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Opdracht 1.3 Deskundigheidsbevordering voor effectieve 
marketingaanpak in mobiliteitsplanning



De 3 modules voor de 
trainingsdag
Module I: de theorie Module II: Goede 

praktijkvoorbeelden

Koffiepauze 10 minuten

Koffiepauze 10 minuten

Module III: De training

⮚ e-smartec project

⮚ De participatieve benadering

⮚ SUMP-concept en -fases

⮚ Overzicht marketingtechnieken en 

participatiemethoden

⮚ Q&A-moment met realtime polls

60 minuten 

⮚ Waar je bij de Italiaanse Goede praktijkvoorbeelden 

marketingtechnieken hebt gebruikt: PUMS, 

Mobiliteitsmanager

⮚ Best Practices geselecteerd door elke Regio 

⮚ Q&A-moment met realtime polls

60 minuten 

⮚ Praktische training 

⮚ Vragenronde

⮚ Conclusie 90 minuten 



E-smartec wil participatie door burgers en belanghebbenden in duurzame stedelijke mobiliteitsplanning te

verbeteren met gerichte marketingtechnieken.

Over e-smartec



Tijd voor een quiz!
⮚ Scan de QR-code en doe mee aan de quiz!

1. Waar staat de afkorting SUMP voor?

Strategy in Urban Mobility Plans

Scientific Urban Mobility Planning

Sustainable Urban Mobility Plan

1. Uit hoeveel fases bestaat een SUMP?

4 fases bestaand uit 12 hoofdstappen

4 fases

12 fases

1. Heb je al eerder aan een SUMP gewerkt?

Ja

Nee

2. Il PMS opera a livello:

Nazionale

Regionale 

Metropolitano

1. Il pums si riferisce:

A ridurre il traffico e la congestione

A come si muovono le persone

Ad aumentare il trasporto pubblico

NB: dit is een optie, het staat je vrij de 

vragen en tools te kiezen die jij prefereert!



Een participatieve benadering houdt in dat 

het publiek actief betrokken wordt bij 

stedelijke plannings- en 

besluitvormingsprocessen, waarbij het 

betreffende onderwerp bepaalt wie het 

relevante 'publiek' is. 

Daarbij worden methoden als 'cocreatie'
en 'coproductie' toegepast, en wordt een 
duurzame, op vertrouwen gebaseerde 
samenwerking gecreëerd tussen overheden, 
belanghebbenden en burgers, met 
wederzijdse interactie tussen de deelnemers.

Het is essentieel dat er vanaf de start van het 
proces overeenstemming is over het project
en de visie die eraan ten grondslag ligt.

Wat is een 'participatieve 
benadering'
in planning?

PARTICIPATIE 

IS GEEN HOUDING 

MAAR EEN WERKWIJZE.



Definitie 

In een top-downbenadering bepaalt een besluitvormer of 

iemand anders op het hoogste niveau wat er moet gebeuren 

en hoe.

Deze benadering wordt onder zijn of haar gezag doorgevoerd op 

de lagere niveaus, die er in meer of mindere mate aan gebonden 

zijn. 

In een bottom-upbenadering is een beslissing een initiatief 

van onderaf, waarbij een groot aantal mensen samenwerkt om 

tot een gezamenlijk besluit te komen.

Een bottom-upbenadering kan als volgt worden omschreven: '... 

een stapsgewijze aanpak om iets te veranderen via een proces dat 

in ontwikkeling is en in de eerste plaats door eerstelijnswerkers 

wordt gecultiveerd en in stand gehouden.'

(Stewart, Manges, Ward, 2015, p. 241)



Een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) is 'een 

strategisch plan dat is ontworpen om te voorzien in de 

mobiliteitsbehoeften van mensen en bedrijven in de stad en 

zijn omgeving, gericht op een betere kwaliteit van leven. Het 

is gebaseerd op bestaande planningspraktijken en houdt 

rekening met principes van integratie, participatie en 

evaluatie'.

Via het Action Plan on Urban Mobility (2009) en het Transport 

White Paper (2011) heeft de Europese Commissie SUMP's 

gestimuleerd als nieuw planningsconcept waarmee 

uitdagingen op het gebied van vervoer en stedelijke 

vraagstukken op een duurzamere en meer geïntegreerde 

manier kunnen worden opgelost.

Europese Commissie

Definitie van een SUMP 



Verschillen tussen traditionele 

vervoersplanning en SUMP 



Functie en doelstellingen van een 
SUMP
Functie

Mobiliteitsbeleid 
formuleren vanuit een 
heldere visie

Meetbare doelen stellen voor 
de aanpak van stedelijke 
mobiliteitsvraagstukken op de 
lange termijn

De betrokkenheid van 
belanghebbenden 
garanderen in alle 
relevante stadia

Samenwerking tussen 
relevante beleidsgebieden 
en autoriteiten realiseren

Het SUMP-proces wil deze voordelen als volgt realiseren:



Functie en doelstellingen van een SUMP
Doelstellingen

Ervoor zorgen dat alle 
inwoners 
vervoersmogelijkheden 
krijgen aangeboden 
waarmee zij belangrijke 
bestemmingen en 
voorzieningen kunnen 
bereiken;

De veiligheid 
verbeteren;

Luchtvervuiling, 
geluidsoverlast, uitstoot 
van broeikasgassen en 
energieverbruik 
verminderen;

De efficiëntie en 
kosteneffectiviteit van het 
vervoer van personen en 
goederen verbeteren;

Bijdragen aan een meer aantrekkelijke en 
hoogwaardige stedelijke omgeving voor 
inwoners, de economie en de 
samenleving als geheel.



Waarom werken met een 
participatieve planning? 

De reikwijdte van de participatieve planningsbenadering in Sustainable Mobility Planning kan in de 

volgende twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld:

Bewustzijn vergroten

Hieronder vallen alle maatregelen 

en technieken om het publiek mee 

te informeren, trainen en opleiden, 

met als uiteindelijke doel hun 

houding ten aanzien van duurzame 

vervoermiddelen te veranderen.

