belangrijk dat je een professionele uitstraling hebt. Dus ik ga niet 
naar burgers, of klanten, hoe je het ook wil noemen, schelden of straattaal gebruiken. Dat is echt een 
no go. En ik probeer ook wel vrij inclusief te zijn. Vind ik voor mijzelf heel belangrijk en voor mijn 
werkgever lijkt me het ook heel fijn. – Vrouw, 21 

 ‘Ik voel een bepaalde verantwoordelijkheid of verplichting naar mijn werkgever’ 

Daarnaast geeft ook een deel van de jongeren aan wel voor hun werkgever rekening te houden met werk in 

hun taalgebruik, slaapgedrag, middelengebruik of tijdsbesteding. Zij geven aan dat je een bepaalde 

verantwoordelijkheid draagt of zelfs een verplichting hebt naar je werkgever om jouw werk goed uit te voeren. 

De reden hiervoor is dat jij betaalt krijgt van jouw werkgever, daartegenover staat dat jij jouw werk doet. De 
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jongeren vinden het hierbij belangrijk dat je productief bent en dat je professionaliteit uitstraalt voor jouw 

werkgever. Dit gevoel van verantwoordelijkheid en verplichting wordt niet letterlijk uitgesproken tussen 

werkgevers en de jongeren. De jongeren vullen deze verwachtingen voor de werkgever in. Deze subjectieve 

norm nemen de jongeren mee in hun keuze om wel of niet hun gedrag aan te passen. De jongeren hebben dus 

geen daadwerkelijke afspraken gemaakt over slaapgedrag, middelengebruik of taalgebruik.  

Het is ook wel een beetje respectloos. Ik vind dat dat het minste is wat je voor je werkgever zou 
moeten doen, in ieder geval op het werk niet raar gedragen. Dus ik denk dat dat er wel bij hoort. – 
Vrouw, 19 

 ‘Er gelden regels of afspraken op mijn werk’ 

Voor sommige gedragingen geldt dat er regels en afspraken zijn gemaakt op het werk waaraan de jongeren zich 

houden. Zo hebben de jongeren afspraken met hun werkgever of het wel of niet dragen van bedrijfskleding 

buiten werktijd. Wanneer de werkgever de afspraak heeft dat bedrijfskleding niet in de vrije tijd gedragen mag 

worden, kleden de jongeren zich op het werk om. Ook hebben veel jongeren afspraken met hun werkgever 

over wanneer zij vrij kunnen vragen en op welke dagen zij vast werken. Op deze manier passen zij hun 
tijdsbesteding aan, aan de afspraken die zij met hun werkgever hebben gemaakt.  

Maar dat werd ook wel duidelijk gemaakt zeg maar in de regels dat we daar wel rekening mee 
moesten houden ook. – Vrouw, 21 

 ‘Ik pas mij aan voor mijn collega’s’ 

Tot slot geldt voor sommige jongeren dat zij hun tijdsbesteding aanpassen voor hun collega’s. Wanneer zij 

bijvoorbeeld gebeld worden om te werken, terwijl zij eigenlijk niet ingepland stonden, gaan zij toch werken om 

hun collega’s uit te helpen. Om de druk op het werk te verlichten, passen zij hun plannen aan. Zij doen dit 

omdat zij zich onderdeel voelen van een team, dat zich voor elkaar inzet.  

Conclusie deelvraag 3: Houden jongeren rekening met hun werk en werkgever in hun gedrag? Waarom 
wel/niet?  

 Over het algemeen houden jongeren rekening met werk en hun werkgever in hun gedrag. Iedere 

jongere geeft aan op een of meerdere gebieden gedrag voor werk aan te passen: taalgebruik, 

slaapgedrag, middelengebruik, tijdsbesteding of gezondheidsgedrag. 

 Jongeren passen hun gedrag niet aan voor hun werk of werkgever, omdat: 
 zij het niet nodig vinden, bijvoorbeeld omdat zij al het juiste gedrag vertonen of omdat ze het 

niet nodig vinden voor hun werkzaamheden 
 de werkgever of klanten het niet van hen verwachten, of de werkgever zelf niet zijn/haar 

gedrag aanpast.  

 de werkgever niet gewaardeerd wordt, waardoor de jongere niks extra’s voor de werkgever 

wilt doen.  

 Jongeren passen hun gedrag wel aan voor hun werk of werkgever, omdat: 

 zij dit belangrijk vinden voor zichzelf. 

 zij een bepaalde verantwoordelijkheid of verplichting voelen naar hun werkgever. 
 zij zich houden aan gemaakt regels en afspraken. 

 zij hun collega’s willen helpen.  

Uit de interpretatie van de onderzoeker kan geconcludeerd worden dat: 

 Sociale normen een belangrijke rol spelen in het gedrag van jongeren rondom werk. De werkgever, 

collega’s en klanten vormen de sociale omgeving van jongeren op het werk. Jongeren passen hun 

gedrag aan, aan de verwachtingen en het gedrag van deze sociale omgeving. Belangrijke sociale 

normen die een rol spelen zijn: 

 descriptieve normen: hoe gedragen anderen zich, zoals het voorbeeldgedrag van de 

werkgever 
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 subjectieve normen: wat denken jongeren dat de sociale omgeving van hen verwacht, zoals 

de ongeschreven regels en de invulling die zij geven aan ‘hoe je je hoort te gedragen’ 

 Injunctieve normen: de regels en afspraken die letterlijk gemaakt worden met elkaar 

 Waardering van de sociale omgeving medieert in hoeverre jongeren zich willen aanpassen aan deze 

verwachtingen. Wanneer een werkgever of collega’s meer gewaardeerd worden zal een jongere 

eerder bereid zijn het gedrag aan te passen.  

 Tot slot is te zien dat jongeren het belangrijk vinden voor zichzelf om fysiek fit te zijn op het werk, om 

doelen te behalen en om positief over te komen op de werkgever en klanten.  

 In hoeverre jongeren dit belangrijk vinden, omdat werk voor hen betekenis (praktische 

betekenis, toekomstperspectief en emotioneel welzijn) heeft is niet uitgediept in de 

focusgroepen. Vervolgonderzoek is nodig om deze verbanden te onderzoeken.   
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3.4 Werk, de werkgever en het verkeersgedrag van jongeren 

In het volgende subhoofdstuk wordt beschreven in hoeverre jongeren rekening houden met hun werk en 

werkgever in het verkeer. Daarbij wordt dieper ingegaan op de redenen van jongeren om wel of geen rekening 

te houden met hun werk en werkgever in het verkeer. De resultaten geven een antwoord op de beschrijvende 

deelvraag: 

 
 Houden jongeren rekening met hun werk en werkgever in hun verkeersgedrag? Waarom wel/niet?  

Jongeren houden over het algemeen rekening geen tot weinig rekening met werk en hun werkgever in hun 
verkeersgedrag 
Wanneer de jongeren gevraagd worden of zij rekening houden met hun werk of werkgever in het verkeer 

geven zij over het algemeen aan dat zij geen tot weinig rekening houden met werk of hun werkgever in het 

verkeer. Enkele uitzonderingen zijn drie van de zes jongeren die werken of gewerkt hebben als bezorger in het 

verkeer. Zij geven aan veel rekening te houden met hun werkgever in het verkeer. Voor de andere drie 

jongeren die werken als/hebben gewerkt als bezorger geldt dat zij niet veel rekening houden met de 

werkgever. Deze situatie blijkt dus per jongere te verschillen. Echter, wanneer het gesprek verder uitgediept 

wordt, blijkt dat wanneer de jongeren in eerste instantie aangeven geen tot weinig rekening te houden met 

werk of hun werkgever in het verkeer er toch verschillende situaties naar voren komen waarin zij dit wel doen.  

De situaties waarin werk of een werkgever van invloed is op hun verkeersgedrag worden hieronder 

beschreven. Vervolgens worden de motieven van jongeren om wel/geen rekening te houden met werk en een 

werkgever in het verkeer benoemd. De invloed van werk of een werkgever op het verkeersgedrag van jongeren 

kan twee verschillende uitwerkingen hebben: een situatie waarin werk/werkgever ervoor zorgt dat een jongere 

zich veiliger gedraagt in het verkeer of een situatie waarin werk/werkgever ervoor zorgt dat een jongere zich 

onveiliger gedraagt in het verkeer. Beiden worden hieronder beschreven.  

Situaties waarin werk of een werkgever zorgt voor onveilig gedrag van de jongere in het verkeer 
 Wanneer jongeren op tijd willen zijn voor het werk, geven zij aan sneller te gaan fietsen of rijden. Voor 

de jongeren die op de fiets naar het werk gaan geldt ook dat zij vaker door rood fietsen.  

 Ook de jongeren die werken als bezorger/hebben gewerkt als bezorger geven aan dat de tijdsdruk er 

soms voor zorgt dat zij tijdens hun werk te hard rijden, door rood rijden of voorrang nemen waar het 

niet mag. Dit gebeurt zowel in de auto als op de fiets.  

Vooral om het feit dat ik elke ochtend stress heb om te laat te komen denk ik dat ik eerder 
onvoorzichtig rijdt dan echt voorzichtig. – Vrouw, 24 jaar  

Situaties waarin werk of een werkgever bijdraagt aan veilig gedrag van de jongere in het verkeer 
 De meeste jongeren die in een bedrijfsauto rijden, geven aan dat zij tijdens het rijden beter opletten 

dan wanneer zij in hun privéauto rijden. Dit lijkt te verschillen onder jongeren, want één persoon geeft 

aan hier geen onderscheid in te maken. 

 Ook geven de jongeren aan dat wanneer zij fietsen of rijden in hun bedrijfskleding dat zij zich beter 

aan de verkeersregels houden.  

 Een deel van de jongeren die werken als bezorger/hebben gewerkt als bezorger geven aan dat zij voor 

hun werkgever zich extra houden aan de verkeersregels. Een ander deel van de bezorgers heeft aan 

zich vooral aan de verkeersregels te houden voor zichzelf.  

 Wanneer jongeren een voorbeeldrol hebben in de samenleving, zoals bijvoorbeeld basisschooldocent 

of bekende Nederlander, houden zij zich beter aan de verkeersregels. 

 Tot slot geeft een van de jongeren aan dat zij op het werk in de zorg vaker verhalen hoort van mensen 

die een verkeersongeval hebben gehad of die zelf rijden onder invloed van middelen. Deze verhalen 

maken dusdanig indruk op haar, dat zij in het verkeer vervolgens extra goed oplet.  
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De bedrijfsnaam staat op de bedrijfsauto en kijk, ik heb gewoon geen zin dat andere weggebruikers 
het bedrijf gaan bellen als er iets gebeurt. Dus ik rijd gewoon altijd wel gewoon netjes daarin.  – Man, 
24 jaar  

Opvallend is dat de bovenstaande situaties met name betrekking hebben op de heen- en terugweg naar het 

werk en het verplaatsen tijdens het werk. Voor privéritten geldt alleen invloed van werk of een werkgever 

wanneer de jongere een voorbeeldrol voelt of door de indruk die verhalen op werk hebben gemaakt. 

