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HANDBOEK VOOR HET ONTWIKKELEN, UITVOEREN EN EVALUEREN VAN VOORLICHTINGSCAMPAGNES OVER VERKEERSVEILIGHEID

Deze uitgave is een beknopte versie van het Handboek voor 
het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van voorlichtingscampag-
nes over verkeersveiligheid, dat werd gerealiseerd in het kader 
van het CAST-project (1).

Over het CAST-project 

CAST (Campaigns and Awareness-raising Strategies in Traffic 
safety) is een doelgericht onderzoeksproject met medefinan-
ciering van de Europese Commissie. De aanleiding voor het pro-
ject was de oproep van de Europese Commissie om het verkeer 
veiliger te maken onder meer door middel van effectievere  
verkeersveiligheidscampagnes. Het CAST-project liep van 2006 
tot 2009 en richtte zich op de ontwikkeling van drie praktische 
instrumenten voor iedereen die betrokken is bij het maken  
van verkeersveiligheidscampagnes. Samen bieden deze instru-
menten duidelijke richtlijnen om verkeersveiligheidscampagnes 
te ontwerpen en te evalueren. Deze instrumenten zijn:   

 > een Handboek voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren 
van voorlichtingscampagnes over verkeersveiligheid (1);

 > een Evaluatie-instrument (2), om de doeltreffendheid van 
campagnes te beoordelen; en 

 > een Rapportage-instrument (3), dat duidelijke richtlijnen 
biedt voor het schrijven van een volledig en gestandaar-
diseerd campagneverslag.  

Het CAST-project werd uitgevoerd door een consortium van 
19 partners uit 15 landen. De coördinatie was in handen van 
het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV-IBSR). 
Nagenoeg alle belangrijke Europese organisaties met kennis 
en ervaring op het gebied van verkeersveiligheidscampagnes 
namen deel aan het project. Aldus werd er expertise uit de hele 
EU samengebracht.

Meer informatie over het CAST-project kunt u vinden op de 
CAST-website, www.cast-eu.org 

Voorwoord
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Inleiding

van verkeersveiligheidscampagnes is bijgevolg zeldzaam.  
Er bestaat dan ook echt behoefte aan een handboek waarmee 
betrokkenen bij verkeersveiligheidscampagnes hun campag-
nes in de toekomst nog doeltreffender kunnen maken.

We zijn ervan overtuigd dat de lessen die we kunnen trekken uit 
onderzoek van nut kunnen zijn bij de ontwikkeling van nieuwe 
verkeersveiligheidscampagnes. Resultaten van descriptieve  
studies en meta-analyses wijzen uit dat campagnes meer kans 
op slagen hebben indien ze één zorgvuldig afgebakend thema 
behandelen en zich tot één specifieke doelgroep richten.  
Daarnaast is het belangrijk dat campagnes gebaseerd zijn op 
uitgebreid onderzoek en relevante theoretische modellen,  
die niet enkel de voornaamste determinanten van het pro-
bleemgedrag blootleggen, maar ook van nut zijn bij het ontwik-
kelen van de campagneboodschap. Het werkkader van sociale 
marketing dient te worden gebruikt om deze elementen te  
integreren in een ruimere strategie ter beïnvloeding van het 
gedrag van de weggebruiker. Een belangrijke vereiste is dat cam-
pagnemakers, onderzoekers en beleidsmakers nauw samenwer-
ken om de campagne tot een succes te maken. Begrip bij de 
verschillende betrokkenen voor elkaars visie is in dit verband van 
grote waarde.

Of de resultaten van een campagne nu positief of negatief zijn, 
ze dienen altijd te worden gepubliceerd in een eindrapport dat 
ruim wordt verspreid. Systematische rapportage van eerdere 
campagnes levert waardevolle informatie op die kan worden 
gebruikt voor toekomstige initiatieven. Bovendien kunnen des-
criptieve studies en meta-analyses, die informatie uit verschil-
lende onderzoeken samenvatten, worden gebruikt om 
belangrijke elementen te identificeren die de basis kunnen  
vormen voor het succes van toekomstige campagnes.

Waarom een handboek over 
verkeersveiligheidscampagnes?

Op diverse beleidsniveaus wordt heel wat geld en moeite 
besteed om weggebruikers aan te zetten tot veilig verkeersge-
drag. Voorlichtingscampagnes worden door velen beschouwd 
als één van de belangrijkste manieren om gedragsverandering 
te bewerkstelligen. Samen met handhaving en weginrichting 
vormen ze een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid op onze 
wegen te verbeteren. Maar wat weten wij, afgezien van de  
specifieke kenmerken van nationale campagnes, nu werkelijk 
af van verkeersveiligheidscampagnes? Kunnen wij werkelijk  
stellen dat ze succesvol zijn, in de wetenschap dat een behoor-
lijke evaluatie vaak ontbreekt? Wij menen van niet. Zonder een 
doeltreffende evaluatie en rapportage is het bijzonder moeilijk 
om lessen te trekken uit onze ervaringen die nodig zijn om  
in de toekomst betere campagnes te ontwikkelen. Goede eva-
luaties kunnen ook duidelijk maken of het zin heeft in campag-
nes te investeren, wat op zijn beurt invloed heeft op toekomstige 
investeringsmogelijkheden. 

Het handboek (1) dat ontwikkeld werd in het kader van het 
CAST-project biedt campagnemakers een gedetailleerde en 
praktische handleiding aan om verkeersveiligheidscampag-
nes te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren. De prakti-
sche aanbevelingen zijn enerzijds gebaseerd op interviews 
met campagnemakers, reclamebureaus en onderzoekers uit 
Europa en daarbuiten, en anderzijds op de resultaten van  
literatuuronderzoek en eigen ervaringen. Voor zover we 
weten bestaan er weinig handboeken over verkeersveilig-
heidscampagnes, en al helemaal geen verkorte versies van 
dergelijke publicaties. Beknopte informatie over „best prac-
tices” betreffende het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren 
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Op welk soort campagnes richten we ons?