Betrokkenheid creëren bij 

gezamenlijke planning

Hieronder vallen alle technieken 

en methoden die gericht zijn op 

samenwerking en actieve 

betrokkenheid van het publiek bij 

het planningsproces.



De 4 kernpunten van een 
participatieve planning

In beide hoofdcategorieën dienen de volgende in aanmerking te worden genomen bij de 

ontwikkeling van een strategie voor publieke betrokkenheid en participatieve planning.

DEELNEMERS - Wie wordt erdoor geraakt, wie heeft er een 

belang bij en wie kan eraan bijdragen?

NIVEAU VAN PARTICIPATIE - Doet iedereen mee tijdens 

het proces en zo ja, in welke mate?

TIJDSPAD: 

•Wanneer en hoe zal het participatieproces worden ingevoerd?

•In welke fase van de SUMP-cyclus zijn we?

KOSTEN - Wat is het beschikbare 

budget?



In de onderstaande tabel worden de vier niveaus van participatie uitgelegd waarnaar organisaties kunnen streven voor hun 

belanghebbenden en gemeenschappen. 

Op elk niveau wordt een andere soort van interactie vereist en worden er andere beloftes gedaan aan de gemeenschap. 

Het niveau van 

participatie
Doet iedereen mee tijdens het proces en zo ja, in welke mate?

©  copyright: Rupprecht Consult 2019



SUMP-fases & het niveau van participatie

De ontwikkeling van een Sustainable Urban Mobility 

Plan (SUMP) is een veeleisende, interdisciplinaire 

opdracht.

De ontwikkeling en implementatie van een SUMP is 

een proces dat uit 4 fases bestaat met 12 

hoofdstappen die samen de SUMP-cyclus vormen (zie 

afbeelding).

In elk van de 4 SUMP-fases wordt een integrale 

participatieve benadering geadviseerd om de effectiviteit 

en het draagvlak voor de definitieve SUMP te 

waarborgen.

©  Rupprecht Consult 2019



Het eerste ijkpunt en startpunt voor de eerste fase is een 
uitdrukkelijk besluit van beleidsmakers om een Sustainable 
Urban Mobility Plan op te stellen.

De basis voor het planningsproces wordt gelegd door de 
volgende vragen te beantwoorden:

1)Welke middelen zijn er? 

1)Wat is de context van het plan? 

1)Wat zijn onze grootste problemen en kansen? 

FASE 1: 
Voorbereiding en analyse

©  Rupprecht Consult 2019



FASE 2: 
Strategieontwikkeling 

Het doel van de tweede fase is om samen met burgers en 
belanghebbenden de strategische richting van het Sustainable Urban 
Mobility Plan vast te stellen. 

4)Wat zijn onze opties voor de toekomst? 

4)Wat voor stad willen we? 

4)Hoe bepalen we ons succes? 

Aan het eind van de tweede fase heb je het ijkpunt bereikt van een 

visie, doelstellingen en streefdoelen die breed gedragen worden.

©  Rupprecht Consult 2019



FASE 3: 
Planning van maatregelen

In de derde fase gaat het planningsproces over van het strategische 
naar het operationele niveau. Deze fase is gericht op maatregelen om 
de overeengekomen doelstellingen en streefdoelen te realiseren.

Het Sustainable Urban Mobility Plan wordt definitief gemaakt en de 
implementatie daarvan voorbereid door de volgende vragen te 
beantwoorden:

7)Wat gaan we concreet doen? 

7)Wat is ervoor nodig en wie doet wat? 

7)Zijn we er klaar voor? 

©  Rupprecht Consult 2019



FASE 4: 
Implementatie en monitoring 

De vierde fase is gericht op het implementeren van de maatregelen 
en gerelateerde acties die zijn omschreven in het SUMP, en gaat 
gepaard met systematische monitoring, evaluatie en communicatie.

Hier worden de acties in de praktijk gebracht door de volgende 
belangrijke vragen te beantwoorden: 

10)Hoe kunnen we dit goed managen? 

10)Doen we het goed?

10)Wat hebben we geleerd? 

©  Rupprecht Consult 2019



Marketingtechniek en participatiemethode
voor het betrekken van burgers en belanghebbenden 

Het ontwikkelen en implementeren van een SUMP is een 

ingewikkeld proces dat specifieke en strategische 

participatie-acties vereist. 

Elke fase van de SUMP-cyclus heeft verschillende 

doelstellingen, waarvoor dus verschillende 

technieken en methoden nodig zijn.

Elke marketingtechniek kan worden uitgevoerd door een 

reeks van participatiemethoden te gebruiken.

De combinatie van deze methoden vormt de 

ruggengraat van het participatieproces. 

Voor het plannen van de SUMP wordt ten zeerste 

aanbevolen om meerdere marketingtechnieken te 

combineren en dienovereenkomstig de 

participatiemethoden te kiezen. 



Het overzicht van 
marketingtechnieken en 
participatiemethoden



Cause marketing 
Marketingtechniek 

Cause marketing of cause-related marketing is een 

marketingtechniek die zich op goede of sociale doelen richt in het 

kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Cause marketing is een manier om het publiek ergens bij te 

betrekken, zowel rationeel als emotioneel, door een ethisch 

bewustzijn te creëren via het stimuleren van individuele 

gedragsverandering.

Belangrijkste kenmerken:

✔Is erop gericht om het publiek ergens bij te betrekken, 

zowel rationeel als emotioneel, door een ethisch bewustzijn te 

creëren.



Mond-tot-mondreclame
Marketingtechniek 

Bij communicatie via mond-tot-mondreclame draait het om 

verhalen vertellen en kennis delen. Het is een gangbaar proces in 

de literatuur over hoe consumenten keuzes maken, dat zich heeft 

bewezen als de meest belangrijke, betrouwbare en geloofwaardige 

bron van informatie.

Deze directe techniek heeft als doel een 'buzz' te creëren over 

bepaalde onderwerpen, om de bewustwording te vergroten en 

participatie mogelijk te maken bij toekomstige initiatieven.