Motieven van jongeren om rekening te houden met werk en werkgever in hun verkeersgedrag 
 ‘Ik wil het graag goed doen op het werk/ik heb een bepaalde verantwoordelijkheid op het werk’ 

Uit de gesprekken met de jongeren blijkt dat de meeste van hen hun beste beentje voor zetten op het werk. Ze 

voelen een bepaalde verantwoordelijkheid richting hun werkgever en voelen verplichting om hun 

werkzaamheden goed uit te voeren. Dit motief zorgt ervoor dat jongeren beïnvloed worden door hun werk  en 

werkgever in het verkeer op zowel een onveilige als op een veilige manier. Wanneer zij bijvoorbeeld niet te laat 

willen komen of hun werkgever het belangrijk vindt dat zij hun bestellingen snel bezorgen, is te zien dat ze 

harder gaan rijden, door rood rijden of andere verkeersregels breken om zo sneller te zijn. De jongeren geven 

zelf aan dat hier een rol ligt voor de werkgever. De verwachtingen van de werkgever zijn volgens hen namelijk 

een belangrijke factor die bepaalt of er meer nadruk wordt gelegd op ‘op tijd komen’ of ‘veilig rijden’. De 

jongeren geven aan dat werkgevers daar zelfs hun beleid op in moeten richten. De sociale norm speelt ook hier 

dus een belangrijke rol: welke verwachtingen denkt een jongere dat de werkgever van hen heeft.  

In dat opzicht denk ik van er moet een grote verantwoordelijkheid liggen bij het bedrijf om de ruimte 
te creëren om rust te hebben in het verkeer. – Man, 21 

Het graag goed willen doen en de verantwoordelijkheid die jongeren voelen richting hun werkgever verklaart 

ook waarom zij in een bedrijfsauto anders rijden dan privé. De jongeren die aangeven zich beter aan de 

verkeersregels te houden in de bedrijfsauto, geven aan dat zij geen schade willen rijden en dat zij het 

vertrouwen dat zij krijgen om te rijden in de bedrijfsauto niet willen schaden. Ook hier houden de jongeren 

rekening met de verwachtingen van de werkgever, de sociale norm. Soms worden deze verwachtingen letterlijk 

uitgesproken door een werkgever, bijvoorbeeld wanneer iemand aangesproken wordt op onveilig gedrag in de 

bedrijfsauto. In andere gevallen wordt er niet letterlijk over gesproken hoe een jongere zich hoort te gedragen 

in de bedrijfsauto, maar gaan de jongeren ervan uit dat de werkgever van het verwacht dat ze veilig rijden.  

 

 ‘Ik wil iets positiefs uitstralen voor mijn werkgever’  

De jongeren die in een bedrijfsauto anders rijden dan privé geven aan dat zij ook rekening houden met het 

imago van het bedrijf. Wanneer er op de bedrijfsauto een logo staat, dan draagt veilig verkeersgedrag bij aan 

een positieve uitstraling van het bedrijf, volgens hen zou onveilig verkeersgedrag juist leiden tot imagoschade. 

Om dezelfde reden geven de jongeren die rijden of fietsen in bedrijfskleding aan zich beter aan de 

verkeersregels te houden wanneer zij bedrijfskleding met een logo dragen.  

Maar met een groot logo achterop hou je rekening met je baas, want slechte reputatie. Dat wil je niet 
ontwikkelen. – Man, 21 jaar  

 

 ‘Er gelden regels of afspraken op mijn werk’ 

Voor sommige jongeren die als bezorger werken of hebben gewerkt geldt dat er regels en afspraken over hun 

verkeersgedrag zijn gemaakt op het werk waaraan de jongeren zich houden. Zo heeft een van de jongeren in 

het contract staan dat er een helm gedragen moet worden op de bezorgfiets en dat zij zich aan de 

verkeersregels horen te houden. De jongere geeft aan zich aan deze regels te houden, omdat het verwacht 

wordt en zij haar werk graag goed uitvoert. Wel wordt erbij benoemd dat haar collega’s zich niet allemaal aan 

de regels houden, vooral het dragen van een helm wordt niet door iedereen gedaan. Ook hier speelt de sociale 

norm weer een rol. De regels en afspraken die gemaakt worden op het werk vallen onder de sociale norm die 

heerst op het werk. Regels en afspraken worden de injunctieve norm genoemd. Het gedrag van de collega’s 

van de jongeren, wat anderen daadwerkelijk doen, wordt de descriptieve norm genoemd.  
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Het staat gewoon in het contract dat je gewoon je helm op moet op de elektrische fiets. – Vrouw, 17 
jaar. 

 

 ‘Ik pas mijn gedrag aan, omdat ik dat belangrijk vind voor mezelf, niet per se voor mijn werkgever’ 

De jongeren die werken of hebben gewerkt als bezorger in het verkeer geven daarnaast ook aan dat zij hun 

verkeersgedrag aanpassen, omdat zij dit zelf belangrijk vinden. De jongeren benoemen dat het gevaarlijk kan 

zijn als bezorger op de elektrische fiets, omdat je sneller gaat dan het andere verkeer. Voor hun eigen veiligheid 

letten zij beter op tijdens hun werk. Ook de jongeren die bezorgen in de auto geven aan dat je veel onderweg 

bent, lange dagen maakt, en dat het daarom extra belangrijk is voor je eigen veiligheid om goed op te blijven 

letten in het verkeer. Ook de jongeren die niet bezorgen of tijdens het werk onderweg zijn, geven aan op te 

letten in het verkeer voor hun eigen veiligheid. Opvallend is dat een van de jongeren ook bezig is met positieve 
uitstraling, maar voor zichzelf niet voor de werkgever. Hij licht toe dat bezorgers het risico lopen om op de foto 

gezet te worden en gedeeld te worden via social media als zij zich asociaal gedragen in het verkeer. Om dit te 

voorkomen geeft de jongere aan zich veilig te gedragen in het verkeer. Ook de jongeren met een voorbeeldrol 

vinden het persoonlijk belangrijk om een positieve uitstraling te hebben in het verkeer, met als reden dat zij 

niet negatief in de belangstelling willen komen te staan, bijvoorbeeld als je een bekende Nederlander bent. 

Ook met een voorbeeldrol naar anderen toe, bijvoorbeeld als basisschooldocent naar de leerlingen toe, vinden 

zij het persoonlijk belangrijk om een positieve uitstraling te hebben, om zo de leerlingen niet negatief te 

beïnvloeden.  

Je wilt niet aangereden worden en die bezorgfietsen gaan kneiterhard. Dus je moet wel goed 
uitkijken. – Vrouw, 18 jaar.  

Motieven om geen rekening te houden met werk en werkgever in verkeersgedrag 
 ‘Mijn werk heeft niks met het verkeer te maken’ 

Tijdens de focusgroepen brengt een deel van de jongeren in dat zij geen logische link tussen het verkeer en hun 

werk. De jongeren die dit vinden, zien daarom ook niet in waarom ze hun gedrag in het verkeer zouden moeten 

aanpassen voor hun werk of hun werkgever. Wanneer aan deze jongeren wordt gevraagd of ze rekening 

houden met hun werk of werkgever in het verkeer, snappen ze dus niet goed hoe dit eruit zou moeten zien.  

Ik zou niet weten waarom ik in het verkeer rekening zou moeten houden met mijn werkgever. Ik zie 
niet echt de connectie ofzo. – Vrouw, 20 jaar 

 ‘Hoe ik mij gedraag in het verkeer is privé, daar heeft mijn werkgever niets mee te maken’ 

Zoals hierboven wordt toegelicht ziet een deel van de jongeren geen logische link tussen hun werk en het 

verkeer. Wanneer aan deze jongeren wordt gevraagd wat ze ervan zouden vinden als een werkgever zich wel 

zou gaan inzetten voor verkeersveiligheid, reageren zij met weerstand. De jongeren zijn er het over het 

algemeen over eens dat wanneer zij in privétijd in het verkeer zijn, hun werkgever niets te zeggen heeft over 

hoe zij zich moeten gedragen. Onder de jongeren heerst de mening dat hoe zij zich gedragen in het verkeer 

onder hun eigen verantwoordelijkheid valt. Hierin kan een onderscheid gemaakt worden tussen jongeren die 

vinden dat dit vooral in privétijd het geval is en jongeren die vinden dat het ook tijdens werktijd hun eigen 

verantwoordelijkheid is hoe zij zich gedragen in het verkeer. Deze eerste groep vindt dat een werkgever ook 

deels verantwoordelijkheid draagt wanneer zij aan het werk zijn in het verkeer. De tweede groep geeft aan dat 

zij zelf altijd verantwoordelijk zijn voor hun gedrag in het verkeer. Daarbij wordt gezegd dat de consequenties 

ook voor hen zelf zijn, zoals het betalen van boetes. Wat hierin opvalt is dat de jongeren het concept eigen 

verantwoordelijkheid enerzijds gebruiken als motief om hun gedrag niet aan te passen voor hun werk of 

werkgever. Dit kan gezien worden als weerstand tegen verandering. Maar anderzijds benoemen de jongeren 

zelf ook dat zij die eigen verantwoordelijkheid ook serieus nemen en het vertrouwen dat zij krijgen van hun 

werkgever, bijvoorbeeld wanneer zij in de bedrijfsauto rijden, niet willen misbruiken.  
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Je kan er iets van vinden maar het is precies mijn probleem wat ik buiten werktijd doe met mijn 
rijgedrag. – Vrouw, 21 jaar 

 ‘Het is niet nodig, ik fiets/rij altijd veilig’ 

Over het algemeen vinden de jongeren het niet nodig vinden om hun gedrag in het verkeer aan te passen, 

omdat zij aangeven al veilig te fietsen of te rijden. Voor zichzelf vinden ze het dus ook niet nodig dat hun 

werkgever zich in zou gaan zetten voor verkeersveiligheid. Voor anderen zien zij hier wel het nut van in, hier 

wordt vaak verwezen naar bezorgers die zich onveilig gedragen op de fiets. Hieraan is te zien dat jongeren 

zichzelf ten opzichte van anderen overschatten. Daarbij spreken de jongeren zichzelf ook vaker tegen in het 

gesprek, zij zeggen bijvoorbeeld wel te hard te rijden of hun mobiel te gebruiken. Dit is onveilig gedrag. Al 

zeggen de jongeren dat zij dit gedrag wel kunnen vertonen, zonder dat het onveilige situaties oplevert. Ook 

hier is zelfoverschatting terug te zien bij de jongeren. Wat verder opvalt is dat de jongeren die fietsend naar het 

werk gaan vinden dat automobilisten eerder aangesproken moeten worden op het gebied van 

verkeersveiligheid dan fietsers. Zij vinden dat je als bestuurder van een auto namelijk meer gevaar veroorzaakt 

dan als fietser. Uit dit motief blijkt een lage risicoperceptie van deze jongeren op het gebied van kwetsbaarheid 

op de fiets.  

Als ik achteraf nadenk, ja ik rijd eigenlijk best wel hard hier in de buurt. En er rijdt niemand. De wegen 
zijn breed, gewoon buitenaf wegen. Goed overzicht en alles. Dus het kan wel. Maar het mag niet.  – 
Man, 21 jaar  

 ‘Mijn werkgever rijdt zelf ook niet veilig’ 

Ook het gedrag van een werkgever zelf in het verkeer speelt een rol in het verkeersgedrag van de jongeren. 

Wanneer een werkgever bijvoorbeeld zelf ook de verkeersregels niet altijd volgt, vinden de jongeren dat een 

werkgever zich ook niet hoeft te bemoeien met hun gedrag in het verkeer. Daarbij laat het volgens de jongeren 

zien dat een werkgever het ook niet belangrijk vindt dat zij zich aan alle regels houden in het verkeer. Deze 

bevinding laat zien dat de sociale norm mede bepaald hoe jongeren zich gedragen in het verkeer. Het gedrag 

van de werkgever kan gezien worden als de descriptieve norm. Dit gedrag wordt door de jongeren eerder als 

normaal gezien. Dit gedrag nemen de jongeren mee in hun keuze om wel of niet hun gedrag aan te passen. 