Wij richten ons niet uitsluitend op massamediacampagnes.  
Uitgaande van eerdere definities worden verkeersveiligheids-
campagnes omschreven door het CAST-consortium als:  
„doelgerichte initiatieven die mensen informeren, overtuigen,  
of aanzetten tot attitude- en/of gedragsverandering, met als doel 
de verkeersveiligheid te verbeteren in haar geheel of bij een welom-
schreven maar ruim publiek, gedurende een bepaalde periode  
en door middel van georganiseerde communicatieactiviteiten, 
waarbij mediakanalen vaak worden gecombineerd met persoon-
lijke communicatie of andere ondersteunende activiteiten zoals 
handhaving, educatie, wetgeving, engagement, beloningen, enz.”

Voorlichtingscampagnes over verkeersveiligheid hebben  
minstens vijf mogelijke hoofddoelstellingen:
1) het verschaffen van informatie over nieuwe of gewijzigde 

wetten;
2) het bevorderen van kennis en/of het risicobewustzijn over 

nieuwe boordtechnologieën, risico's, enz. en het passend 
preventief gedrag; 

3) het veranderen van onderliggende factoren waarvan 
bekend is dat zij verkeersgedrag beïnvloeden;

4) het veranderen van probleemgedrag en in stand houden 
van veilig gedrag;

5) het in aantal en ernst terugdringen van ongevallen.

Uit pragmatisch oogpunt zou er nog een zesde doelstelling 
kunnen worden genoemd, hoewel deze vaak als impliciet 
wordt beschouwd:
6) het informeren van de weggebruikers dat de overheid  

riskant verkeersgedrag in kaart heeft gebracht en het 
terugdringen hiervan tot prioriteit heeft verheven. 

Op deze manier kunnen verkeersveiligheidscampagnes het 
verkeersveiligheidsbeleid van de overheid ondersteunen.

Zes basisstappen als leidraad  
doorheen de campagnecyclus 

Elke actie om de verkeersveiligheid te verbeteren begint met 
het opsporen van het probleem. Dat kan vaak door de beschik-
bare statistieken te bekijken (bv. over verkeersongevallen  
of -overtredingen). Vervolgens moet het probleem verder wor-
den geanalyseerd om te bepalen of een verkeersveiligheids-
campagne al dan niet soelaas kan bieden. Zo ja, dan moet  
je je afvragen of een voorlichtingscampagne op zich volstaat 
om de beoogde verandering te bereiken, of dat aanvullende 
acties nodig zijn om de campagne te ondersteunen. 

Zelfs al besluit je dat een verkeersveiligheidscampagne kan 
helpen om het probleem geheel of gedeeltelijk op te lossen, 
dan nog kun je in het duister tasten over de verdere aanpak. 
Misschien ben je bang dat de klus te moeilijk is om te klaren – 
je kan er echter zeker van zijn dat je meer kennis en knowhow 
hebt dan je denkt. Weet ook dat je er niet alleen voor staat:  
collega's of andere partners uit het campagneteam kunnen 
een helpende hand bieden. 
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2
Situatieanalyse

1
Aan de slag

3
Campagne  
en evaluatie  
ontwerpen

4
Vóórmeting  

en campagne  
uitvoeren

5
Evaluatie  
voltooien  

en conclusies  
formuleren

6
Eindrapport 

schrijven

Figuur 1: Stappen voor het 
ontwikkelen, uitvoeren en evalueren 
van een voorlichtingscampagne  
over verkeersveiligheid

Zes essentiële stappen leiden je doorheen de cyclus om een 
verkeersveiligheidscampagne te ontwikkelen, uit te voeren  
en te evalueren (zie Figuur 1). Door deze stappen te volgen blijft 
je kennis up-to-date, bespaar je tijd en geld, en ga je op een 
georganiseerde manier te werk. Omwille van de duidelijkheid 
worden de stappen voorgesteld in een vaste volgorde. Wees  
je er echter van bewust dat de stappen onderling afhankelijk  
zijn en niet noodzakelijkerwijs in de gegeven volgorde hoeven 
te worden uitgevoerd. Een verkeersveiligheidscampagne komt 
immers tot stand door belangrijke beslissingen over verschil-
lende aspecten, van het algemene campagnedoel tot de  
specifieke doelstellingen, de strategie en de lancering tot de  
eindevaluatie. Om in een bepaald stadium doeltreffende beslis-
singen te kunnen nemen en optimaal te kunnen werken is vaak 
input nodig uit een vorige stap. Soms moet je echter terugke-
ren naar een bepaalde stap om die verder uit te werken.

Zodra de zes stappen zijn uitgevoerd, is de campagnecyclus vol-
trokken. De conclusies uit de campagne en de evaluatie leveren 
de noodzakelijke input voor de volgende campagnecyclus.

Wat nu volgt is het ontleden van elke stap in afzonderlijke deel-
stappen. We raden aan om die te volgen bij het voorbereiden 
en organiseren van je campagne.
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Voor je kunt starten met het ontwerpen van een cam-
pagne, moet je achtergrondinformatie verzamelen 
over het probleem. Je dient bijvoorbeeld informatie  
te zoeken over verklarende factoren, de soorten weg-
gebruikers die bij de problematiek betrokken zijn en 
de context waarin het probleem zich voordoet. Vervol-
gens start de zoektocht naar campagnepartners en 
belanghebbenden die de campagne kunnen steunen 
en/of deel kunnen uitmaken van het campagneteam. 

1 Vaststelling en omschrijving  
 van het probleem

Om het probleem op te sporen heg je gegevens nodig over 
ongevallen, overtredingen, geobserveerd gedrag en actuele 
knelpunten.

2 Analyse van de context

De analyse van de algemene en specifieke context waarbinnen 
het probleem voorkomt, zal uitwijzen of de campagne kan of 
moet worden gecombineerd met andere acties of programma's.

3 Partners en belanghebbenden opsporen  
 en betrekken bij de campagne 

Dit kunnen overheden en/of privéorganisaties zijn. Hun deel-
name in de campagne kan van financiële, logistieke of andere 
aard zijn.