Belangrijkste kenmerken:

✔Snelle informatieverspreiding

✔Gebruik van levendige kunstwerken om de publieke 

belangstelling te wekken

✔Er wordt gebruik gemaakt van verschillende media om een 

grote verscheidenheid aan doelgroepen aan te spreken

✔Informele bewoording voor een brede betrokkenheid



Methode van de bewustmakingscampagne

Een promotionele campagne die verschillende tools 

gebruikt om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Belangrijkste kenmerken:

✔ Duidelijke doelstellingen en streefdoelen voor 

succes.

✔ Focus op specifieke kwesties en de relevante 

doelgroepen in het publiek.

✔ Interessante content die in verschillende 

formaten wordt gepresenteerd.

Soorten: 

• Offline campagne

• Online campagne 

-

Bewust-

makingscam

pagne



Methode van het publieke evenement

-

Een publiek evenement is bedoeld om het bewustzijn te vergroten, 

interesse op te wekken en publiciteit te creëren.

Zulke evenementen geven de organisatoren de kans om het publiek te 

informeren over een thema van groot belang, een specifiek ijkpunt of het 

project in zijn geheel.

Lokale mensen en organisaties worden uitgenodigd om daaraan deel te 

nemen.

Belangrijkste kenmerken:

✔Strategische selectie van de locatie.

✔Ongedwongen atmosfeer.

✔Maakt het mogelijk om gevoelige onderwerpen te bespreken.

Soorten:

•Interactief evenement 

•Pilot-evenement

•Open evenement 

Publieke 

evenementen



Digitale marketing 
Marketingtechnieken 

Bij digitale marketing wordt gebruikgemaakt van 

onlinetechnologieën, zoals digitale apps, platforms en websites 

(desktop en mobiel) om diensten en producten te promoten. 

Het is een niet-lineaire marketingbenadering: de interactie tussen 

provider en ontvangers verloopt niet volgens een vast patroon en de 

informatie wordt via allerlei kanalen verspreid, zoals blogs, 

YouTube, Facebook, Instagram, Twitter en andere platforms.

Belangrijkste kenmerken:

✔Snelle informatieverspreiding

✔Publieke belangstelling wekken door middel van interactieve 

audiovisuele elementen

✔Gebruik van brede communicatiekanalen 

✔Gebruik van informele en gerichte bewoordingen



Methode van e-engagement

-

e-Engagement
E-engagement in de vorm van een Online Campagne is een vergelijkbare 

methode met de Bewustmakingscampagne, maar legt de nadruk op 

webgebaseerde kanalen en digitale tools. 

Belangrijkste kenmerken:

✔Focus op specifieke kwesties, gericht op een grotere 

verscheidenheid aan doelgroepen, aangezien e-engagement overal 

en altijd kan plaatsvinden.

✔Interessante content die in verschillende formaten wordt 

gepresenteerd.

Soorten:

• een chatroom voor een focusgroep

• een blog of een socialmediaplatform

• een projectwebsite of internet-/mobiele platforms

• een online evenement 



Methode van e-participatie 

e-Participatie 

E-participatie is gedefinieerd als 'het gebruik van informatie- en 

communicatietechnologie om burgerparticipatie te vergroten en te 

verdiepen'.

Crowdsourcing is een online burgerparticipatiemethode, die actieve 

deelname aan besluitvormings- of planningsprocessen mogelijk maakt. 

Deze methode is in wezen een open uitnodiging aan elke burger die bereid 

is om zich in te zetten voor bepaalde kwesties om via een vrij toegankelijk 

online platform zijn commentaar te geven, of zijn inzichten of ideeën te 

delen. 

Belangrijkste kenmerken:

✔Vereist ICT-competenties, juridische kennis en 

communicatievaardigheden.

✔Maakt de participatie van een groot aantal burgers mogelijk.

✔Geeft de kans om een grotere verscheidenheid aan demografische 

groepen te bereiken. 

Soorten:

• Webplatforms

• Enquêtetools

• Gespecialiseerde apps 

-



Dialoogmarketing 
Marketingtechnieken 

Dialoogmarketing omvat alle activiteiten waarvoor media 

worden ingezet met de intentie om een interactieve relatie op te 

bouwen met mensen.

Dialoogtechnieken worden toegepast om specifieke thema's of 

vraagstukken onder de aandacht te brengen waarvoor de input 

van de gemeenschap vereist is.

De actoren in het project kunnen in vier stappen een langdurige 

relatie opbouwen met burgers, die beide partijen voordeel biedt.

Belangrijkste kenmerken

✔ Brengt interactieve relaties tot stand met mensen en 

hun houding.

✔ Stelt eenvoudige en gerichte communicatie vast.

✔ Creëert veilige plekken die zorgen voor openheid om 

ideeën te delen.



Methode van enquêtes 

Enquête

s 

Een enquête is een methode die wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie of 

meningen/voorkeuren ten aanzien van een specifiek onderwerp van belang onder een vooraf 

omschreven groep van respondenten.

Belangrijkste kenmerken:

✔Vergaren informatie onder representatieve groepen burgers/belanghebbenden.

✔Zorgen ervoor dat er vergelijkbare informatie wordt verkregen waardoor analyse mogelijk wordt 

voor betekenisvolle statistiek.

✔Ondersteunen beleidsvormingsprocessen doordat ze de beschikbaarheid van gegevens voor 

specifieke doeleinden kunnen garanderen 

Soorten: 

• Tevredenheidsonderzoek onder gebruikers

• Enquêtes onder huishoudens / enquêtes over reisgedrag

• Stated preference surveys (enquêtes inzake gestelde voorkeuren)

• Roadside Surveys (RSS, enquêtes langs de weg)

• Delphi-ênquete

• Enquêtes inzake selectie van maatregelen 

• Enquêtes inzake evaluatie van maatregelen

-
Manieren van implementatie:

• Post

• SMS 

• Telefoon

• Online (digitale tools en 

platforms)

• Persoonlijk interview



Methode van publieke consultatie 

Publieke

consultatie 

Publieke consultatie is een reglementair proces waarin burgers en 

belanghebbenden worden uitgenodigd om hun zienswijzen en feedback te geven 

over de huidige fase van het project. 

Belangrijkste kenmerken:

✔Deskundigen en overheidsambtenaren delen projectinformatie en 

gegevens met de deelnemers.