Ja maar de baas rijdt zelf meestal ook wel 30 kilometer te hard op zijn minst dus die zegt er niet heel 
snel wat van. – Vrouw, 21 jaar 

 ‘Mijn werkgever verwacht niet van mij dat ik me veilig gedraag in het verkeer’  

De verwachtingen van een werkgever spelen ook een rol in de keuze om verkeersgedrag wel of niet aan te 

passen voor werk of een werkgever. Zoals hierboven beschreven houden jongeren zich eerder aan de 

verkeersregels wanneer een werkgever deze verwachting aan hen uitspreekt of hier regels over maakt. 

Andersom geldt ook dat wanneer jongeren het idee hebben dat hun werkgever niet van hen verwacht dat ze 

zich veilig moeten gedragen in het verkeer zij ook geen rekening zullen houden met hun werk of werkgever in 

het verkeer. Verwachtingen van belangrijke anderen, zoals de werkgever, worden ook wel subjectieve normen 

genoemd. Deze verwachtingen nemen de jongeren mee in hun keuze om wel of niet hun gedrag aan te passen. 

De meeste jongeren geven aan dat zij geen gesprekken hebben met hun werkgever over hun gedrag in het 

verkeer of verkeersveiligheid, dit is voor hen een reden om te denken dat het voor de werkgever niet belangrijk 

is hoe zij zich gedragen in het verkeer. Ook leiden zij de verwachtingen van hun werkgever af van het gedrag 

van de werkgever zelf. De redenering van de jongeren is dan dat als de werkgever zich niet veilig gedraagt in 

het verkeer, dan zal de werkgever dit ook niet van hen verwachten. Het gedrag van de werkgever zelf, de 

descriptieve norm, bepaalt op deze wijze ook de subjectieve norm.  

Ik denk niet dat hem dat iets uitmaakt. Of ik nou hard of zacht rijd, als ik maar verschijn. Het komt 
allemaal niet zo nauw. – Man, 24 jaar   

De perceptie van jongeren op de motivatie van de werkgever om zich in te zetten voor verkeersveiligheid 
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Over het algemeen zijn de jongeren van mening dat hun werkgever niet direct gemotiveerd is om zich in te 
zetten voor verkeersveiligheid van de jongeren. Redenen hiervoor zijn ten eerste dat zij geen link zien tussen 
hun werk en het verkeer en daarom denken dat andere thema’s meer prioriteit hebben voor de werkgever. 
Ten tweede geven zij aan dat een werkgever zich zelf niet veilig gedraagt in het verkeer of nooit een gesprek 
hierover is gestart met hen, waardoor gedacht wordt dat het voor de werkgever geen belangrijk thema is. 
Enkele jongeren geven aan dat hun werkgever wel gemotiveerd is om zich in te zetten voor het verkeer, met 
name de jongeren die werken in de bezorgsector. Sommige jongeren geven aan dat de werkgever ook graag 
wilt dat zij veilig door het verkeer gaan, zij zijn begaan met de veiligheid van hun medewerkers. Opvallend is 
dat andere jongeren dit motief in twijfel trekken. Zij denken dat het de bezorgbedrijven enkel gaat om een 
goed imago en het verkopen van een product.  

 

Ik moet zeggen, ik vind het wel lastig met dit soort dingen omdat die verkeersveiligheid gaat de 
werknemers 9 van de 10 keer niet om de persoon zelf maar om het product en het bedrijf. Ze vinden 
het niet belangrijk omdat jij een levend persoon bent, maar het gaat puur om het geld wat zij er mee 
verdienen en hun imago. – Vrouw, 21 jaar  

Conclusie deelvraag 4: Houden jongeren rekening met hun werk en werkgever in hun verkeersgedrag? 
Waarom wel/niet?  

 In eerste instantie geven de jongeren aan geen tot weinig rekening te houden met hun werk of 

werkgever in het verkeer. Wanneer er langer met de jongeren over het onderwerp gepraat wordt , 

lichten zij toch een aantal situaties toe waarin er rekening wordt gehouden met werk of een 

werkgever in het verkeer:  

 Jongeren vertonen vaker onveilig gedrag in het verkeer, wanneer: 

▪ Zij te maken hebben met tijdsdruk, bijvoorbeeld omdat zij niet te laat willen komen 

of omdat zij snel willen bezorgen.  

 Jongeren vertonen vaker veilig gedrag in het verkeer, wanneer: 

▪ Zij in een bedrijfsauto rijden of bedrijfskleding dragen. 

▪ Zij voor hun werk vaak in het verkeer zijn, bijvoorbeeld als bezorger. 

▪ Zij een voorbeeldrol hebben in de samenleving. 

▪ Er op het werk verhalen naar voren komen van ongelukken in het verkeer die indruk 

op hen maken. 

 Jongeren passen hun verkeersgedrag wel aan voor hun werk of werkgever, omdat: 
 Zij het graag goed doen op het werk/een bepaalde verantwoordelijkheid voelen op het werk 

 Zij iets positiefs willen uitstralen voor de werkgever 

 Er regels of afspraken gelden op het werk 

 Zij dit belangrijk vinden voor zichzelf 

 Jongeren passen hun verkeersgedrag niet aan voor hun werk of werkgever, omdat: 

 Zij geen logische link zien tussen hun werk en het verkeer 

 Zij hun verkeersgedrag privé vinden, waardoor een werkgever hier niets over te zeggen heeft 

 Zij het niet nodig vinden, omdat zij zich altijd al veilig gedragen 

 Hun werkgever zich zelf ook niet veilig gedraagt in het verkeer 
 Hun werkgever het niet van het verwacht dat zij zich veilig gedragen in het verkeer.  

 Over het algemeen zijn de jongeren van mening dat hun werkgever niet gemotiveerd is om zich in te 

zetten voor verkeersveiligheid. Dit komt met name omdat er geen link wordt gezien tussen het 

verkeer en hun werkzaamheden en omdat de werkgever zelf ook niet het juiste gedrag vertoont of het 

gesprek met hen over verkeer aangaat. De jongeren geven aan dat de werkgevers in de bezorgsector 

zich eerder (zullen) inzetten voor verkeerveiligheid. De één denkt dat zij gemotiveerd zijn voor de 

veiligheid van hun medewerkers, de ander denkt om een goede naam te behouden.  

 

Uit de interpretatie van de onderzoeker kan geconcludeerd worden dat:  

 De sociale norm en de motivatie van de werkgever wederom een belangrijke rol spelen in het 

verkeersgedrag van jongeren. De sociale norm wordt bepaald door het gedrag van de werkgever en 

collega’s en door de verwachtingen die de werkgever uitspreekt of uitstraalt naar de jongeren. 
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Sommige jongeren zijn sceptisch over de motivatie van een werkgever om zich in te zetten voor 

verkeersveiligheid.  

 Wanneer een werkgever zich inzet voor verkeersveiligheid krijgt deze mogelijk te maken met 

weerstand vanuit de jongeren. Zij vinden hun gedrag in het verkeer hun eigen verantwoordelijkheid 

en een privésituatie waarover de werkgever niets te zeggen heeft. Deze vorm van weerstand wordt 

reactance genoemd. Daarnaast denken veel jongeren dat zij geen inzet op hun verkeersgedrag nodig 

hebben, omdat zij zichzelf overschatten in het verkeer of zichzelf niet kwetsbaar achten. Hier spelen 

zelfoverschatting en een lage risicoperceptie dus een rol.  
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3.5 Inzet van de werkgever op veilig verkeergedrag vormgegeven door jongeren  

In het volgende subhoofdstuk wordt beschreven op welke manier werkgevers zich het beste kunnen inzetten 

voor verkeersveiligheid volgens jongeren. Daarbij wordt dieper ingegaan op de redenen van jongeren om wel 

of niet open te staan voor een van de volgende manieren: regels en afspraken met elkaar maken, materiaal 

uitdelen dat de veiligheid bevordert, trainingen of cursussen aanbieden, monitoren van verkeersgedrag en spel 

of competitie op de werkvloer. De resultaten geven een antwoord op de beschrijvende deelvraag: 

 Wat is er voor nodig om een werkgeversaanpak gericht op veilig verkeersgedrag aansprekend te 

maken voor jongeren?  

De inzet van de werkgever moet logisch zijn voor de jongeren 
Jongeren zien over het algemeen niet snel een link tussen hun gedrag in het verkeer en werk of hun werkgever, 

waardoor zij ook minder open staan voor inzet van de werkgever op dit thema. Toch komen er in de 

gesprekken situaties naar voren waarin zij meer open staan voor inzet van de werkgever op verkeersveiligheid:  

 Wanneer werk een logische link heeft met verkeer, bijvoorbeeld in de bezorgsector of als iemand 

tijdens werk veel onderweg is; 

 Wanneer er in een bedrijfsauto gereden wordt; 
 Nog meer wanneer hier een bedrijfslogo op staat; 

 Wanneer zij hun bedrijfskleding aan hebben in het verkeer; 

 Wanneer reistijd uitbetaald wordt, reistijd wordt dan werktijd in plaats van privétijd; 

 Wanneer zij een voorbeeldfunctie hebben en herkend kunnen worden; 

 Wanneer er een ernstig verkeersprobleem is dat aangepakt moet worden. 

Ik heb wel bijvoorbeeld voor DHL gewerkt, en dan is het natuurlijk he, dan heeft vervoer alles te 
maken met je werk. – Man, 21 jaar 

Hoe een werkgever zich kan inzetten voor verkeersveiligheid volgens de jongeren  
Het blijkt dus dat de jongeren in eerste instantie niet open staan voor inzet van de werkgever op het gebied 

van verkeersveiligheid. Desalniettemin is de situatie geschetst voor de jongeren dat hun werkgever toch besluit 

zich in te willen gaan zetten voor verkeersveiligheid. Aan de jongeren is gevraagd om mee te denken over 

manieren waarop een werkgever zich in kan zetten voor verkeersveiligheid. De jongeren gaven hierbij aan naar 

welk van de volgende manieren hun voorkeur uit gaat:  

 regels en afspraken met elkaar maken; 

 materiaal uitdelen dat de veiligheid bevordert; 

 trainingen of cursussen aanbieden; 

 monitoren van verkeersgedrag; 

 spel of competitie op de werkvloer.  

Te zien is dat over het algemeen de jongeren regels en afspraken maken met hun werkgever het meest 

aansprekend vinden, gevolgd door materiaal uitdelen, trainingen of cursussen aanbieden en gedrag van 

werknemers monitoren. De jongeren vinden een spel of competitie maken over het algemeen het minst 

aansprekende idee. Desondanks geven drie jongeren aan dat juist naar het inzetten van een competitie 

element hun voorkeur uit gaat. De jongeren verschillen dus onderling in hun voorkeuren. 

Ook is aan de jongeren gevraagd of zij zelf ideeën hebben hoe hun werkgever zich kan inzetten voor 

verkeersveiligheid. Zo kwam iemand met het idee om tijdens werkborrels of teamuitjes een cursus of spel te 

doen gericht op een verkeersveiligheidsthema, bijvoorbeeld rijden onder invloed. Ook ontstond er tussen de 

jongeren een discussie over straffen of belonen van werknemers. Sommige jongeren vinden dat het uitdelen 

van bonussen als beloning werkt om verkeersveilig gedrag te stimuleren. Het zou volgens hen motiveren om 

een stapje extra te zetten. Eén iemand deelde deze mening niet en vindt dat medewerkers beter gestraft 

kunnen worden wanneer de onveilig gedrag vertonen, omdat daarmee diegene die het fout doen direct 

aangesproken worden.  
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Tot slot kwam een jongere met de opmerking dat de inzet niet alleen vanuit de werkgever zou moeten komen. 

Ook collega’s onderling zouden elkaar aan moeten spreken op onveilig gedrag.  