4 De begroting opstellen

Je dient het potentiële of werkelijke campagnebudget te bepa-
len, met inbegrip van de onderzoeks- en evaluatiekosten.

5 De campagnepartners samenbrengen  
 voor een startvergadering

Op deze eerste vergadering leg je de algemene doelstelling vast 
van de campagne en bespreek je tevens de campagnestrategie, 
zodat duidelijk wordt wat je noden zijn. Op basis daarvan kun  
je samen met de campagnepartners kijken over welke midde-
len je al beschikt en naar welke middelen je op zoek moet gaan. 
Aan de hand van deze informatie kan je een eerste versie opstel-
len van de creatieve briefing. Dit is het centrale referentiedocu-
ment van de campagne, dat zal worden bijgewerkt gedurende 
het gehele campagneproces.

6 Aanbestedingen uitschrijven en  
 het campagneteam samenstellen

Het campagneteam bestaat uit mensen van de opdrachtge-
vende organisatie, de campagnepartners en eventuele externe 
bureaus en instanties die via een aanbesteding zijn ingehuurd. 
Dit kunnen reclame-, productie- en media- en publicrelations-
bureaus maar ook onderzoekers zijn. Externe onderzoekers zijn 
soms wel en soms niet nodig. Het hangt ervan af of de orga-
nisatie van de opdrachtgever wel of geen eigen onderzoeks-
afdeling heeft. Het is echter aan te raden de evaluatie te laten 
uitvoeren door een externe partij, omdat alleen zo de objec-
tiviteit gewaarborgd is.

Stap 1 | Aan de slag
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Na stap 1 is het tijd om de situatie nader onder de loep 
te nemen (*). Hierbij maak je een diepteanalyse van het 
probleem, de mogelijke oplossingen en de doelgroep. 
Zo kunt u de specifieke doelstellingen van de cam-
pagne bepalen, de campagneboodschap opstellen  
en de evaluatie van de campagne voorbereiden. 

1  Het probleem en de mogelijke  
oplossingen grondig analyseren

Om het probleem volledig te analyseren, moet je op zoek gaan 
naar beschikbare informatie uit vier bronnen:

 >  kwalitatieve en kwantitatieve studies die het probleemge-
drag grondige analyseren;

 > onderzoek naar theoretische modellen die de onderlig-
gende drijfveren (determinanten) van het probleemgedrag 
verklaren;

 > eerdere campagnes en acties;
 > marketingstudies over de doelgroep.

Daarna vat je de gevonden informatie over het probleemgedrag 
en de oplossingen samen. Zelden zullen de beschikbare gege-
vens volstaan, zeker wanneer het gaat om een zeer specifieke 
doelgroep. In dat geval is bijkomend onderzoek nodig.

2 De doelgroep wel of niet segmenteren
Bepaal of de doelgroep wel of niet moet worden gesegmen-
teerd. Vaak is het beter om het publiek te segmenteren om 
beter te kunnen inspelen op de specifieke behoeften en eigen-
schappen van bepaalde subgroepen (levensstijl, cultuur, enz.). 
Als je de subgroepen eenmaal hebt gedefinieerd, evalueer  
je ze en selecteer je er één of meer waarop je de campagne 
zal richten. Naast de meest voor de hand liggende doelgroep 
– d.w.z. de groep wiens gedrag het dringendst aan verande-
ring toe is (primaire doelgroep) – kan het ook nuttig zijn om  
te proberen een secundaire doelgroep te bereiken die invloed 
kan hebben op de eerste. Vervolgens moet je uitmaken hoe  
je de doelgroepen en de specifieke subgroepen kan bereiken, 
uitgaande van de informatie die u zoals hierboven aangege-
ven hebt verkregen.

3 Hoe speel je in op de belangrijkste  
 drijfveren en bereik je de doelgroep?
Je dient uit te zoeken welke factoren bijdragen tot het probleem-
gedrag. Eerst vraag je je af of het gedrag al dan niet bewust is. 
Vervolgens is het belangrijk om inzicht te krijgen in de drijfveren 
achter het onveilige gedrag. In sommige gevallen zal deze infor-
matie niet voorhanden zijn, zodat bijkomend onderzoek nodig 
is. Dat geldt voornamelijk in één van de volgende situaties:

 > je hebt veel informatie over de belangrijkste determinan-
ten van het probleemgedrag en/of het veilige gedrag, 
maar je wil weten welke determinant het meest door-
weegt bij de doelgroep; 

 > je hebt slechts een deel van de nodige informatie gevon-
den en je bent er van bewust dat bepaalde onderdelen 
ontbreken; of 

 > je hebt helemaal geen informatie over de belangrijkste 
determinanten.

Op grond van de onderzoeksresultaten kan je vervolgens een 
geschikt gedragsmodel kiezen dat geschikt is als fundament 
voor de campagnestrategie. Dit kan ofwel een reeds bestaand 
theoretisch model zijn, ofwel een model dat je zelf samenstelt. 
Het model moet hoe dan ook de voornaamste gedragsdeter-
minanten van je specifieke doelgroep bevatten.

4    Specifieke campagnedoelstellingen 
definiëren

Deze deelstap bestaat erin om het algemene campagnedoel 
op te splitsen in specifieke doelstellingen, namelijk: 

 > Primaire doelstellingen: deze bepalen welk gedrag de 
doelgroep moet vertonen om het algemene campagne-
doel te bereiken.

 > Secundaire doelstellingen: deze bepalen welke andere  
factoren zoals kennis, attitudes en normen kunnen bijdra-
gen tot het behalen van de primaire doelstellingen.

5 Informatie verzamelen uit  
 bestaande evaluaties van  
 eerdere campagnes en acties 
Je dient een evaluatiemethode te kiezen die geschikt is om elk 
van de vooraf vastgelegde, specifieke doelstellingen te toet-
sen. Daarbij kan het heel nuttig zijn om je te baseren op infor-
matie uit vroegere evaluatiestudies die verband houden met 
de huidige campagne. 