✔Een beperkt aantal burgers wordt betrokken bij het 

besluitvormingsproces.

✔Er wordt een willekeurige selectie van burgers gemaakt uit de algemene 

bevolking.

✔Het is meestal de geprefereerde formele soort voor definitieve 

goedkeuring van grote beleidsmaatregelen of grootschalige 

infrastructuurprojecten.

Soorten: 

• Fysieke bijeenkomst

• Online bijeenkomst

-



Methode van de focusgroep

Focusgroep 
Een focusgroep is een gestructureerde vorm van discussie binnen een 

kleine groep deelnemers, geleid door een ervaren moderator. Deze 

methode is bedoeld om inzichten, ideeën en meningen te verkrijgen van 

deelnemers over een specifiek onderwerp.

Belangrijkste kenmerken

✔Het wordt doorgaans via rechtstreeks contact uitgevoerd, maar het 

kan ook worden georganiseerd via online bijeenkomsten.

✔Er worden vragen gesteld in een interactieve groepsopstelling 

waarbij gestructureerde discussie tussen de deelnemers zeer wordt 

aangemoedigd.

✔Deelnemers worden geselecteerd op basis van hun kennis van of 

mate van interesse in het specifieke onderwerp.

✔Neutrale en informele omgeving.



Methode van het deskundigenpanel

Deskundigen

panel Een deskundigenpanel is een gespecialiseerde vorm van discussie tussen 

diverse deskundigen en actieve actoren van een project. Het doel hiervan is om 

mogelijkheden en behoeften voor het gekozen onderwerp/project vast te stellen.

Belangrijkste kenmerken:

✔De deskundigen worden geselecteerd op basis van de relevantie van hun 

vakgebied.

✔De discussie wordt geleid door een neutrale moderator.

Soorten:

• Ronde-tafeldiscussies

• Online, in de vorm van een platformdiscussie 



Relatiemarketing 
Marketingtechnieken 

Bij relatiemarketing ligt de nadruk vooral op het onderhouden van 

de relatie en op tevredenheid van de doelgroep en niet zozeer op de 

transactie.

Relatiemarketing richt zich op een al bestaande doelgroep om de 

loyaliteit van deze groep te winnen voor een bepaald doel. 

Belangrijkste kenmerken:

✔Bouwt langdurige relaties op.

✔Betrekt vele interactieniveaus, waarbij zowel de provider als 

de ontvanger belang hebben bij een meer bevredigende 

uitwisseling.



Methode van de workshop

Workshop 

Een workshop is een intensieve planningssessie waarbij burgers, belanghebbenden en 

deskundigen samen werken aan de ontwikkeling van een gedeelde visie. Het is een persoonlijk 

proces, bedoeld om mensen uit diverse subgroepen van de samenleving tot overeenstemming 

te brengen door adequate informatie te verstrekken aan alle deelnemers en gelijke kansen te 

geven om bij te dragen aan het mede vormgeven van een visie/voorstel.

Belangrijkste kenmerken:

✔Het is gericht op situaties waarvoor het nodig is om grensoverschrijdende strategieën 

te ontwikkelen en interdisciplinaire samenwerking tot stand te brengen.

✔Deelnemers kunnen met ideeën en oplossingen komen voor problemen die buiten 

hun vakgebied liggen.

✔Projectcoördinatoren bouwen aan samenwerkingsverbanden en synergieën met de 

relevante belanghebbenden en het publiek. 

Faciliterende tools:

• World Café

• Participatieve scenario's

• Grafische facilitering

• Idea Rating Sheets (formulieren waarop alle mensen hun mate van instemming met een 

bepaald idee kunnen aangeven) 

-



Methode van participatieve mapping

Participatieve

mapping

Participatieve mapping - ook gemeenschap-gebaseerd mapping genoemd - is een algemene term 

die wordt gebruikt om een methode te omschrijven die de instrumenten van moderne cartografie 

combineert met participatieve benaderingen om de ruimtelijke kennis van lokale gemeenschappen 

weer te geven. 

Belangrijkste kenmerken: 

✔Het vertegenwoordigt de agenda van de gemeenschap door informatie te tonen die een 

weergave is van de ambities en behoeften van de leden van de gemeenschap.

✔Participatieve kaarten worden niet geproduceerd door formele media; een participatieve 

kaart kan enkel een schets zijn of zijn verwerkt in een geavanceerd computer-gebaseerd 

GIS (geografisch informatiesysteem).

✔Omarmt diversiteit in presentatie en inhoud omdat zulke kaarten niet worden geacht de 

richtlijnen voor conformiteit te volgen.

Soorten:

Participatieve mapping met gebruikmaking van kaarten en afbeeldingen op schaal

Participatieve 3D-modellen

Participatieve geografische informatiesystemen (PGIS)

Multimedia en webgebaseerde mapping

Alle hiervoor genoemde soorten kunnen als aparte methoden worden uitgevoerd of als onderdeel 

van een breder participatief proces. 

-



Wheel of Persuasion
Marketingtechnieken 

De term 'Wheel of Persuasion' is gemunt door Bart Schultz. Hij beschrijft 

hiermee hoe wetenschappelijke inzichten (uit de gedragseconomie, 

consumentenpsychologie, neuromarketing en sociologie) over de psychologie 

achter conversie worden ingezet om een bepaald publiek ergens van te 

overtuigen.

Deze vorm van marketingtechniek draait om de kunst van het overtuigen en 

volgt 6 basisprincipes, gebaseerd op de zes beïnvloedingsprincipes van Robert 

Cialdini:

1. BELONING 

2. BEDREIGING 

3. SCHAARSTE 

4. SOCIALE BEVESTIGING 

5. EXPERTISE 

6. SYMPATHIE 

Belangrijkste kenmerken:

✔Moedigt het overnemen van alternatieve gedragspatronen aan door het 

gemeenschappelijke perspectief op de onderzochte kwestie te 

veranderen.



Methode van capaciteitsopbouw 

-

Capaciteitsopbouw is een methode die een bepaald aantal vaardigheden 

en competenties van de deelnemers verder ontwikkelt.

Belangrijkste kenmerken:

✔Het is gericht op het opbouwen van kennis.