Ik vind eigenlijk het belangrijkste dat je meet hoe iedereen zich gedraagt, maar dat er ook een veilige 
omgeving moet zijn waarin je tegen je collega's kan zeggen van ' he, ik zag je dit doen, is dat wel zo 
slim?' Niet dat het altijd vanuit je werkgevers moet komen maar dat je collega's er ook gewoon op 

aan moet kunnen spreken. – Vrouw, 21 jaar 

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de argumenten die jongeren geven voor hun voorkeuren. 

De mening van jongeren verschilt hierin, voor sommige jongeren is de ene manier de meest aansprekende 

manier, voor andere jongeren weer een andere manier. De jongeren geven argumenten voor en tegen de 

verschillende manieren van inzet van een werkgever verkeersveiligheid te bevorderen. Ook geven zij aan hoe 

een werkgever deze manier van inzet het beste uit kan voeren. De argumenten en ideeën van uitvoering 

worden per manier van inzet achtereenvolgens besproken.  

Voorkeur 1: Regels en afspraken met elkaar maken 
Regels en afspraken met elkaar maken blijkt over het algemeen voor de jongeren de meest aansprekende 

manier voor hun werkgever om zich in te zetten voor verkeersveiligheid.  

Argumenten voor het maken van regels en afspraken met elkaar: 

Regels vormen volgens de meerderheid van de jongeren ‘de basis’, niet alleen in het verkeer maar ook op de 

werkvloer. Hieruit is af te leiden dat de jongeren het normaal vinden dat er regels en afspraken gelden op de 

werkvloer en ook in het verkeer en dat deze regels en afspraken ook nodig zijn om het werkbaar te maken met 

elkaar. Daarbij benoemen de jongeren dat het herhalen of benadrukken van de regels in het verkeer nooit 

kwaad kan. Het herhalen en benadrukken van de regels is volgens de jongeren makkelijk te regelen. Ook vinden 

zij het laagdrempelig en schappelijk om van de jongeren te vragen om zich aan deze regels en afspraken te 

houden, omdat er op het werk sowieso regels en afspraken gelden waar je je aan hoort te houden.  

Ik heb regels en afspraken maken als eerste keuze want ik vind dat dat toch wel een basis vormt. 
Zonder regels en afspraken weet je ook niet wat een werkgever van jou verwacht.  – Vrouw, 16 

Argumenten tegen het maken van regels en afspraken met elkaar: 

Sommige jongeren vinden het maken van regels en afspraken met elkaar op verkeersveiligheid onnodig, omdat 

ik het verkeer sowieso al verkeersregels gelden waaraan je je hoort te houden. Zij zien de toegevoegde waarde 

er niet van in om ook nog eens regels op het werk te maken. Ook zijn sommige jongeren van mening dat het 

geen zin heeft om regels en afspraken met elkaar te maken, omdat toch niet iedereen zich eraan zal houden. Zij 

baseren zich op ervaringen in hun eigen werk waarin ook niet iedereen zich aan de regels van de werkgever 

houdt, zoals bijvoorbeeld het dragen van een helm op de elektrische fiets.  

Als je je gewoon aan de regels van de overheid houdt, kan er niet veel fout gaan. – Vrouw, 17 

Ideeën voor de uitvoering: 

De jongeren komen met verschillende ideeën, of randvoorwaarden, voor de uitvoering van deze manier van 

inzet van een werkgever. Zo benoemt een van de jongeren dat het noodzakelijk is dat de regels samen door de 

werknemers en werkgevers worden opgesteld, omdat jongeren zich er anders niet aan gaan houden. Verder 

geven meerdere jongeren aan dat de regels duidelijk moeten zijn. Over de manier waarop de regels duidelijk 

gemaakt moeten worden aan de werknemers verschillen de meningen. De één benoemt dat het in een 

contract kan komen te staan. Anderen vinden het niet nodig om het in een contract of personeelsreglement te 

plaatsen. De voorkeur gaat vooral naar het kort benoemen van de regels en afspraken in teammeetings of 

gesprekken met leidinggevenden. Ook geeft een jongere aan dat de regels en afspraken tijdens een onboarding 
meegenomen kunnen worden. Tot slot benoemen meerdere jongeren dat regels en afspraken elkaar niet in de 

weg moeten zitten. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat de regel dat je niet te laat mag komen kan conflicteren 

met de regel dat je niet te hard mag rijden in het verkeer. Er moet volgens de jongeren dus ruimte zijn om je 

aan de verkeersregels te houden. Wat wederom opvalt is dat de jongeren het maken van regels en afspraken 

vooral vinden passen bij werkgevers of werkzaamheden die een logische link met verkeer hebben, zoals 
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wanneer jongeren veel in het verkeer moeten zijn tijdens het werk of wanneer zij gebruik maken van een 

vervoersmiddel van het werk. 

Het is vrij in de basis. Je mag niet te hard rijden, je mag niet door rood rijden en rechts inhalen. Om 
daar nieuwe regels en afspraken voor te maken in het personeelsbeleid lijkt mij overbodig ofzo. Maar 
toen dacht ik ook wel weer, misschien is het wel goed om mensen daar aan te helpen herinneren. 
Vooral als ze een bedrijfsauto hebben of moeten bezorgen. Dan lijkt me dat wel handig te 
benadrukken. – Vrouw, 21 

Voorkeur 2: Materiaal uitdelen 
Over het algemeen is te zien dat de tweede voorkeur van de jongeren uitgaat naar het uitdelen van materialen 

die veiligheid bevorderen.  

Argumenten voor het uitdelen van materialen:  

Een deel van de jongeren vindt het uitdelen van materiaal een geschikt manier van inzet van de werkgever. 

Redenen hiervoor zijn dat zij het zien als makkelijk te realiseren en laagdrempelig voor de werknemers. Ook 

vinden zij het zelf handig en hebben ze het idee dat het kan bijdragen aan de veiligheid. Door de jongeren 

worden materialen genoemd zoals fietslampjes of telefoonhouders, maar ook campagnematerialen zoals 

sleutelhangers. Opvallend is dat de jongeren benoemen dat het in de bezorgsector zelfs een ‘must’ is dat de 

werkgever de juiste materialen uitdeelt om veilig hun werk te kunnen doen.  

Wat heel aantal jaar geleden ook wel goed werkte is dat je iedereen zag met zo'n BOB sleutelhanger. 
Dus daar moest ik ook wel meteen aan denken. Zo'n quote of tekst wat met zo'n campagne te maken 
zou hebben, dat je daar gelijk aan denkt als je het ziet. Dan hoeft dat niet per se in de auto te zijn, 
maar ook gewoon op de fiets en scooter. – Vrouw, 19 

Argumenten tegen het uitdelen van materialen: 

De jongeren die het uitdelen van materialen iets lager in hun voorkeur hebben staan vinden voornamelijk dat 

het uitdelen van materialen zonde is van het materiaal. Zij vinden zelf dat zij geen materialen nodig hebben en 

vinden dat het weinig nut heeft. Veel van deze jongeren zien ook de link met hun eigen werk niet, ze zouden 

het raar vinden als ze materiaal kregen van hun werkgever.  

Het is zonde van mankracht, want je moet dat weer designen enzo en dat is nergens voor nodig. – 
Vrouw, 21 jaar 

Ideeën voor de uitvoering: 

De jongeren brengen verschillende ideeën voor materiaal naar voren, waar zij zelf wel gebruik van zouden 

maken, zoals: 

 Fietsverlichting; 

 Telefoonhouder; 
 Fietsreparatiesetjes; 

 Opvallende of warme kleding.  

Een belangrijke kanttekening die de jongeren maken is dat het materiaal gezien moet worden als een extraatje 

en niet als iets waarvan zij verplicht zijn om het te gebruiken. Verder geven ze aan dat in de bezorgsector 

minimaal gezorgd moet worden voor een veilig vervoersmiddel, met verlichting en goed werkende remmen, 

een telefoonhouder en weersbestendige kleding. Deze materialen vinden zij zelf handig tijdens het werken. 

Enkele jongeren vinden dat de werkgever ook helmen en kniebescherming moet aanbieden, maar dit hoeft 
volgens deze jongeren niet verplicht te zijn om te gebruiken.  

Voorkeur 3: Trainingen of cursussen aanbieden 
Trainingen of cursussen aanbieden kwam als derde in de ranglijst naar voren. De mening van de jongeren over 

het aanbieden van trainingen of cursussen gericht op verkeersveiligheid was verdeeld.  
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Argumenten voor het aanbieden van trainingen en cursussen:   

Sommige jongeren zijn van mening dat trainingen of cursussen leuk kunnen zijn. Daarbij wordt er genoemd dat 

het vaak leuk is om met je collega’s samen te volgen en dat dit goed is voor teambuilding. Trainingen over het 

verkeer kunnen ook leerzaam zijn volgens de jongeren, vooral als je veel in het verkeer bent, is dit volgens hen 

nuttig. Ook hier wordt weer een verwijzing gemaakt naar de bezorgdiensten, omdat je als bezorger veel in het 

verkeer bent hebben de trainingen voor hen meer volgens de jongeren.  

Ik denk dat er heel veel mensen baat bij hebben om nog extra trainingen en cursussen te krijgen en 
zeker in een werkgebied waar het relevant is zoals PostNL, DHL vind ik dat het eigenlijk een vereiste 
zou moeten zijn. – Man, 21  

Argumenten tegen het aanbieden van trainingen en cursussen:  

De jongeren die minder enthousiast zijn over het aanbieden van trainingen en cursussen gericht op 

verkeersveiligheid vinden dit vooral niet nuttig. Ze beargumenteren dat extra trainingen en cursussen niet 

nodig zijn, omdat iedereen op de basisschool leert hoe je moet fietsen en je bij je scooter of autorijbewijs ook 

een theorie-examen hebt, waardoor je volgens hen de kennis benodigd in het verkeer al krijgt op een andere 
manier. Ook geven die jongeren aan dat werknemers hier niet op zitten te wachten, dus ongemotiveerd zullen 

zijn om mee te doen aan de cursus. Tot slot vragen de jongeren zich af hoe nuttig een cursus is, omdat zij van 

mening zijn dat je het geleerde tijdens een cursus toch vaak niet in de praktijk brengt.  

Iedereen weet denk ik wel de basisregels in het verkeer en hoe je je daar moet gedragen dus ik zou 
eigenlijk niet echt weten wat zo'n training of cursus je nog extra zou aanbieden.  – Vrouw, 16 

Ideeën voor de uitvoering: 

De jongeren benoemen voor het aanbieden van trainingen en cursussen wederom een aantal aanbevelingen 

voor de uitvoering. Een voor hen belangrijke randvoorwaarde is dat de trainingen en cursussen uitbetaald 

moeten worden. Verder vindt een deel van de jongeren dat de trainingen op vrijwillige basis moeten zijn, zij 

vinden dat je je werknemers niet kan verplichten om een cursus over verkeersveiligheid te volgen. Over de 

vorm van de training zeggen zij dat het leuk moet zijn en nieuwe of verrassende informatie moet geven. Het 

voorbeeld dat zij hiervan geven is ‘omgaan met onverwachtse situaties in het verkeer’. Een andere aanbeveling 

om een training leuk te maken die de jongeren geven is om in de training een soort spel of competitie-element 
te verwerken. Verder heeft een van de jongeren het idee dat werkgevers gratis rijlessen of een aantal rijlessen 

aan kunnen bieden voor hun werknemers, hierbij wordt benoemd dat dit vooral relevant is wanneer iemand 

voor het werk veel moet rijden op een scooter of in de auto.  