Stap 2 | Situatieanalyse

(*) Er bestaan verschillende internationale databases met informatie over verkeersveiligheidscampagnes (bv. het European Road Safety 
Observatory www.erso.eu en RoadSafetyWeb www.roadsafetyweb.net).



9

HANDBOEK VOOR HET ONTWIKKELEN, UITVOEREN EN EVALUEREN VAN VOORLICHTINGSCAMPAGNES OVER VERKEERSVEILIGHEID

Tijdens de vorige twee stappen werden gegevens  
verzameld en geanalyseerd om het probleemgedrag 
en de doelgroep af te bakenen; de specifieke campag-
nedoelstellingen werden vastgelegd en de evaluatie-
methode werd bepaald. Nu is het moment aangebroken 
om de campagne zelf te ontwerpen – eventueel samen 
met andere acties of programma's – en om de evalua-
tiestudie te plannen. Bij deze stap dien je de volgende 
vragen te beantwoorden: Wat moeten we doen? 
Hoe moeten we het doen? en Hoe komen we te weten  
of de campagne wel of niet werkt?

1  De campagnestrategie ontwikkelen

De campagnestrategie dient gebaseerd te zijn op de specifieke 
doelstellingen, die op hun beurt vanuit een meer operationele 
invalshoek bepalen hoe het algemene campagnedoel concreet 
bereikt kan worden. De campagnestrategie bepaalt hoe je de 
doelgroep zult beïnvloeden teneinde kennis, opvattingen en/
of gedrag te veranderen dan wel bij te brengen. De strategie  
is gebaseerd op theoretische modellen.

 > Bepaal de strategie. Hierbij kies je het type campagne (voor-
lichtingscampagne, gecombineerde campagne, geïnte-
greerde campagne) en de schaal (lokaal, regionaal en/of 
landelijk) afhankelijk van de plaats waar het probleem zich 
voordoet, de doelgroep en hoe je ze kan bereiken. Je kunt 
ook vroegere campagnes en acties bestuderen om hieruit 
lessen te trekken die van pas komen bij het ontwikkelen 
van de strategie. Zodra de campagnestrategie vastligt, kan 
de creatieve briefing worden bijgewerkt door de opname 
van nieuwe elementen.

 >  Werk de inhoud van de boodschap uit. Dit houdt in dat je de 
context, de structuur en de stijl van de boodschap uitwerkt 
volgens de elementen uit de creatieve briefing. Hierbij 
moet je als opdrachtgever een duidelijke werkwijze opstel-
len en overleggen met het reclamebureau. De boodschap 

moet zo concreet en begrijpelijk mogelijk zijn. Gebruik 
hiervoor een sociale marketingstrategie en rekening hou-
den met de volgende zaken: de specifieke campagnedoel-
stellingen, de eigenschappen van het probleemgedrag  
en het overeenkomstige veilige gedrag, de belangrijkste 
determinanten van het probleemgedrag bij de doelgroep 
(frequentie en plaats), de voordelen en nadelen van veilig 
gedrag zoals deze worden ervaren, de plaats en het tijd-
stip waar het veilige gedrag vertoond moet worden,  
de kenmerken van de doelgroep, de omgevingsfactoren 
en de kenmerken van degene die de boodschap brengt. 
Voor de inhoudelijke uitwerking van de boodschap en de 
uitvoeringsstrategie kunnen kwalitatieve studies zoals  
individuele interviews, focusgroepen of creatieve brain-
stormsessies gebruikt worden.

 > Kies identificatie-elementen voor de campagne. Het gaat 
hier om visuele of auditieve elementen die zorgen voor 
de samenhang van een (reeks) campagne(s); ze geven 
een campagne een identiteit en geven duidelijk aan 
welke organisaties betrokken zijn. Woordvoerders, logo's, 
mascottes en merken kunnen allemaal identificatie- 
elementen voor de campagne zijn.

 > Selecteer de media en leg het mediaplan vast. Het mediaplan 
wordt opgesteld volgens het campagnebudget, de periode 
en de duur van de campagne, de advertentietarieven van 
elk mediakanaal en informatiedrager (krant, radiopro-
gramma, enz.), demografische statistieken m.b.t. het bereik 
en de meest geschikte plaatsen en tijdstippen om de doel-
groep te bereiken.

 > Ontwikkel en test de boodschappen en slogans vooraf in hun 
volledige context. Door de boodschap vooraf te testen 
kom je meer te weten over de sterke en zwakke punten, 
en achterhaal je of ze geschikt is om de doelgroep te 
bereiken. Bepaalde hulpmiddelen (bv. de Risk Behaviour 
Diagnosis Scale) kunnen van pas komen om de bood-
schap te verbeteren en te optimaliseren voordat de cam-
pagne daadwerkelijk begint.

Stap 3 | Campagne en evaluatie ontwerpen
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2 De campagne-evaluatie ontwerpen

De evaluatie moet even zorgvuldig ontworpen worden als  
de campagne zelf. Hiertoe moet je volgende stappen nemen:

 > Definieer de evaluatiedoelstellingen. De campagne-evaluatie 
moet op zijn minst aantonen of de campagne al dan niet 
werkt, en of ze al dan niet kostenefficiënt is. Meer specifiek 
zou ze ook moeten weergeven welke aspecten van de cam-
pagne werken en welke niet, en wat de mogelijke redenen 
hiervoor zijn. Bij elk van deze doelstellingen past een andere 
type evaluatie – namelijk een proces –, een effectiviteits –,  
of een economische evaluatie.

 > Kies het evaluatieontwerp en de steekproef. Je moet een 
geschikte onderzoeksopzet kiezen met minstens een voor- 
en een nameting en indien mogelijk in combinatie met een 
controle – of vergelijkingsgroep. Kies voor een steekproef 
die past in het tijdsschema, het budget, de omvang van de 
doelgroep, het type en het thema van de campagne en 
eventuele ondersteunende activiteiten.

 > Bepaal de meetvariabelen voor de evaluatie (ongevallenge-
gevens, geobserveerd gedrag, zelfgerapporteerde data  
en gegevens over de kosten).