✔De deelnemers worden geselecteerd op basis van hun 

beroepsstatus en relevantie voor het onderwerp.

✔Het is een zich herhalend proces waarvoor onderwijs-

/instructiemateriaal nodig is. 

Soorten:

• Trainingen/Seminars/Workshops

• Conferenties

• Hackathons

• Trainingsmateriaal (handleiding, handboeken enz.) 

Capaciteits-

opbouw



Guerillamarketing 
Marketingtechnieken 

Guerrillamarketing is een promotiestrategie die gebruikmaakt van 

verrassing en onconventionele interacties om een concept te 

promoten. 

Het gebruikt meerdere werkwijzen om rechtstreeks contact te leggen 

met de doelgroep.

De gebruikte methoden leiden meestal tot grote impact en 

bekendheid, met de daarbij gepaard gaande innovatie en creativiteit. 

Belangrijkste kenmerken:

✔ Koppelt emotionele reacties en prikkelt ontvangers om 

zich anders te verhouden tot bepaalde kwesties dan ze 

gewend zijn

✔ Maakt gebruik van 'out of the box'-tactieken



Methode van pilot-interventies

Pilot-

interventies 

Pilot-interventie is een benadering waarbij fysieke interventies van een 

tijdelijke aard op proef worden uitgevoerd, zoals een prototype, hetgeen 

moet leiden tot een meer permanente transformatie in de toekomst.

Belangrijkste kenmerken:

✔Een grote hoeveelheid aan lokale ideeën voor lokale 

planningsuitdagingen. 

✔Kortetermijncommitment en realistische verwachtingen. 

✔Laag risico, met een mogelijk hoge beloning.

✔Vertrouwen opbouwen tussen uiteenlopende belangengroepen en 

lokale overheden. 



Methode van gaming 

Gaming

-

De 'Gaming'-benadering kan worden beschreven als een kameleon-methode. 

Deze benadering maskeert leertechnologieën en pedagogische principes in 

een op een spel gebaseerde omgeving met als doel de deelnemers te 

betrekken en te motiveren door entertainment en plezier aan te bieden.

Soorten:

• SIMULATIE-GEBASEERD - acties die spelers ondernemen lijken 

op acties die door mensen in alledaagse echte situaties worden 

ondernomen.

• BESLUIT-GEBASEERD - rollenspel door spelers met presentatie 

van gedachten, uitspraken en houdingen.

• PSYCHOLOGISCH - gebaseerd op interacties tussen mensen of 

groepen die vastgestelde doelen proberen te bereiken.

Game-categorieën

• Locatie-gebaseerde games

• Strategische games



Undercovermarketing
Marketingtechnieken 

Bij undercovermarketing wordt sublime messaging (een positieve 

boodschap) ingezet om een concept te promoten.

Het publiek krijgt positieve berichten voorgeschoteld over een 

onderwerp of probleem, zonder dat erbij wordt vermeld dat het om 

een promotie gaat.

Deze techniek lijkt erg op mond-tot-mondreclame, omdat ook hier 

het doel is om een 'buzz' te creëren.

Het grote verschil is echter dat in dit geval schijnbaar irrelevante 

methoden worden gebruikt om mensen te interesseren.

Belangrijkste kenmerken:

✔Maakt gebruik van 'verborgen boodschappen'. 

✔Gebruikt schijnbaar irrelevante methoden om mensen te 

interesseren.



Methode van gamificatie 

Gamificatie De 'Gamificatie'-methode is in algemene zin gedefinieerd als het gebruik van spelelementen in 

niet-spelcontexten. Het verwijst naar een instructiebenadering die tot doel heeft de 

betrokkenheid, motivatie en participatie te vergroten.

Belangrijkste kenmerken:

✔Het voorziet deelnemers van proactieve richtlijnen en feedback door middel van de 

game-mechanieken en de game-dynamiek.

✔Het vereenvoudigt het leren en maakt het leren meeslepender en interactiever door 

middel van actieve participatie en observatie.

✔Het zal waarschijnlijk een langdurige betrokkenheid in stand houden en daarmee op 

effectieve wijze gedragsverandering ten aanzien van een bepaald onderwerp 

beïnvloeden.

✔Het is geschikt om heterogene groepen mensen met verschillende vaardigheden, 

expertises en interesses te betrekken.

✔Het kan serieuze onderwerpen behandelen met een informele benadering.

Principes:

• uitdagingen en beloningen

• wedstrijden

• personalisering

• spelniveaus gebaseerd op gebruikerservaring

-



Methode van campagne met ambassadeurs 

Campagne 

met

ambassadeu

rs 

De methode 'Campagne met ambassadeurs' is een vorm van indirecte 

promotie door samen te werken met belangrijke publieke figuren 

(beroemdheden, opiniemakers, influencers). 

Belangrijkste kenmerken:

✔Het genereert Mond-tot-mondreclame.

✔Het benut de populariteit en reputatie van een ambassadeur.

Denk eraan:

-



Methode van populaire evenementen

Populair

e 

evenem

enten

De methode van 'Populaire evenementen' is een indirecte vorm van promotie 

waarbij geprofiteerd wordt van de populariteit van een actueel evenement om 

aandacht te krijgen voor een bijkomende kwestie. De term 'populair' verwijst 

naar alle soorten evenementen en happenings die een gevestigde naam 

hebben en bekend zijn bij het publiek. Van grote sportevenementen en 

spelen tot culturele evenementen en festivals. 

Belangrijkste kenmerken:

✔Gebruik van evenementen en happenings met een gevestigde naam.

✔Effectieve tool om grote exposure te krijgen met minimale 

uitvoeringskosten.



Vragen en antwoorden 

Als je een vraag hebt, stel die dan 
via de groepschat



Tijd voor een quiz!

1. Bij welke marketingtechniek wordt gebruikgemaakt van sublime 

messaging om een concept te promoten?

Undercovermarketing

Wheel of Persuasion

Digitale marketing

2. Welke SUMP-fase heet Strategieontwikkeling?

FASE 2

FASE 3

FASE 1

3. Welke marketingtechniek vergroot het bewustzijn en maakt 

participatie in toekomstige initiatieven mogelijk?