Hij hoeft niet per se het hele rijbewijs te betalen ofzo. Kijk, al zouden het de eerste twee of drie lessen 
zijn gewoon om een aansporing te maken van goh of een één daagse theorie cursus. – Vrouw, 20 jaar 

Voorkeur 4: Gedrag van werknemers in het verkeer monitoren 
Het monitoren van gedrag wordt over het algemeen niet aansprekend gevonden door de jongeren. De 

argumenten voor- en tegen deze manier van inzet worden hieronder besproken.  

Argumenten voor het monitoren van gedrag van werknemers in het verkeer:   

Een aantal jongeren zien voordelen in het monitoren van gedrag van werknemers. Allereerst wordt benoemd 

dat het monitoren van gedrag inzicht kan geven aan de werknemer zelf. Met feedback kan de werkgever dus 

aan de slag gaan om zelf het verkeersgedrag te verbeteren. Ten tweede geven de jongeren aan dat het ook de 

werkgever veel inzicht kan geven in het daadwerkelijke gedrag van werknemers. Dat maakt dat het mogelijk is 

om heel gericht bepaald probleemgedrag aan te pakken. De efficiëntie van de methode wordt dus gezien als 

een voordeel.  

Maar ik denk wel dat het voor jezelf heel veel inzicht kan geven over hoe rijd ik nou eigenlijk, hoe 
vaak gebruik ik mijn telefoon? – Vrouw, 21 jaar 

Argumenten tegen het monitoren van gedrag van werknemers in het verkeer:  

Er heerst veel weerstand tegen het monitoren van het gedrag van werknemers onder de jongeren. Deze 
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jongeren vinden het een eng of vervelend idee dat zij in de gaten worden gehouden door hun werkgever. 

Daarbij geven zij aan dat het een teken van het gebrek aan vertrouwen is vanuit de werkgever naar de 

werknemer. Ook vinden zij dat je af en toe een fout zou moeten mogen maken in het verkeer en dat het 

overdreven is dat dit dan direct aan de werkgever doorgegeven wordt.  

Tuurlijk, je kan werknemers controleren tot op een bepaald niveau, maar als je het teveel gaat doen 
dan worden mensen er nerveus van en chagrijnig en die gaan jou denk ik ook als werknemer minder 
respecteren als zij het gevoel krijgen dat zij die respect niet terugkrijgen. Bijvoorbeeld ook met 
bezorgen, je moet af en toe net even op het gas trappen want anders zit je ook in een gevaarlijke 
situatie of je haalt je pizza niet. En ik denk dat als je alles gaat micromanagen, dat er zoveel irritatie 
komt en onbegrip dat het ook alleen maar fout gaat. – Vrouw, 19 

Ideeën voor de uitvoering: 

De meeste jongeren hebben wel een idee hoe het gedrag van werknemers in het verkeer te monitoren is . Ze 

denken hierbij aan bepaalde apps die meten of iemand gebruik maakt van een mobiel of aan een soort 

navigatiesysteem dat in de gaten houdt hoe hard iemand rijdt. De jongeren geven echter een aantal 

randvoorwaarden waaraan de monitoring moet voldoen, mochten zij open voor deze vorm van inzet vanuit de 

werkgever. Allereerst moet de monitoring op vrijwillige basis zijn: een werknemer moet dus zelf een akkoord 

geven om de gegevens door te zetten naar een werkgever. Een andere manier om anoniem te blijven is dat de 
gegevens niet gedeeld worden met de werkgever, maar enkel als feedback voor de werknemer zelf gelden. Zo 

kan iemand alleen zelf de verbeterpunten zien en hiermee aan de slag gaan om eigen veiligheid te verbeteren. 

Ten tweede mag de monitoring van de jongeren alleen tijdens werktijd gebeuren, wanneer de werknem er in 

privétijd rijdt is het niet de zaak van de werkgever hoe die zich gedraagt in het verkeer. Wanneer monitoring 

volgens met de bovenstaande randvoorwaarden is vormgegeven geeft desalniettemin nog steeds de 

meerderheid van de jongeren aan er niet op vrijwillige basis gebruik van te zullen maken. Een enkeling zegt het 

wel te zullen gebruiken, vooral om aan de werkgever te laten zien dat ze hun best doen op het werk. Ook 

benoemen de jongeren dat het logischer is dat er in de bezorgsector of in bedrijfsauto ’s gemonitord dan in 

privésetting. Tot slot benoemt een van de jongeren dat hij ooit van een regeling heeft gehoord dat 

verzekeringsmaatschappijen gedrag in voertuigen monitoren om bij goed gedrag en weinig schadeclaims de 

premie te kunnen verlagen.  

Je hebt soms van die apps dat je niet op je mobiel zit tijdens het rijden of zo. – Vrouw, 18 jaar 

Voorkeur 5: Spel of competitie op de werkvloer  
Over het algemeen is bij de jongeren de minst populaire manier voor werkgevers om zich in te zetten voor 
verkeersveiligheid het inzetten van een spel of competitie-element op de werkvloer. Desondanks geven drie 

jongeren aan dat juist naar het inzetten van een competitie element hun voorkeur uit gaat. De jongeren 

verschillen dus onderling in hun mening over deze inzet. De voor- en tegenargumenten worden hieronder 

beschreven. 

Argumenten voor spel of competitie op de werkvloer:   

Een aantal jongeren vinden het inzetten van een spel of competitie-element om verkeersveiligheid te 

verbeteren op de werkvloer kansrijk. Redenen hiervoor zijn dat zij denken dat veel jongeren het leuk vinden 

om mee te doen aan een competitie met collega’s. Daarbij geven zij aan dat iedereen graag wilt winnen. Een 
van de jongeren geeft hierbij aan dat wanneer je in eerste instantie meedoet aan een spel of competitie om te 

winnen, dat je uiteindelijk toch ook de voordelen van veilig verkeersgedrag gaat inzien. Verder benoemen deze 

jongeren dat het thema verkeersveiligheid op deze manier gaat leven op de werkvloer, omdat collega’s het er 

onderling met elkaar over zullen hebben. Op deze manier spoor je elkaar volgens hen aan om mee te doen.  

Spel of competentie als tweede voorkeur, want iedereen wilt natuurlijk winnen. – Man, 24  

Argumenten tegen spel of competitie op de werkvloer:  

Wanneer alle voorkeuren samengenomen worden, komt het inzetten van een spel of competitie als minst 

kansrijke manier naar voren. De jongeren hebben hiervoor verschillende redenen. Allereerst vinden de 
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jongeren dat het verkeer een serieuze zaak is. Wanneer je van het verkeer een competitie gaat maken is dit 

volgens de jongeren juist onveilig. Ten tweede vinden de jongeren dat het meedoen aan een spel of competitie 

te veel moeite en energie vraagt van werknemers, omdat je er ook vaak in je privétijd dan mee bezig bent. Ten 

derde geven de jongeren aan dat het inzetten van een competitie ook demotiverend kan werken voor degene 

die achteraan komen te staan in de ranglijst. Die zullen dan ook niet meer de moeite doen om hun gedrag te 

verbeteren.  

Ja ik denk dat ik daar niet gemotiveerd voor zou zijn, dus dat ik daar überhaupt niet aan mee zou doen 
want dat kost ook weer tijd en energie buiten werktijd om. – Vrouw, 18 jaar 

Ideeën voor de uitvoering: 

De meeste jongeren vinden het moeilijk om te bedenken hoe er bij hen op het werk een spel of competitie 

gestart kan worden op het gebied van verkeersveiligheid. De enige manieren die zij kunnen bedenken maken 

gebruik van monitoring van het gedrag van werknemers en daar willen de meeste jongeren sowieso niet aan 

mee doen op vrijwillige basis. De meeste jongeren benoemen dat het spel of de competitie dan plaats zou 

vinden op een app. Als er dan een dergelijke app ingezet wordt, vinden de jongeren dat je alleen op vrijwillige 

basis mee hoeft te doen. Ook benoemen zij dat het leuk is als je dan in teamverband tegen je collega’s strijdt, 

zodat het een teaminzet is en je niet persoonlijk afgerekend wordt op je gedrag. Een van de jongeren benoemt 

dat zij ooit van een app heeft gehoord waarmee je kunt sparen voor een goed doel, dat vindt zij een goed idee.  

Spel met een app en als je dan punten kan scoren dat je dan bijvoorbeeld iets kan winnen ofzo.– 
Vrouw, 20 jaar 

Conclusie deelvraag 5: Wat is er voor nodig om een werkgeversaanpak gericht op veilig verkeersgedrag 
aansprekend te maken voor jongeren? 

 Er kan geconcludeerd worden dat de jongeren in eerste instantie niet open staan voor inzet van hun 

werkgever op verkeersveiligheid, met name omdat ze geen logische link met hun werk zien. Ze 

benadrukken dat de inzet van een werkgever logisch zou zijn bij bedrijven waarvan werknemers veel 

in het verkeer te vinden zijn.  

 Wanneer de jongeren gevraagd wordt naar hun voorkeur van de manier waarop een werkgever zich in 

kan zetten, vinden zij het maken van regels en afspraken met hun werkgever het meest aansprekend. 

Daarna volgen materiaal uitdelen, trainingen of cursussen aanbieden en gedrag van werknemers 

monitoren. De jongeren vinden spel of competitie van maken over het algemeen het minst 

aansprekende idee.  

 De jongeren verschillen dus onderling in hun voorkeuren. De jongeren dragen verschillende voor- en 

tegenargumenten aan voor de voorgestelde manieren van inzet. Ook hebben zij ideeën over de 

uitvoering van de inzet. De belangrijkste voor- en nadelen en ideeën die naar voren komen zijn: 

o Het maken van regels en afspraken met elkaar: 

▪ Argumenten voor: het is laagdrempelig, schappelijk en kan nuttig zijn. 

▪ Argumenten tegen: de toegevoegde waarde op de algemene verkeersregels 
ontbreekt en niet iedereen zal zich eraan houden. 

▪ Uitvoering: regels samen (werknemers en werkgevers) opstellen, regels moeten 

duidelijk zijn en elkaar niet in de weg zitten, voorkeur gaat uit naar de regels en 

afspraken in gesprekken benadrukken en ze doornemen tijdens de onboarding.  

o Materiaal uitdelen: 

▪ Argumenten voor: makkelijk te realiseren, laagdrempelig, handig en kan bijdragen 

aan de veiligheid. 

▪ Argumenten tegen: zonde van het materiaal, onnodig en geen link tussen het werk 

en verkeer.  

▪ Uitvoering: Gedacht wordt aan fietsverlichting, telefoonhouders, fietsreparatiesetjes 

en opvallende of warme kleding. Het materiaal gezien moet worden als een 

extraatje en niet als iets waarvan werknemers verplicht zijn om het te gebruiken. 

o Trainingen of cursussen aanbieden: 
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▪ Argumenten voor: leuk en leerzaam. 

▪ Argumenten tegen: niet nuttig en werknemers zullen niet gemotiveerd zijn om een 

hele training te volgen.  

▪ Uitvoering: trainingen moeten worden uitbetaald, op vrijwillige basis zijn, leuk zijn 

en nieuwe of verrassende informatie geven. Suggestie is om in de training een soort 

spel of competitie-element te verwerken. Ook kan een werkgever gratis rijlessen 

aanbieden. 

o Gedrag van werknemers monitoren: 

▪ Argumenten voor: geeft inzicht in (eigen) gedrag, zorgt ervoor dat je gericht aan de 

slag kan gaan met gedragsverandering. Dit maakt de inzet efficiënt.  

▪ Argumenten tegen: een eng of vervelend idee dat zij in de gaten worden gehouden 

door hun werkgever, is een teken van het gebrek aan vertrouwen en af en toe een 

fout maken moet kunnen.  