 > Bepaal de methodes en instrumenten om data te verzamelen. 
Kies de methode (kwalitatief of kwantitatief) en instrumen-
ten voor de evaluatie, rekening houdend met de haalbaar-
heid, het tijdsbestek en de vereiste middelen. Het vooraf 
testen van de evaluatie-instrumenten wordt sterk aanbe-
volen. Het verzamelen van gegevens dient bij elke meting 
(voor, tijdens, na) op dezelfde manier te gebeuren. 

 > Plan de evaluatie. Zet een evaluatie op die is afgestemd op 
het type gegevens dat moet worden vergaard.
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Voor de campagne van start gaat, moet de voormeting 
plaatsvinden. Deze meting wordt gebruikt als referen-
tie (nulmeting) voor de resultaten van de andere metin-
gen. Vervolgens dien je het campagnemateriaal te 
produceren en de campagne te lanceren. Het verloop 
van de campagne moet je uiteraard op de voet volgen 
om problemen, mochten deze zich tijdens de cam-
pagne voordoen, direct aan te pakken (**).

1 De voormeting uitvoeren 

De voormeting moet worden uitgevoerd volgens de voorop-
gestelde evaluatiedoelen en de gekozen evaluatiemethode. 
De voorbereiding omvat het uittesten van de evaluatie-instru-
menten en –materialen en het aanwerven en opleiden van de 
onderzoekers. De evaluatiestudie moet identiek zijn in elke 
situatie, dit wil zeggen dat dezelfde procedure moet worden 
toegepast voor elke groep deelnemers (experimentele groep, 
controlegroep of vergelijkingsgroepen).

2 Campagnemateriaal produceren

De externe bureaus die werden ingehuurd moeten het cam-
pagnemateriaal produceren en mediaruimte boeken zodat 
alles klaar is voor de start van de campagne.

3 De campagne uitvoeren

De start van de campagne moet juist getimed zijn, omdat hier-
aan unieke kansen verbonden zijn op gratis publiciteit voor de 
campagne. Wanneer de campagne gecombineerd wordt met 
andere acties, is het belangrijk om alle activiteiten zorgvuldig 
op elkaar af te stemmen, zodat elk campagne-element kan 
worden uitgevoerd zoals gepland. Dit vergt een zeer strikte 
organisatie en een goede communicatie tussen de organisa-
tor, de campagnepartners en de tussenpersonen.

4 Controleren van het campagnemateriaal  
 en mogelijke herziening  
 van eerdere stappen

De eerste feedback van de procesevaluatie dient om te achter-
halen of de campagne volgens plan wordt uitgevoerd en in 
welke mate de doelgroep wordt bereikt. Dit vereist strikte coör-
dinatie en follow-up. Als de eerste resultaten aantonen dat er 
problemen zijn met de uitvoering van de campagne, kunnen 
corrigerende acties ondernomen worden tijdens de campagne. 
Bovendien kun je hierover overleggen met het reclame- en/of 
mediabureau. Wanneer de campagne door andere activiteiten 
wordt ondersteund, vergt het controleren van de uitvoering  
van de campagne nauwere betrokkenheid en inspanning van 
de initiatiefnemer en de campagnepartners.

Stap 4 | Voormeting en campagne uitvoeren

(**) Meer details over de procesevaluatie zijn te vinden in het CAST Evaluatie-instrument en het CAST handboek.
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Om te achterhalen of de campagne doeltreffend  
was, moet je een evaluatiestudie uitvoeren zodat  
je de resultaten voor en na de campagne kan verge-
lijken. Wij bevelen ook een meting tijdens de cam-
pagne aan. De analyse van de op die tijdstippen 
verzamelde gegevens, wijst uit of de campagne 
effect(en) had en in welk(e) opzicht(en). Ongeacht of 
er wel of geen effecten waren, de resultaten moeten 
worden gerapporteerd. De evaluatie moet volledig 
onafhankelijk gebeuren en mag in geen enkel opzicht 
worden vertekend of beïnvloed. Het evaluatiecomité 
moet borg staan voor de objectiviteit van de evalu-
atiestudie, hoewel absolute onpartijdigheid nooit 
kan worden gegarandeerd.

1 De evaluatiemeting(en) tijdens  
 en/of na de campagne uitvoeren

Afhankelijk van de duur van de campagne en het type gege-
vens dat je verzamelt, heb je de volgende evaluatieperiodes 
gedefinieerd: 

 > de periode tijdens de campagne, inclusief de tijdsspanne tus-
sen de start van de campagne en de start van de evaluatie;

 > de periode na de campagne, inclusief de tijdsspanne tus-
sen het einde van de campagne en de start van de eerste 
nameting en, indien van toepassing), de tijdsspanne tus-
sen de twee nametingen.

Wanneer je gedurende de drie evaluatieperiodes dezelfde 
soort gegevens verzamelt, dan moeten de omstandigheden 
tijdens het verzamelen van gegevens (en de gebruikte meet-
instrumenten) identiek zijn voor al deze metingen.

2 De evaluatiegegevens  
 verwerken en analyseren

De gegevens van de voormeting moeten worden vergeleken 
met de gegevens van de tijdens- en de nameting. Door deze 
vergelijking kun je nagaan of de campagne de vooraf vastge-
legde primaire en secundaire doelstellingen heeft bereikt.

3 Informatie verzamelen over  
 de kosten en de kosteneffectiviteit 

Nu de evaluatiestudies achter de rug zijn, kun je informatie  
verzamelen over de kostprijs van de campagne en de renda-
biliteit berekenen (kosten-batenanalyse).

4 Duidelijke conclusies trekken  
 over de campagne

In elk geval is het belangrijk om te onderzoeken welke cam-
pagne-elementen een aantoonbaar effect hadden in termen 
van meetvariabelen (attitudes, gedrag, ongevallen…), en bij 
welke doelgroep en onder welke omstandigheden dit het 
geval was (i.e. de sterke punten van de campagne). Maar het 
is even belangrijk om aan te geven welke elementen niet werk-
ten (i.e. de zwakke punten van de campagne), aangezien deze 
informatie kan voorkomen dat dezelfde fouten opnieuw wor-
den gemaakt. Op deze manier kunnen toekomstige campag-
nes worden verbeterd. 