Relatiemarketing

Dialoogmarketing

Cause marketing

⮚ Scan de QR-code en doe mee aan de quiz!

NB: dit is een optie, het staat je vrij de 

vragen en tools te kiezen die jij prefereert!



Koffiepauze

Tot over 10 minuten! 



Goede praktijkvoorbeelden 
van participatie in Rome  

1

2

3 Best practices e-smartec 

Mobiliteitsmanagers 

BP



PUMS 



Goede praktijkvoorbeelden Italië n.1
SUMP in Rome

EU biedt best practices en richtlijnen voor SUMP:

✔Uitwisseling best practices CIVITAS en ELTIS;

✔Richtlijnen voor SUMP

https://www.eltis.org/mobility-plans/sump- online-guidelines

✔Action Plan for Urban Mobility

✔Europe on the Move: Pakket maatregelen voor mobiliteit met betere 

aansluitingen en minder vervuiling

✔Het Italiaanse ministerie van Transport (MIT) heeft met de lokale 

overheid en belanghebbenden een gecoördineerde tabel 

opgesteld: in 2020 moet het plan in elke stad worden 

goedgekeurd.

✔15 jaar SUMP-toekenningsplan voor nieuwe 

openbaarvervoersinfrastructuren

1

2

https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-online-guidelines


Roma SUMP Voorbereidings- en analysefase 

Deskundige

npanel
Participatiemethoden

lokale besluitvormers

en 

toonaangevende 

deskundigen

Dialoog-

marketing-

technieken 

De eerste stap was het organiseren van de werkgroep door alle 

noodzakelijke institutionele belanghebbende uit te nodigen onder leiding van 

de Directeur van de afdeling Mobiliteit en met de ondersteuning van een 

Technisch secretariaat bestaande uit

Roma Mobility Agency (coördinator), Risorse per Roma, Roma Metropolitane

Werkgroep van lokale besluitvormers

✔Directeur van de afdeling Stedelijke planning en uitvoering

✔Directeur van de afdeling Infrastructuurontwikkeling en stedelijk onderhoud 

✔Directeur van de afdeling Milieubescherming

Stuurgroep van toonaangevende deskundigen op de volgende terreinen

✔Vervoerstechniek

✔Verkeersveiligheid 

✔Vervoerseconomie

✔Milieutechniek

✔Planologie en grondgebruik



Strategieontwikkelingsfase: 
1ste Luistermoment op www.pumsroma.it 

✔ Tijdens de eerste luisterfase tussen 18 september 2017 en 28 

februari 2018 kon iedereen suggesties doen via een speciaal 

webportaal https://www.pumsroma.it/.

✔ Tegelijkertijd organiseerde men het volgende:

Openbare bijeenkomst in stadsdeel

Interview en analyse (gepubliceerd op de portal)

Account op socialmediakanaal Twitter: @PumsRoma

Publiek 

evenement 

e-Engagement 

Publieke 

consultatie

Participatieve 

mapping

Campagne met 

ambassadeurs

https://www.pumsroma.it/%20-


Resultaten 1ste Luistermoment

Alle voorstellen:

•zijn onderzocht,

•voorzien van geografische coördinaten op de 

website 

•en beantwoord.

Bijdragen die niet aan het SUMP gerelateerd 

waren, maar wel interessant zijn voor het 

stadsbestuur, zijn doorgestuurd naar de juiste 

afdeling.



2de Luistermoment:
enquêtes en resultaten 

In de 2de luisterfase (3 juli 2018 tot en met 28 februari 2019) 
werden CATI- en CAWI-enquêtes gehouden: de input van 
6814 respondenten leverde twee lijsten met prioriteiten 
op.

TOP 3 PER TELEFOON ONLINE

1
Aantal ongevallen 

terugdringen

De infrastructuur voor lokaal 

OV versterken

2
Files en opstoppingen

terugdringen

Files en opstoppingen

terugdringen

3
Luchtvervuiling 

terugdringen

Fietsen in de stad bevorderen

6814 

Enquêtes



De fase Planning van maatregelen:
consultatieproces over eerste SUMP-voorstel

3 JULI

2018

SAMEN DEFINITIEF SUMP-SCENARIO OPSTELLEN

✔Na de twee luisterfases heeft het stadsbestuur, met hulp van het Rome Mobility Agency 

(RSM) het concept-SUMP opgesteld en de officiële participatiefase in gang gezet

✔Na goedkeuring van dit conceptplan is het gemeentelijke gebied opgedeeld in zes 

subgebieden die elk uit twee of drie gemeenten bestonden. Voor elk subgebied zijn er 

tussen 18 maart en 20 mei 2019 drie bijeenkomsten georganiseerd. Iedereen kon deze 

bijeenkomsten bijwonen.

✔Veel deelnemers vertegenwoordigden lokale belanghebbenden of waren technici die bij 

het RSM en het stadsbestuur alternatieve en innovatieve of geïntegreerde oplossingen 

konden indienen voor de oorspronkelijke voorstellen.

✔De meeste institutionele belanghebbenden waren hier ook bij betrokken, om te beginnen 

de vakbonden. Er waren ook bijeenkomsten met de Metropoolregio, de regio Lazio, het 

bedrijfsleven, commerciële en toeristische belangenorganisaties en met de gemeentelijke 

commissies.

✔Totaal aantal deelnemers: ongeveer 600 mensen verdeeld over 23 bijeenkomsten (529 

met stadsdelen)

Publiek 

evenement



De fase Planning van maatregelen:
consultatieproces over tweede SUMP-voorstel

3 JULI

2018

Voor het tweede consultatieproces werden officiële 

bijeenkomsten over het voorgestelde SUMP-

concept georganiseerd, verspreid over de stad:

1.het onderwerp van de eerste bijeenkomst was de

SUMP-presentatie, eerste vragen en 

overwegingen;

1.het onderwerp van de tweede bijeenkomst was 

per geografisch gebied: compilatie van speciaal 

opgestelde formulieren en presentatie van 

alternatieve opties door burgers tijdens de plenaire 

sessie;

1.het onderwerp van de derde bijeenkomst was de 

presentatie van de resultaten van de eerste twee 

bijeenkomsten, inclusief de grafische weergave 

daarvan.