▪ Uitvoering: door middel van apps of via een boardcomputer, op vrijwillige basis zijn, 
gegevens blijven anoniem en gelden enkel als feedback voor de werknemer zelf, 

monitoring alleen tijdens werktijd. Het kan gekoppeld worden aan verzekeringen om 

bij weinig schadeclaims de premie te kunnen verlagen. 

o Spel of competitie van maken: 

▪ Argumenten voor: het is leuk, het zorgt ervoor dat iedereen mee gaat doen en het 

onderwerp gaat leven op de werkvloer en je ziet de voordelen van het gewenste 

gedrag in.  

▪ Argumenten tegen: competitie in het verkeer kan juist leiden tot onveilige situaties, 

de inzet vraagt veel energie en tijd van werknemers en degene die onderaan staan in 

de competitie kunnen juist gedemotiveerd raken.  

▪ Uitvoering: op een app, op vrijwillige basis, in teamverband zodat je niet persoonlijk 

afgerekend wordt of dat je kan bijdragen aan een goed doel.  

 Wanneer er naar deze argumenten en ideeën wordt gekeken, kan er geconcludeerd worden dat de 

jongeren willen dat de inzet van de werkgever:  

o voor hen weinig extra moeite of energie kost; 

o er niet voor zorgt dat zij er in hun privéleven of privétijd bezig moeten zijn; 

o geen verplichte deelname van hen vraagt; 

o hen persoonlijk iets oplevert. 

Uit de interpretatie van de onderzoeker kan het volgende geconcludeerd worden: 

 Jongeren reageren in eerste instantie met weerstand op inzet van de werkgever op verkeersveiligheid. 

Zij voelen zich bedreigd in hun autonomie, vandaar dat zij willen dat hen hun eigen keuze blijft of zij 

meedoen aan de inzet van de werkgever en dat zij hier niet in hun privétijd mee bezig willen zi jn.  

 Daarnaast vinden de jongeren het belangrijk dat het hen iets oplevert (‘what’s in it for me?’). Zij 

benoemen verschillende manieren om de interne en externe motivatie van werknemers te verhogen 

bij een werkgeversaanpak gericht op verkeersveiligheid. Dat de inzet bijvoorbeeld leuk, leerzaam en 

relevant moet zijn, verhoogt de interne motivatie. Ook benoemen de jongeren beloning (zoals 

uitbetaald krijgen voor de deelname) als motivator, dit werkt op de externe motivatie.  
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4. Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt een korte conclusie gegeven, die antwoord geeft op de hoofdvraag van het onderzoek. 

Vervolgens worden de aanbevelingen voor de praktijk en voor vervolgonderzoek beschreven.  

Conclusie hoofdvraag: Zien jongeren potentie in een werkgeversaanpak gericht op veilig verkeersgedrag? 
In eerste instantie ziet de meerderheid van de jongeren voor zichzelf weinig potentie in een werkgeversaanpak 

gericht op veilig verkeersgedrag. Dit komt met name omdat zij dit niet relevant vinden voor hun werk en 

werkzaamheden. Ook denken zij dat hun werkgever ook niet gemotiveerd zal zijn om zich in te zetten voor 

verkeersveiligheid. Jongeren die werken in de bezorgsector vinden deze link logischer en vinden vaak zelfs dat 

hun werkgever zich wel zou moeten inzetten voor verkeersveiligheid. Ook de jongeren die niet in de 

bezorgsector werken vinden deze rol voor de werkgever logisch in die sector.  

Toch wordt het duidelijk dat de werkgever een rol speelt in het verkeersgedrag van jongeren wanneer hun 

gedrag in het verkeer in relatie tot werk verder uitgevraagd wordt. De jongeren voelen zich verantwoordelijk 

naar hun werkgever om bijvoorbeeld op tijd te komen, waardoor zij soms harder ri jden dan toegestaan. Ook 

heeft werk een positieve uitwerking op het verkeersgedrag van jongeren. Jongeren zeggen bijvoorbeeld zich 

beter aan de snelheid te houden wanneer zij rijden in een bedrijfsauto of bedrijfskleding aan hebben. Jongeren 

willen voor zichzelf en voor hun werkgever een positieve uitstraling hebben in het verkeer. De jongeren willen 

het graag goed doen op het werk en willen daardoor ook graag voldoen aan de verwachtingen van de 

werkgever. Het blijkt dat sociale normen een belangrijke rol spelen in het gedrag van jongeren rondom werk. 

Jongeren passen hun gedrag aan, aan de verwachtingen en het gedrag van deze sociale omgeving. De 

waardering van de sociale omgeving medieert in hoeverre jongeren zich willen aanpassen aan deze 

verwachtingen. Wanneer een werkgever of collega’s meer gewaardeerd worden zal een jongere eerder bereid 

zijn het gedrag aan te passen. Opvallend is ook dat wanneer de jongeren gevraagd wordt op welke manier een 

werkgever zich in zou moeten zetten voor verkeersveiligheid hier het maken van regels en afspraken met 

elkaar als meest aansprekend naar voren komt. Ook hieruit blijkt een grote rol van de sociale norm op de 

werkvloer in het gedrag van de jongeren.  

Ondanks dat de jongeren zelf niet direct potentie zien, is er dus wel potentie om via werkgevers het gedrag van 

jongeren in het verkeer positief te beïnvloeden. Enkele voorwaarden voor een werkgeversaanpak zijn:  

 het meenemen van jongeren in specifieke situaties en de motivatie van de werkgever om zich in te 

zetten voor verkeersveiligheid, waardoor de inzet voor de jongeren ook logischer wordt; 

 het verhogen van motivatie om mee te doen aan de inzet van de werkgever op verkeersveiligheid en 

het wegnemen van weerstand bij de jongeren; 

 een positieve waardering van de werkgever en collega’s. 

Om aan deze voorwaarden te voldoen, worden onderstaande aanbevelingen voor de praktijk gedaan.  

Aanbevelingen voor de praktijk 
Maak de link tussen werk en verkeersgedrag logisch en concreet voor jongeren  

Wanneer aan de jongeren de open vraag wordt gesteld of zij rekening houden met hun werk of werkgever in 

het verkeer, geven zij aan hier geen tot weinig rekening mee te houden. Zij zien niet direct een link tussen hun 

werk en het verkeer. De link tussen werk en verkeer is op twee verschillende manieren logischer te maken voor 

jongeren. Allereerst kan verkeersveiligheid onderdeel gemaakt worden van een bredere aanpak. Ten tweede 

kunnen jongeren gewezen worden op de al bestaande connecties tussen hun werk en verkeer. Beide manieren 

worden hieronder toegelicht.  

Verkeersveiligheid als onderdeel van een bredere aanpak 

Uit de gesprekken met de jongeren komt naar voren dat de jongeren specifiek op het gebied van 

verkeersveiligheid weinig verwachten van hun werkgever, met name als zij niet voor hun werk aan het verkeer 

moeten deelnemen. Te zien is echter dat jongeren het wel waarderen aan een werkgever als deze rekening 

houdt met hun werkdruk en als deze zorgt voor goede werkomstandigheden. Daarbij kan gedacht worden aan 

het juiste materiaal om je werk uit te voeren of te eten of te drinken aanbieden op drukke dagen. Ook 



 

Werkgeversonderzoek Rapportage focusgroeponderzoek – Stichting TeamAlert         
          43 

 
 

waarderen jongeren het als een werkgever zich betrokken opstelt, niet alleen op werkgebied, maar ook op 

persoonlijk vlak. Dit maakt dat het plaatsen van verkeersveiligheid in een bredere aanpak kansen biedt voor 

een werkgever om zich in te zetten op verkeersgedrag. Deze bredere aanpak zou zich kunnen richten op het 

welzijn van jongeren in het algemeen. Daarbij kan gedacht worden aan het verminderen van stress, het 

verhogen van werkgeluk en het verbeteren van gezondheid. Ook veilig door het verkeer gaan draagt bij aan het 

welzijn van jongeren. Door verkeersveiligheid als één van de topics die bijdragen aan het welzijn van jongeren 

aan te pakken kan de link tussen werk en verkeer voor jongeren logischer gemaakt worden.  

Jongeren meenemen in de bestaande connecties tussen werk en verkeer 

Wanneer er langer met de jongeren gesproken wordt over het onderwerp blijkt dat er verschillende situaties 

naar voren komen waarin werk zorgt voor onveiliger of veiliger verkeersgedrag van de jongeren. Het is 

belangrijk om jongeren mee te nemen in deze bestaande connecties tussen werk en verkeer. Op deze manier 

kunnen zij zich beter een voorstelling maken van de link tussen werk en verkeersgedrag. Tijdens de 

focusgroepen bleek dat jongeren meer open staan voor de inzet van een werkgever als zij ook een logische link 

zien tussen werk en het verkeer. Aanbevolen wordt dus om als werkgever concrete situaties en voorbeelden te 

omschrijven waar je als werkgever een link hebt met verkeersveiligheid, zodat er minder weerstand heerst 

onder de jonge werknemers die de werkgever positief wil beïnvloeden.  

Neem jongeren mee in de motivatie van de werkgever om zich in te zetten voor verkeersveiligheid 

Uit de focusgroepen blijkt dat de jongeren ook vaak denken dat de werkgevers niet gemotiveerd zijn om zich in 

te zetten voor verkeersveiligheid. Vaak wordt dit gedacht omdat zij denken dat de werkgever andere 

prioriteiten heeft. Het kenbaar maken van de motivatie van de werkgever om zich in te zetten voor 

verkeersveiligheid kan er ook aan bijdragen dat jongeren sterker de link leggen tussen hun werk en het verkeer.  

Het verhogen van de motivatie van jongeren om mee te doen aan een werkgeversaanpak  

In de resultaten komt naar voren dat de jongeren uit de focusgroep graag willen dat een aanpak gericht op 

verkeersveiligheid ook voordelen voor hen met zich meeneemt. Om in te spelen op dit ‘whats in it for me?’- 

principe is het belangrijk dat de aanpak zowel de extrinsieke als de intrinsieke motivatie van de jongeren 

verhoogt. Achtereenvolgens worden de manieren om deze vormen van motivatie te verhogen. Manieren om 

de extrinsieke motivatie te verhogen zijn: 

- de tijd die jongeren besteden aan de inzet van de werkgever, bijvoorbeeld wanneer zij een cursus of 

training volgen, uit te betalen; 

- werken met bonussen wanneer iemand veilig verkeersgedrag vertoont of meedoet aan de inzet, 

bijvoorbeeld wanneer iemand een cursus/training heeft gevolgd;  

- het verkeersgedrag van jongeren meenemen in de beoordelingsgesprekken.  

Manieren om de intrinsieke motivatie te verhogen zijn: 

- Gebruik maken van het self-persuasion principe. De jongeren uit de focusgroepen geven aan dat zij 

hun gedrag vaak aanpassen, omdat zij dit zelf belangrijk vinden. Door aan hen te vragen waarom zij 

het belangrijk vinden om veilig door het verkeer te gaan voor zichzelf, overtuigen zij zichzelf als het 
ware van het gewenste gedrag. Self-persuasion zorgt er tevens voor dat weerstand afneemt, omdat 

niet een ander vertelt wat het juiste is om te doen, maar de jongere zelf.  

- Inspelen op eigen verantwoordelijkheid. De jongeren geven aan dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor 

hoe zij zich in het verkeer gedragen. Dit kan in combinatie met self-persuasion ingezet worden om 

vervolgens vorm te geven aan hoe zij deze verantwoordelijkheid ook waar gaan maken.  

- Jongeren bewust maken van de risico’s die zij lopen in het verkeer en zelfoverschatting verminderen. 

De jongeren vinden vaak dat het niet nodig is dat zij hun verkeersgedrag aanpassen, omdat zij naar 

hun mening al veilig door het verkeer gaan. Het blijkt echter dat zij alsnog risicovol gedrag vertonen. 