Stap 5 | Evaluatie voltooien en conclusies formuleren
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Het eindrapport van de campagne sluit de campag-
necyclus af – in ieder geval tijdelijk. Eén van de voor-
naamste redenen om het rapport te schrijven is om 
belangrijke informatie en feedback te leveren aan 
campagnepartners, belangengroepen, onderzoekers 
en het grote publiek. Het is van cruciaal belang om 
de resultaten van de campagne bekend te maken,  
en ervoor te zorgen dat de informatie op grote schaal 
verspreid wordt en gemakkelijk toegankelijk is.  
Elke verbetering van toekomstige campagnes hangt 
af van de beschikbaarheid van grondige en serieuze 
campagne-evaluatierapporten.

Het centrale deel van het rapport moet een gedetail-
leerd overzicht geven van de campagneachtergrond 
en –context, het probleemgedrag en de mogelijke 
oplossingen, de doelgroep(en), de campagnestrate-
gie inclusief het theoretische model, de inhoud van 
de boodschap, het mediaplan, de opzet van de evalu-
atiestudie, de resultaten, en de conclusies. Omwille 
van het leesgemak moet deze informatie worden 
onderverdeeld in vier duidelijk benoemde delen:  
achtergrond, campagnestrategie, evaluatie en conclu-
sies, en aanbevelingen (***).

1 Kenmerken van het rapport 

Het rapport moet in een standaardformaat opgesteld  
worden, zodat belangrijke informatie zeker niet ontbreekt. 
Om de resultaten te verspreiden, moet het rapport beschik-
baar zijn op het internet, in de regel op de website van de 
opdrachtgever of in een internationale of Europese database, 
bijvoorbeeld op RoadSafetyWeb (www.roadsafetyweb.net). 

Het rapport dient een antwoord te geven op de volgende  
vragen:

 > Waarom werd de campagne gevoerd?
 > Hoe werd ze gevoerd?
 > Zijn de effecten (indien aanwezig) toe te schrijven aan de 

campagne?
 > Welke soorten evaluaties werden uitgevoerd (proces-, 

effect- en/of economische evaluatie)?
 > Welke aspecten van de campagne werden geëvalueerd?
 > Welke campagne-elementen waren bijzonder doeltreffend 

en welke niet?
 > Werd(en) het(de) effect(en) gemeten op korte, middellange 

en/of lange termijn?

2 Inhoud en structuur van het rapport 

Voor het eindrapport raden we de volgende structuur aan:
 > titelpagina (titel, auteurs, enz.);
 > dankwoord;
 > abstract en trefwoorden;
 > inhoudsopgave;
 > samenvatting;
 > hoofdgedeelte van het verslag: 

 >  achtergrond;
 > campagnestrategie;
 > evaluatie;
 > conclusies en belangrijkste aanbevelingen;

 > referenties;
 > bijlage;
 > noot van de auteur.

Stap 6 | Eindrapport schrijven

(***)  Hiervoor kun je het CAST-handboek raadplegen, en aanvullend hierop ook gebruik maken van het CAST-rapportage-instrument (3), 
dat duidelijke richtlijnen geeft voor het schrijven van een volledig campagnerapport. 



14

Deze handleiding biedt een stappenplan met praktische infor-
matie voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van ver-
keersveiligheidscampagnes. In deze verkorte versie hebben we 
de zes stappen van de campagnecyclus als volgt beschreven:

1) Aan de slag. De eerste stap bestaat uit het opsporen van het 
probleem, de analyse van de organisatorische en sociaal-
economische context die verband houden met verkeersvei-
ligheid, het bepalen van het budget inclusief de kosten voor 
onderzoek en evaluatie, het zoeken van partners en belang-
hebbenden die in het campagneproces betrokken kunnen 
worden, het opstellen van de creatieve briefing en onder-
zoek naar mogelijke bijdragen van externe bureaus en hun 
interacties met de campagneorganisator.

2) Situatieanalyse. In deze stap gebeurt een diepteanalyse van 
het probleem en de mogelijke oplossingen gebaseerd op 
onderzoek en eerdere initiatieven, de omschrijving van de 
doelgroep, onderzoek naar de manier waarop men de doel-
groep best bereikt en beïnvloedt, en de vertaling van het 
algemene campagnedoel naar specifieke doelstellingen. 

3) Campagne en evaluatie ontwerpen. Hierbij bepaalt men de 
campagnestrategie, de inhoud en stijl van de boodschap, 
de geschikte mediakanalen en het mediaplan, ontwikkelt 
en test men de boodschap(pen) en slogan(s) vooraf in hun 
reële context, en wordt de campagne-evaluatie gepland 
en vooraf getest.

4) Voormeting en campagne uitvoeren. Bij deze stap vindt de 
voormeting van de evaluatie plaats, de productie van het 
campagnemateriaal en de start van de campagne zelf.

5) Evaluatie voltooien en conclusies formuleren. Tijdens deze 
vijfde stap voert men de tijdens- en nameting uit volgens 
de gekozen evaluatiemethode met inbegrip van een kwa-
liteitscontrole van elke evaluatiefase, verwerkt en analyseert 
men de gegevens, de kostenbaten en de kosteneffectiviteit. 
Dit alles opdat campagnemakers gefundeerde conclusies 
kunnen trekken en vaststellen wat de beperkingen van de 
campagne waren.

6) Eindrapport schrijven. In deze laatste stap wordt het rapport 
opgemaakt aan de hand volgens een standaardschema. 
Daarbij wordt erop toegezien dat alle nodige informatie  
in het rapport staat, opdat de lezer een goed inzicht krijgt 
in de campagne en haar resultaten. 