Publiek 

evenement 

Participatiev

e

mapping



Consultatieproces over het SUMP-
voorstel: de resultaten 

De voorstellen en overwegingen zijn samengevat in 
tabellen en verdeeld over vijf thema's waaruit 
macrobehoeften naar voren komen. 

Uit het participatieproces kwamen een aantal 
macrogebieden naar voren die voor verbetering 
vatbaar zijn:

1.de kwaliteit en het aanbod van openbaar vervoer

2.verkeersveiligheid

3.groter aanbod van infrastructuur voor zachte mobiliteit 
(lopen en fietsen)

3 JULI

2018

SUMP-voorstel: participatiepad Aantal 

voorstellen

%

Openbaar vervoer 135 45%

Intermodaliteit 36 12%

Fietsen 76 25%

Milieu- & en 

voetgangersgebieden

20 7%

Delen+logistiek+veiligheid 34 11%

TOTAAL aantal voorstellen
301 100%



De SUMP-participatie: de 
resultaten

Het SUMP-voorstel voor Rome is op 2 augustus 2019 door het 
stadsbestuur aangenomen met Besluit 60/19. 

De betreffende documenten zijn beschikbaar via 
https://www.pumsroma.it/partecipa/delibere-di-giunta/ en 
www.pumsroma.it, inclusief de samenvatting van het 
participatieproces.

Aan het eind van het participatieproces is het definitieve SUMP 
aangenomen, na toevoeging van goedgekeurde overwegingen.

Referentiescenario: bevat de reeds gefinancierde acties, zelfs als die

nog niet zijn uitgevoerd.

Het SUMP-scenario: acties en interventies die moeten worden 

uitgevoerd in de tien jaar na goedkeuring van het plan.

Deskundigen

panel 

https://www.pumsroma.it/partecipa/delibere-di-giunta/
http://www.pumsroma.it/


Het SUMP-participatieproces: 
een lange weg

1ste Luister-

fase

SUMP-richtlijnen Rome in 2017 

aangenomen en gepubliceerd

'Vastgesteld interventieplan': 

Prioriteitenlijst opgesteld

Opening webportal voor burgerparticipatie

Analyse van de voorstellen, ontvangen in 

de luisterfase
2de 

Luisterfase 

fase

Participatieproces met organisatie van 

evenementen over alle relevante thema's

Opstellen van scenario's per deelplan

Controle van het plan met algemene en specifieke 

doelstellingen

Concept SUMP-document

Officiële participatiefase3 Consultatiefase 

fase SUMP aangenomen en 

gepubliceerd – aug 2019

4 Officiële 

Observatiefase 

fase 

Officiële Observatiefase afgerond, zomer 2020

Strategische milieueffectrapportage (MER) – ter goedkeuring door Regio Integratie van 

de goedgekeurde observaties en MER-feedback binnen het SUMP

Definitieve goedkeuring SUMP door het stadsbestuur, eind 2020



Tips en suggesties 

De luisterfases waren verrassend succesvol! We kregen veel input, vaak 

tot in detail uitgewerkt, soms afwijkend van het onderwerp, maar wel 

interessant. Alle input is gelezen en verwerkt; het kostte enorm veel tijd 

om de onlinebijdragen te verwerken.

Ter voorkoming van zo'n grote stroom reacties was het beter geweest om 

het doel van het SUMP te benadrukken en erop te wijzen dat het geen 

gewoon/uitzonderlijk uitvoerings- of onderhoudsplan is.

Het participatieve project duurt vaak langer en vereist de bereidheid 

om echt naar burgers te luisteren, want alleen dan kun je echt van 

participatie spreken. 

Een coherent team dat gelooft in het participatieve project kan omgaan 

met de problemen die zich voordoen en met alternatieve oplossingen 

komen die goed aansluiten op de opkomende behoeften.

Dat het stadsbestuur sterk overtuigd was van het nut en het belang van 

deze methodiek heeft zeker bijgedragen aan het succes van het PUMS-

project.



Werkgroepen voor 
mobiliteitsmanagers

Mobiliteitsmanager (MM) 



Doelstelling: aanpassing SUMP-prioriteiten voor post-pandemiescenario

Aanpak: De bestuurlijke directeuren van de gemeente Rome hebben MM's bij het 

project betrokken, als vertegenwoordigers van de belangrijkste bedrijven en instellingen 

in Rome, om het belang van hun steun te onderstrepen.

Wie moeten erbij worden betrokken? Vertegenwoordigers (MM's) van publieke en 

private werkgevers in Rome.

Hoe: er zijn twee aparte bijeenkomsten georganiseerd met respectievelijk de 

mobiliteitsmanagers van de publieke instellingen en die van het bedrijfsleven.

Het doel was om optimale oplossingen te onderzoeken voor de veilige en duurzame 

mobiliteit van werknemers in Rome na de lockdown en op de langere termijn, na de 

pandemie.

Resultaten: analyse van de voorgestelde mobiliteitsoplossingen voor bedrijven en de 

bereidheid bij werknemers om hun gedrag te veranderen.

Conclusie: bedrijven blijken flexibel te zijn en bereid slimmer te werken, met 

slimmere werktijden; werknemers 

Goede praktijkvoorbeelden Italië nr. 2
Actieve betrokkenheid van de MM



De rol van mobiliteitsmanagers bij het stellen van 
mobiliteitsprioriteiten

Het stadsbestuur heeft de 

SUMP-prioriteiten op politiek en 

technisch niveau vastgesteld en 

ze formeel aangenomen in 

augustus 2019.

MAART 2020 - de coronacrisis is 

ertussen gekomen, waardoor de 

SUMP-prioriteiten opnieuw moesten 

worden overwogen en vastgesteld 

voor deze nieuwe situatie.

Speciale acties opgezet via een 

dialoog met de MM's

Er zijn prioriteiten en 

doelstellingen 

geformuleerd voor deze 

crisisperiode

Enquête voor 

werknemers

Enquête 

voor 

werkgevers

Werk in uitvoering
Oprichting van specifieke

werkgroepen



In 2020, tijdens de lockdown, is het netwerk van mobiliteitsmanagers 

uitgenodigd om actief suggesties te doen voor prioriteiten op het 

gebied van mobiliteit voor de periode na de lockdown.