Door jongeren te confronteren met dit gedrag door middel van een ervaringselement, kunnen 

jongeren, in een veilige setting, ervaren dat zij niet altijd het veilige gedrag vertonen en neemt hun 

risicoperceptie toe en zelfoverschatting af.  
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Ook het inzetten op de sociale norm op de werkvloer kan de motivatie van jongeren om hun verkeersgedrag 

aan te passen voor hun werk of werkgever verhogen. De manieren om in te zetten op de sociale norm worden 

hieronder besproken.  

Inzetten op een positieve sociale norm op de werkvloer 

De sociale norm blijkt een belangrijke rol te spelen in het gedrag van jongeren tijdens en rondom werk. De 

sociale omgeving van de jongeren op het werk bestaat uit de werkgever, collega’s en klanten. Het gedrag en de 

verwachtingen van deze sociale omgeving nemen de jongeren mee in hun keuze om bepaald gedrag wel of niet 

te vertonen. Het gedrag dat zij bij anderen zien (voorbeeldgedrag) kan omschreven worden als de descriptieve 

norm. Wat zij zien bij anderen wordt gezien als normaal en geeft de jongeren het signaal dat zij ook dit gedrag 

kunnen vertonen. In een aanpak gericht op verkeersveiligheid is het dus belangrijk om het juiste gedrag in de 

sociale omgeving te laten zien en benadrukken. Een werkgever zal dus ook zelf het goede voorbeeld moeten 

geven in het verkeer. Een andere vorm van invloed uit de sociale omgeving wordt de subjectieve norm 

genoemd. De subjectieve norm wordt bepaald door wat jongeren denken dat de sociale omgeving van hen 

verwacht.  Soms spreekt deze sociale omgeving letterlijk de verwachtingen naar de jongeren uit, door 

bijvoorbeeld afspraken te maken met elkaar op de werkvloer. Soms worden deze verwachtingen ingevuld door 

de jongeren zelf, als het ware als ongeschreven regels. Het is dus belangrijk dat de werkgever de juiste 

verwachten uitspreekt naar de jongeren toe en kenbaar maakt dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is 

op het werk. Uit de focusgroepen blijkt dat jongeren een bepaalde verantwoordelijkheid voelen naar hun 

werkgever om aan deze verwachtingen te doen. Jongeren doen graag hun best op het werk. Wanneer een 

werkgever duidelijk uitspreekt dat verkeersveilig gedrag hierbij hoort, is de kans groter dat jongeren ook hierin 

aan de verwachtingen van de werkgever te willen voldoen.  

Een aansprekende manier voor jongeren om verwachtingen van een werkgever kenbaar te maken is het maken 

van regels en afspraken met elkaar. Het is aanbevolen om deze regels en afspraken tijdens de onboarding 

kenbaar te maken aan jongeren. Ook is het aanbevolen om te regels en afspraken regelmatig te herhalen op 

een laagdrempelige manier, dit kan bijvoorbeeld door feedback te geven op het verkeersgedrag van jongeren. 

Daarbij wordt niet alleen het signaleren en bespreken van onveilig gedrag in het verkeer. Ook het geven van 

complimenten wanneer iemand zich netjes gedraagt in het verkeer hoort hierbij.  

Werk aan een positieve waardering van werkgever en collega’s 

Waardering van de sociale omgeving medieert in hoeverre jongeren zich willen aanpassen aan deze 

verwachtingen. Wanneer een werkgever of collega’s meer gewaardeerd worden, zal een jongere eerder bereid 

zijn het gedrag aan te passen naar de verwachtingen of wens van een werkgever of collega. Het is dus 

aanbevolen om rekening te houden met de waardering van een werkgever en deze te verhogen wanneer 

jongeren niet tevreden zijn op het werk. Het is hierin belangrijk om het gesprek aan te gaan met jongeren en 

hen te vragen welke verbeterpunten zij zien voor hun werkgever, maar ook welke goede eigenschappen hun 

werkgever heeft. Hierin is het belangrijk om in te zetten op persoonlijk vlak (soft skills), praktische zaken en 

persoonlijke ontwikkeling. Enkele aanbevelingen om waardering te verhogen zijn: 

 Het verhogen van betrokkenheid van een werkgever door korte gesprekken te voeren over informele 

zaken, zoals een vakantie of weekendplannen; 

 Begripvol reageren op persoonlijke situaties; 

 Meedenken met wensen en behoeften van jongeren;  

 Zelf meedraaien op de werkvloer en weten wat er speelt; 

 Luisteren naar- en onthouden van de gesprekken met de jongeren;  

 Waardering tonen, door complimenten of bonussen en salaris naar verhouding van werkdruk; 

 Flexibiliteit te tonen in werkroosters en het aanvragen van vrije dagen; 
 Werknemers allemaal als gelijken te behandelen; 

 Praktische zaken op orde hebben en duidelijk communiceren wat er van de jongeren verwacht wordt ; 

 Het juiste materiaal en de juiste werkomstandigheden verzorgen voor de jongeren; 

 Werkdruk wegnemen bij de jongeren door voldoende personeel te hebben en met jongeren in 

gesprek te gaan over de werkdruk; 
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 Jongeren de mogelijkheid te bieden tot persoonlijke ontwikkeling, door hen de juiste balans te bieden 

van zelfstandig aan het werk te gaan en begeleiding.  

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Kwantitatieve toetsing van de motivaties  

In hoeverre de motivaties die naar voren komen voor de jongeren in de focusgroepen te generaliseren, z ijn 

voor de totale groep jongeren die werk heeft is op basis van focusgroeponderzoek niet te zeggen. Met de 

resultaten kunnen geen uitspraken gedaan worden over alle jongeren die werk hebben, maar de resultaten 
kunnen wel een indicatie geven van hoe het onderzoek zou uitpakken bij de totale groep jongeren die werk 

heeft. Aanbevolen wordt de motivaties middels online vragenlijsten te toetsen onder een grote en 

representatieve groep jongeren die werken. Het is van belang hier de rol van de werkgever in het 

verkeersgedrag van jongeren verder uit te diepen. Ook de mening van jongeren over hoe een werkgever een 

aanpak gericht op verkeersveilig gedrag vorm kan geven is hierin waardevol.  

In gesprek met werkgevers 

Nu de mening van jongeren op de inzet van werkgevers op het thema verkeersveiligheid in kaart is gebracht, is 

het ook van belang om werkgevers te betrekken. Daarbij is het van belang te onderzoeken welke motivaties zij 
hebben om zich in te zetten voor verkeersveiligheid en hoe zij dit in hun organisatie graag vorm zouden willen 

geven. De combinatie van de mening van jongeren, de mening van werkgevers en gedragswetenschappelijke 

kennis vormt de basis voor een werkgeversaanpak gericht op verkeersveiligheid van werkende jongeren.  
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8. Bijlagen 

Bijlage A: Overzicht van de deelnemers 
 

Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau Woonplaats 

Man 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 

Man 
Man 

Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 

Man 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 

Man 
Man 

Vrouw 
Vrouw 
Vrouw 

24 
21 
21 
19 
19 
15 
21 
20 
24 
24 
21 
16 
18 
15 
16 
17 
17 
16 
16 
20 
21 
21 
21 
16 
20 

Vmbo of mavo 
Havo 
Hbo 
Vmbo of mavo 
Vmbo of mavo 
Basisschool 
Mbo 
Havo 
Hbo 
Wo 
Mbo 
Vmbo of mavo 
Vwo of gymnasium 
Vwo of gymnasium 
Vwo of gymnasium 
Havo 
Havo 
Vwo of gymnasium 
Vmbo of mavo 
Hbo 
Hbo 
Mbo 
Vwo of gymnasium 
Mbo 
Hbo 

Roosendaal 
Rijen 
Helmond 
Apeldoorn 
Utrecht 
Hardinxveld 
Houten 
Bodegraven 
Hilversum 
Roosendaal 
Barneveld 
Groningen 
Groesbeek 
Holten 
De Wijk 
Giessenburg 
Kampen 
Weert 
Roden 
Streefkerk 
Beckum 
Feanwâldsterwâl 
Den Haag 
Veendam 
Maastricht 

 

Bijlage B: Topiclijst  
 

Hoofd- en deelvragen 

Hoofdvraag: 

 Zien jongeren potentie in een werkgeversaanpak gericht op verkeersgedrag? 

Deelvragen: 

 Wat betekent werk voor jongeren? 

 Wat betekent een werkgever voor jongeren? 

 Ervaren jongeren invloed van hun werkgever op hun gedrag?  
 Ervaren jongeren invloed van hun werkgever op hun verkeersgedrag? 

 Wat zijn redenen voor jongeren om zich voor hun werkgever verkeersveilig te gedragen?  

 Welke weerstanden ervaren jongeren wanneer een werkgever invloed wilt uitoefenen op hun 

verkeersgedrag? 

 Wat is er voor nodig om een werkgeversaanpak aansprekend te maken voor jongeren?  
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Tijdschema 

Blok Doel Tijd (min) Tijd 
totaal 

0: Opstarten / Ontvangst Deelnemers zitten klaar om gesprek aan te gaan (met juiste 
materialen voor zich en werkend beeld en geluid) 

5 min 5 min 

1: Introductie  Voorstellen onderzoekers, doel sessie uitleggen en afspraken 
gesprek doornemen  

5 min 10 min 

2: Situatie in kaart • Het ijs breken en elkaar leren kennen  
• Achterhalen wat voor werk jongeren doen 
• Achterhalen wat werk voor jongeren betekent (waarom 

is het belangrijk voor hen) 

20 min 30 min 

3. De verhouding met de werkgever 
en ervaren invloed van werkgever op 
gedrag  

• Achterhalen wie de jongeren als hun werkgever zien 
• Achterhalen welke verhouding jongeren hebben met 

hun werkgever 
• Achterhalen of en in welke situaties jongeren rekening 

houden met hun werkgever 

25 min 55 min 

Pauze  10 min 1 uur en 
05 min 

4: Werkgever en verkeersgedrag • Achterhalen of en in welke situaties jongeren rekening 
houden met hun werkgever in het verkeer 

• Achterhalen wat voor jongeren redenen zijn zich voor 

hun werkgever verkeersveilig te gedragen of juist niet 

• Achterhalen of jongeren het idee hebben dat hun 

werkgever zich bezig houdt met hun gedrag in het 

verkeer 

20 min 1 uur en 
25 min 

5. Conceptvorming • Achterhalen op welke manier jongeren 
gedragsbeïnvloeding via de werkgever op hun 
verkeersgedrag vorm willen geven 

• Achterhalen welke voor- en nadelen jongeren zien in 
een werkgeversaanpak gericht op verkeerveiligheid 

30 min 1 uur 55 
min 

Afsluiting Afronding 5 min 2 uur 
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Blok 0: Opstarten / Ontvangst 

 
Tijd:  
5 minuten` 
 
Doel:  

- Deelnemers zitten klaar om gesprek aan te gaan in Zoom 
- Met juiste materialen voor zich: online vragenlijst 
- Met werkend beeld en geluid 
- Met eventueel iets te drinken 

 
Werkvorm:  

- Gesprek  

 
Focusgroep: 

- Kunnen jullie mij horen? 
- Kan ik jullie horen? 
- Hebben jullie mij zien? 
- Kan ik jullie zien? 
- Hebben jullie allemaal het vragenlijst boekje voor jullie?  
- Hebben jullie eventueel iets te drinken?  