Uitgaande van de inhoud van het Handboek voor het ontwik-
kelen, uitvoeren en evalueren van voorlichtingscampagnes over 
verkeersveiligheid (1), komen we tot de volgende algemene 
aanbevelingen.

Besluit
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Baseer de campagne op statistieken  
en onderzoek

Campagnes dienen een stevige basis te hebben: databestan-
den van ongevallenstatistieken, verkeersovertredingen, onder-
zoek (observaties, enquêtes, marktonderzoek, theoretische 
modellen om gedrag te voorspellen en te verklaren, gedrags-
veranderingsmodellen). Campagnes kunnen ook worden geba-
seerd op nieuwe problemen. Statistieken zijn meestal het eerste 
hulpmiddel om het campagnethema te bepalen, omdat zij 
basisinformatie verschaffen over de doelgroep. Statistische infor-
matie op zich is echter niet voldoende. Het is daarom nuttig  
om de campagne te baseren op beschikbare studies en/of om 
bijkomend onderzoek uit te voeren, gebaseerd theoretische 
modellen, indien de nodige informatie niet voorhanden is. Deze 
studies op maat kunnen diepgaande informatie opleveren over 
het probleemgedrag en de determinanten ervan, terwijl 
bestaand onderzoek kan helpen om de doelgroep gedetailleerd 
in kaart te brengen en op te splitsen in kleinere subgroepen.

Selecteer een specifieke doelgroep

Om de doelgroep te bereiken en de kans op een gedragsver-
andering bij deze groep te verhogen, moeten campagnema-
kers hun doelgroep zorgvuldig afbakenen. Dit vergt oog voor 
detail en kan worden bereikt door de doelgroep te segmen-
teren. Segmentatietechnieken kunnen gebaseerd zijn op 
demografische, geografische, psychografische en/of gedrags-
gerelateerde variabelen, theoretische modellen of op de ken-
merken van de primaire en secundaire doelgroepen. Door 
verschillende segmentatiecriteria met elkaar te combineren, 
kan een nog grotere precisie worden bereikt. De vijf elemen-
ten van de marketingmix en dus van de boodschap moeten 
aan elke subgroep worden aangepast. Het kiezen van een 
specifieke doelgroep helpt campagnemakers ook om verge-
lijkingsgroepen samen te stellen voor de evaluatie van de 
campagne. Dergelijke evaluaties vergelijken weggebruikers 
die zijn blootgesteld aan de campagne (experimentele groep) 
met weggebruikers uit een veronderstelde identieke popu-
latie die niet werden blootgesteld aan de campagne (verge-
lijkingsgroep zonder willekeurige selectie tussen de twee 
groepen). Als alternatief kan men de specifieke doelgroep 
vergelijken met een groep mensen waar de campagne niet 
op gericht was, maar die er toch aan werden blootgesteld.

Vertaal het algemene campagnedoel  
naar specifieke doelstellingen

Het algemene campagnedoel wordt bepaald op basis van eer-
der onderzoek zodat er een eerste idee ontstaat over het 
thema en de mogelijke doelgroep(en) van de campagne.  
Dergelijke algemene informatie is echter niet specifiek genoeg 
om een campagnestrategie uit te stippelen. Daarom is het nut-
tig om specifieke campagnedoelstellingen te formuleren.  
De specifieke doelstellingen moeten een nauwkeurige 
omschrijving geven van het probleemgedrag dat in veilig 
gedrag dient te worden omgezet (de primaire specifieke doel-
stelling), evenals andere factoren omschrijven (de secundaire 
doelstellingen) die zouden kunnen bijdragen tot de verwezen-
lijking van het primaire doel: dat de doelgroep veilig gedrag 
gaat vertonen. Behalve de hoekstenen van de campagnestra-
tegie zullen deze doelstellingen ook de basis vormen voor  
de evaluatiestudie en de maatstaf voor het campagnesucces 
(d.w.z. of het doel en de doelstellingen van de campagne  
zijn bereikt).

Stippel de campagnestrategie  
uit en plan de campagne

De campagnestrategie is de operationele vertaling van het 
algemene doel en de specifieke doelstellingen. Ze maakt deel 
uit van een bredere sociale marketingstrategie die gericht  
is op gedragsverandering. De campagnestrategie is gebaseerd 
op de theoretische modellen die werden gebruikt bij het defi-
niëren van de specifieke doelstellingen, dus bepaalt ze in hoge 
mate het type campagne dat er gevoerd zal worden. De cam-
pagne kan louter via de media worden gevoerd of met andere 
acties worden gecombineerd. Bovendien kan ze op verschil-
lende schalen worden gevoerd (landelijk, regionaal of lokaal) 
afhankelijk van het probleemgedrag, de doelgroep en de 
gebieden waar het probleem zich het vaakst voordoet.  
De campagnestrategie bepaalt ook hoe de doelgroep kan 
bereikt en beïnvloed worden. De campagne, de communi-
catiestrategie en eventuele ondersteunende activiteiten  
dienen allemaal zorgvuldig te worden gepland. De bood-
schap, de mediakeuze, het mediaplan en de ondersteunende  
activiteiten moeten in dienst staan van de gekozen strategie 
door te zorgen dat de boodschap de geselecteerde doel -
groep bereikt.
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Formuleer de boodschap 

Een boodschap zal waarschijnlijk meer impact op het gedrag 
van een persoon hebben als deze zich gemotiveerd voelt om 
haar te verwerken. Dit impliceert op zijn beurt dat er actief 
nagedacht moet worden over de boodschap en de inhoud 
ervan. Motivatie op zich is echter niet genoeg. Een persoon 
moet ook de cognitieve vaardigheid hebben om een bood-
schap te verwerken, wat alleen mogelijk is als de boodschap 
begrijpelijk is. Zo moet een effectieve boodschap door de 
doelgroep aannemelijk zijn (geloofwaardig), eerlijk zijn en een 
gedrag propageren dat haalbaar is (betrouwbaar), meermaals 
herhaald worden (consistent), gemakkelijk te verstaan zijn (dui-
delijk), in staat zijn om een verandering teweeg te brengen 
(overtuigend), van betekenis zijn voor de persoon in kwestie 
(relevant) en moet uitnodigend zijn (aantrekkelijk). Daarom 
moet de boodschap gebaseerd zijn op algemene overtui-
gingsmodellen en specifieke technieken zoals „framing”. Bij het 
vooraf testen van een boodschap is de „thought-listing- 
techniek” een waardevol instrument om te achterhalen welke 
boodschappen tot grote veranderingen leiden in kennis, 
opvattingen en/of gedrag.