 
 
Uitnodiging 
Hoi! Over een half uurtje begint de brainstorm. Ik stuur je alvast de link naar de videocall. Als je 5 minuten van 

tevoren kan checken of het lukt om binnen te komen is dat helemaal top! Om 19:00 beginnen we. Tot zo!  
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18:35 – 18:40 Blok 1: Introductie 

 
Tijd:  
5 minuten  
 
Doel:  

- Voorstellen 
- Uitleg programma en doel van het gesprek 

- Op gemak stellen van de deelnemers  

- Afspraken gesprek doornemen 
 
Werkvorm:  

- Gesprek  

 
Focusgroep: 

- Welkom  

- Zelf voorstellen + straks stellen jullie jezelf voor 

- Uitleggen wat TeamAlert is en doet. Organisatie die jongeren uitdaagt goede keuzes te maken in het 
verkeer. Door onderzoek meer te weten komen over verschillende onderwerpen. Dit doen we door in 

gesprek te gaan.  

- Uitleggen van het doel (meer te weten komen over jongeren, werk en de invloed die een werkgever 
misschien op jullie heeft in het verkeer) en het verloop van de sessie (samen over kletsen, ik heb het 
liefst dat jullie alles en zoveel mogelijk vertellen want ik wil echt alles weten, heel erg benieuwd naar 
jullie ervaringen).  

- Je eigen mening is waardevol, niets is hierin te gek. Het is niet gek of erg om iets anders te vinden dan 
anderen.  

- Een discussie mag, graag zelfs; je hoeft het niet eens te zijn. Niets is fout: het is jouw mening.  

- Alles is anoniem en vertrouwelijk: één regel: ‘What happens in Zoom, stays in Zoom’.  

- Gesprek wordt opgenomen puur voor uitwerking onderzoek, omdat we niet kunnen onthouden wat 
jullie allemaal hebben gezegd. Maar dit volledig anoniem, zal niet met anderen gedeeld worden en 
wordt meteen na uitwerking van de interviews vernietigd.  

- Als jullie het eens zijn met het bovenstaande en nog steeds mee willen doen: Steek je hand op. 

- In totaal max twee uur 

- Pauze tussendoor als jullie daar behoefte aan hebben om even naar het toilet te gaan of wat te 
drinken. 
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18:40 – 19:00 Blok 2: Situatie in kaart  

 
Tijd:  
20 minuten 
 
 
Doel:  

- Het ijs breken en een veilig sfeer creëren in de groep 
- Miro bord introduceren 
- Voorstellen deelnemers 
- Achterhalen wat voor werk jongeren doen 
- Achterhalen wat werk voor jongeren betekent 

o waarom is het belangrijk voor hen 
 
Werkvorm:  

- Gesprek 
- Miro bord 

 
Miro:  

- Geslacht: 
- Leeftijd: 
- Vaste baan/bijbaan:  
- Mijn functie: 
- Hoe (vaak) reis jij naar jouw werk? (fiets, scooter, auto, openbaar vervoer, anders namelijk:) 
- Hoe (vaak) reis jij tijdens jouw werk? (fiets, scooter, auto, openbaar vervoer, anders namelijk:) 
- Ik ben voor mijn werk 1 heel weinig tot 5 heel veel onderweg  

 
Vragen:  

- Je mag alvast starten met het invullen van het mirobord 
o Even kort je naam en je leeftijd zeggen en dan mag je een kleur kiezen voor het miro bord 

▪ Groen 
▪ Paars 
▪ Geel  

- Je mag jezelf voorstellen met  
o Naam 
o Leeftijd 
o Wat voor werk doe je? 
o Hoe reis je naar jouw werk? 
o Doorvragen op: 

▪ Reis je veel voor jouw werk? 
- Wat zijn voor jou redenen om dit werk te doen? 

o Post its plakken op het mirobord 
o Doorvragen: 

▪ Wat is voor jou het meest belangrijk? 
 
Link naar mirobord 
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19:00 – 19:25 Blok 3: De verhouding met de werkgever en ervaring invloed werkgever op gedrag 

 
Tijd:  
25 minuten 
 
Doel:  
- Achterhalen wie de jongeren als hun werkgever zien 

- Achterhalen welke verhouding jongeren hebben met hun werkgever 

- Achterhalen of en in welke situaties jongeren rekening houden met hun werkgever 

Werkvorm: 
- Miro bord 

 
Miro:  

- Welk rapportcijfer geef jij jouw werkgever?  
- Het beste aan mijn werkgever: 
- Het minst goede aan mijn werkgever: 
- In hoeverre houd jij rekening met jouw werkgever in de beschreven situaties? (sleep naar lijn)  

o In hoe laat ik ga slapen 
o In het verkeer 
o In mijn alcohol of drugsgebruik 
o In mijn taalgebruik 
o In mijn tijdsbesteding/plannen voor de week  
o Anders (zelf aanvullen) 

 
Hoofdvragen: 

- ‘Rapportcijfer werkgever’ 

o Maar eerst: Wie zien jullie als jullie werkgever? 

o Zie je deze ‘persoon’ vaak? 

▪ Zo ja, hoe vaak? Waar? Wanneer? 

▪ Zo nee, wie zie je dan vaak?  

o Wat vind jij het leukste aan jouw werkgever? 
o Wat vind jij het minst leuke aan jouw werkgever? 

o Waarom dit cijfer en niet hoger/lager? 

▪ Wat moet er gebeuren om nog meer tevreden te zijn? 

▪ Hoe ziet helemaal ontevreden er voor jou uit? 

o Wat maakt een werkgever een goede werkgever?  

▪ Hoe moet een werkgever dat laten merken? 

- Algemeen nabespreken situaties:  

o Waarom wel rekening houden in [gedrag] en niet in [gedrag]? 

▪ Kun je hier een voorbeeld van noemen? 

▪ Op welke manier hou je hier rekening mee? 

▪ Hoe zou jouw werkgever reageren als je hier wel/geen rekening mee houdt? 

o Waarom het vaakst [gedrag] beantwoord? 

- Nabespreken verkeer aankondigen voor volgende blok:  

o Ik zie dat [aantal] van jullie ook rekening houden met jullie werkgever in het verkeer 

o Daar zijn wij heel benieuwd naar en gaan we het na de pauze ook verder over hebben.  

 

Pauze 5 minuten  
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19:30 – 19:50 Blok 4: Werkgever en verkeersgedrag 

 
Tijd:  
20 minuten  
 
Doel:  
- Achterhalen of en in welke situaties jongeren rekening houden met hun werkgever in het verkeer 

- Achterhalen wat voor jongeren redenen zijn zich voor hun werkgever verkeersveilig te gedragen of juist 

niet 

- Achterhalen of jongeren het idee hebben dat hun werkgever zich bezig houdt met hun gedrag in het 

verkeer 

Werkvorm:  
- Gesprek 

 
Hoofdvragen: 

- We zagen net dat [X aantal] van jullie wel/geen rekening houden met jullie werkgever in het verkeer? 
o In welke situaties hou je (wel/geen) rekening met jouw werkgever in het verkeer?  

▪ Kun je een voorbeeld noemen? 

▪ Gedraag je je dan veiliger of juist minder veilig? 

▪ Waarom gedraag jij je voor jouw werkgever veiliger/minder veilig? 

o Wat denk je dat jouw werkgever ervan vindt hoe jij je gedraagt in het verkeer? 

▪ Vind jouw werkgever jouw gedrag in het verkeer belangrijk? 

• Waarom wel/niet? 

o Houdt jouw werkgever zich bezig met hoe jij je gedraagt in het verkeer?  

▪ Kun je een voorbeeld geven van een moment waarop jij doorhad dat jouw 

werkgevers zich er mee bezig hield? 

▪ Merk je op een andere manier nog dat jouw werkgever zich bezig houdt met jouw 

gedrag in het verkeer? 

o Zou je het terecht vinden als jouw werkgever zich actiever gaat inzetten om het gedrag van 

jullie als werknemers positief te veranderen?  

▪ Waarom wel/niet? 

▪ Waarom zou dit voor een werkgever belangrijk kunnen zijn? 
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19:50 – 20:25 Blok 5: Conceptvorming 

 
Tijd:  
35 minuten  
 
Doel:  

- Achterhalen op welke manier jongeren gedragsbeïnvloeding via de werkgever op hun verkeersgedrag 

vorm willen geven 

- Achterhalen welke voor- en nadelen jongeren zien in een werkgeversaanpak gericht op 

verkeerveiligheid 

Werkvorm:  
- Miro bord 

 
Hoofdvragen: 

- Stel jouw werkgever wil meer gaan doen op het gebied van verkeersveiligheid en wil zich in gaan 

zetten voor jouw veiligheid in het verkeer. Dit kan bijvoorbeeld door: 

o Verkeersveiligheid een plek te geven in het personeelsbeleid (dus regels en afspraken met  

elkaar maken)  
▪ Wat voor regels en afspraken over verkeersveiligheid zou jij acceptabel vinden op 

werk? 

o Materialen uitdelen aan werknemers die verkeersveiligheid bevorderen 

▪ Welke materialen zou jij willen krijgen? 

o Trainingen en cursussen aanbieden over verkeersveiligheid 

▪ Welke trainingen of cursussen zou jij graag willen hebben? 

o Verkeersveiligheid leuk te maken door er een spel/competitie van te maken 

▪ Hoe zou jij dit op jou werk voor je zien? 

o Monitoren/meten van jouw gedrag in het verkeer 

▪ Hoe zie jij dit voor je?  

o Overige ideeën 

▪ Wat heb je verder nog voor ideeën? 

- Op welke manier kan de werkgever dit het beste doen? Ranken in het mirobord 

- Op het Mirobord staan deze vijf manieren in een blok beschreven. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën 

bij deze vijf manieren. Ik heb daarom bij iedere manier een vraag gesteld. Jullie krijgen nu de tijd om 

deze te beantwoorden en zelf te brainstormen over ideeën die jouw werkgever zou kunnen doen om 

verkeersveiligheid te promoten op het werk.  

o Jullie mogen post its plakken met jouw idee 

o Er is ook een vak met overig: daar mag je jouw eigen ideeën plaatsen die misschien niet 

onder een van de thema’s vallen 

- Ingaan op de ideeën: 

o Ik zie hier [idee X] Wat vind jij daarvan? 
▪ Wat zijn de voordelen voor jou? 

▪ Wat zijn de nadelen voor jou? 

▪ Is het idee haalbaar? / niet haalbaar? 

o We hebben nu een aantal ideeën gehoord. Welke idee vinden jullie het beste? 

▪ Waarom? 

▪ Als dit idee echt uitgevoerd zou gaan worden op jullie werk? Wat vinden jullie daar 

dan van? 
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20:25 – 20:30 Afsluiting 

 
Tijd:  
5 minuten 
 
Doel:  

- Achterhalen of de mening tegenover invloed van werkgevers op het verkeersgedrag is veranderd 
- Afsluiten focusgroep 
- Afhandeling beloning  

 
Hoofdvragen: 
 

- Is jullie mening veranderd ten aanzien van de invloed van jouw werkgever op jouw gedrag in het 
verkeer? 

o Terugkomen op de mening in het begin van de focusgroep 
o Terugkomen op het feit dat ze wel of niet een van de ideeën echt willen uitvoeren 

- Nog vragen en/of toevoegingen? 
- Wat vonden jullie van deze sessie? 
- Cadeaubonnen mailadressen verzamelen 

o Kan in spambox komen, ontvangen jullie over een paar dagen? 
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Bijlage C: Mirobord 
Via de volgende link is het Mirobord te openen en kan er worden ingezoomd op de verschillende onderdelen: 

https://miro.com/app/board/o9J_lp-eqg8=/?invite_link_id=703961702146  

 

 

 

https://miro.com/app/board/o9J_lp-eqg8=/?invite_link_id=703961702146