Voer de campagne op  
een degelijke manier uit

De start van de campagne moet juist gekozen worden om de 
mogelijkheden van gratis publiciteit optimaal te benutten. 
Wanneer de campagne gecombineerd wordt met andere 
acties, is het belangrijk om alle activiteiten zorgvuldig op elkaar 
af te stemmen, zodat elk campagneonderdeel volgens plan 
kan worden uitgevoerd. Dit vereist een uiterst strikte organisa-
tie en een goede communicatie tussen opdrachtgever,  
de campagnepartners en de tussenpersonen. De eerste resul-
taten van de procesevaluatie kunnen worden gebruikt om  
te achterhalen of de uitvoering van de campagne volgens plan 
verloopt en om te bepalen in hoeverre de doelgroep wordt 
bereikt. Deze stap vereist strikte coördinatie en follow-up. 

Evalueer grondig

Het belang van evaluatie van verkeersveiligheidscampagnes 
mag niet worden onderschat. De kosten die eraan verbonden 
zijn kunnen hoog uitvallen, maar evaluatie is de beste manier 
om vast te stellen of een campagne al dan niet succesvol was 
en dus of het geld goed besteed werd. Om valide conclusies 
te trekken over het effect, de kosteneffectiviteit en de efficiën-
tie moet de campagne beoordeeld worden op de vooropge-
stelde specifieke doelstellingen. Hiervoor moet rekening 
worden gehouden met het kennisniveau en/of het voorkomen 
van het veilig gedrag vóór de campagne. Daarnaast vereisen 
de principes voor een goede evaluatiemethodologie dat de 
evaluatiestudie 

 > uitgaat van het theoretische model (of naar de belangrijk-
ste determinanten van het probleemgedrag) waarop de 
campagne was gebaseerd; 

 > gebruik maakt van controle- of vergelijkingsgroep(en); en 
 > een geschikte opzet heeft met minstens twee meetmo-

menten, voor en na de campagne. 
Om te weten of de effecten van de campagne duurzaam zijn, 
zouden er meer metingen kunnen worden verricht, bijvoor-
beeld tijdens de campagne en/of nog een keer erna.

Verspreid de resultaten

De resultaten moeten worden voorgesteld in een ein- 
drapport dat naast de hoofdlijnen van de campagne (en het  
campagneproces) ook gedetailleerde resultaten dient te 
omvatten. Dit rapport moet worden opgesteld in een stan-
daardformaat. De conclusie bevat een overzicht van de sterke 
en zwakke punten van de campagne met een toelichting 
over hoe toekomstige campagnes kunnen verbeterd worden. 
Dergelijke rapporten helpen campagnemakers bij het ont-
werp, de uitvoering en de evaluatie van toekomstige cam-
pagnes rekening te houden met ervaringen uit het verleden. 
Het eindrapport moet beschikbaar zijn in een bibliotheek en 
opgenomen worden in een erkende databank, ongeacht het 
effect van de campagne. Internationale online databanken 
die campagnerapporten en kwantitatieve resultaten verza-
melen zijn ook nuttig voor het verspreiden van informatie. 
Naast het verbeteren van toekomstige campagnes kan het 
eindrapport beleidsmakers ook helpen om een doeltreffend 
verkeersveiligheidsbeleid te ontwikkelen. Verder kunnen 
zulke rapporten de plaatselijke, regionale en nationale over-
heden helpen om beslissingen te nemen over de financiële 
steun aan verkeersveiligheidscampagnes.



17

HANDBOEK VOOR HET ONTWIKKELEN, UITVOEREN EN EVALUEREN VAN VOORLICHTINGSCAMPAGNES OVER VERKEERSVEILIGHEID

Handboek voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren  
van voorlichtingscampagnes voor de verkeersveiligheid (1)

Het volledige CAST-handboek telt 324 bladzijden en bevat theoretische achtergrondin-
formatie en gedetailleerde richtlijnen voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van 
voorlichtingscampagnes voor de verkeersveiligheid, gebaseerd op bestaand onderzoek 
en nieuwe resultaten uit het CAST-project. Het richt zich tot onderzoekers en campag-
nemakers. Het CAST-handboek wordt aangevuld met een evaluatie-instrument en een 
rapportage-instrument (zie hieronder). 

Verdere informatie over de CASTinstrumenten 

De volledige versies (uitsluitend in het Engels) van deze instrumenten  
zijn beschikbaar in pdfformaat via de CASTwebsite: www.casteu.org 

Evaluatie-instrument voor verkeersveiligheidscampagnes (2)

Het evaluatie-instrument geeft praktische aanbevelingen over de manier waarop een 
evaluatieonderzoek moet worden uitgevoerd, rekening houdend met de specifieke 
eigenschappen van elke verkeersveiligheidcampagne. Deze richtlijnen zullen iedereen 
die betrokken is bij de evaluatie van verkeersveiligheidscampagnes, helpen om de juiste 
beslissingen te nemen over de verschillende onderdelen van de effectenevaluatie. 

Rapportage-instrument voor de effecten  
van een verkeersveiligheidcampagne (3)

Het rapportage-instrument is bedoeld als leidraad om een gestandaardiseerd en vol-
ledig campagnerapport op te stellen. Een dergelijk rapport moet op een gestandaar-
diseerde manier een duidelijk en bondig overzicht geven van het campagneproces  
en de evaluatiestudie. Door gebruik te maken van de voorgestelde structuur zullen 
beter geschikte, grondige en gestandaardiseerde campagnerapporten beschikbaar 
zijn in Europa en daarbuiten.
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