Deze participatie werd begeleid door vertegenwoordigers van de 

gemeente en het Mobility Agency.

Er zijn speciale werkgroepen opgezet om voorstellen te doen voor de 

belangrijkste thema's:

1. Smart Working: voor een duurzamere samenleving, met een 

positief effect op milieuvervuiling en psychofysieke stress bij 

werknemers en gericht op een internationaal ecologisch keerpunt

2. Programma voor een snelle uitbreiding van het fietsnetwerk: 

fietspaden volgens vereenvoudigd ontwerp

3. Acties ter versterking van de rol van de mobiliteitsmanagers

die het woonwerkverkeer van werknemers van publieke en private 

organisaties moeten optimaliseren, bijvoorbeeld via deelvervoer en 

elektrische vervoermiddelen.

De werkgroepen voor mobiliteitsmanagers

Focusgroep

Deskundigenp

anel



Tips en suggesties 

Bij de planning van de nieuwe mobiliteitsprioriteiten zijn de volgende actoren 

betrokken:

•Lokale autoriteiten die direct en indirect te maken hebben met 

mobiliteitsplanning;

•Burgers die profiteren van activiteiten die hun betrokkenheid bij 

mobiliteitsplanning ondersteunen; 

•Bedrijven uit de private sector die direct en indirect te maken hebben met 

mobiliteit en marketing;

•Deskundigen die hun kennis op het gebied van e-smartec inbrengen en 

profiteren van de resultaten.

Ook de 256 mobiliteitsmanagers werden hiertoe gerekend, omdat zij een 

netwerk van 370.000 werknemers vertegenwoordigen: publieke instellingen, het 

bedrijfsleven, universiteiten en scholen met 35.000 leerlingen.

De combinatie van dialoogmarketing en enquêtes was een efficiënte manier om 

de nieuwe mobiliteitseisen in kaart te brengen en te prioriteren.

modaal aandeel voor en na corona 

alleen privéauto

modaal aandeel tussen 

privé- en openbaar vervoer 

alleen openbaar 

vervoer

alleen te voet



Goede praktijkvoorbeelden

• Projectlogo 

• Samenvattende dia met informatie over het project: 

korte beschrijving, betrokken partijen, duur, locatie

• Overzicht van de routekaart met alle 

participatiemethoden in chronologische volgorde

• Analyse van alle participatiemethoden

elke partner dient deze dia aan te passen naargelang de goede praktijkvoorbeelden die 

voor presentatie worden gekozen



Beschrijving

elke partner dient deze dia aan te passen naargelang de goede praktijkvoorbeelden die 

voor presentatie worden gekozen



IJkpunten
elke partner dient deze dia aan te passen naargelang de goede praktijkvoorbeelden die 

voor presentatie worden gekozen



De ontwikkeling van het project 
elke partner dient deze dia aan te passen naargelang de goede praktijkvoorbeelden die 

voor presentatie worden gekozen



Tips en suggesties 
elke partner dient deze dia aan te passen naargelang de goede praktijkvoorbeelden die 
voor presentatie worden gekozen



Vragen en antwoorden 

Als je een vraag hebt, stel die dan 
via de groepschat



Tijd voor een quiz!

1. Vind jij dat in een enquête de steekproefpopulatie altijd goed in 

balans moet zijn voor wat betreft de verhouding tussen 

leeftijdsgroepen en tussen burgers en 

belangenorganisaties/belanghebbenden?

Ja

Nee

2. Hoe vaak gebruikt jouw bedrijf/overheidsorganisatie enquêtes per 

jaar?

2 keer per jaar

4 keer per jaar

8 keer per jaar

1. Vraag over goede lokale praktijkvoorbeelden 

⮚ Scan de QR-code en doe mee aan de quiz!

elke partner dient deze vraag op te stellen naargelang de goede 
praktijkvoorbeelden die voor presentatie worden gekozen

NB: dit is een optie, het staat je vrij de 

vragen en tools te kiezen die jij prefereert!



Koffiepauze

Tot over 10 minuten! 



Praktische training 

Ontwikkel 

de participatiestrategie

voor een SUMP



Het studiemodel: 'Onze 
stad'

• Kunststad, zeer in trek bij toeristen;

• Middelgrote stad; 160.000 inwoners;

• Door de lage bevolkingsdichtheid ligt het gebruik van 

particuliere vervoermiddelen hoog, en daarmee ook het aantal 

ongevallen vergeleken met steden met een vergelijkbaar 

aantal inwoners. 

• Positie in digitaliseringsindex: gemiddeld 

• Huidige positie in duurzaamheidsindex: gemiddeld - hoog

De volgende afbeeldingen geven de belangrijkste demografische en 

vervoersindicatoren weer vergeleken met andere steden met hetzelfde 

aantal inwoners.



Bevolkingsdichtheid
⮚ Inwoners/km2

Leeftijd van de bevolking
⮚ gemiddelde leeftijd 46 jaar



Index gemotoriseerd vervoer

⮚ Aantal voertuigen/100 *inwoners

Ongevallen
⮚ Aantal ongevallen/1000 *inwoners



OV-behoefte
⮚ Aantal passagiers/inwoner

OV-aanbod
⮚ Aantal zitplaatsen/inwoner



Voetgangerszone 
⮚ m2/inwoner

Fijnstofuitstoot
⮚ Overschrijding dagnorm (aantal dagen) 



Fietspaden
⮚ Km/10.000 inwoners



Modal split

Woonwerkverkeer,

gemiddeld 16-30 minuten
Woonschoolverkeer,

gemiddeld 16-30 minuten



Door burgers genoemde 

problemen
⮚Gemelde problemen



De macroterritoriale doelstellingen die 

worden aangepakt met 

planningsinstrumenten
Gemelde problemen

Startpunt: 

De macrostrategische beleidsdoelstellingen van de Regio 

(voorbeeld):

✔het voetgangersgebied van de historische binnenstad verbeteren;

✔de verkeersluwe zone van de historische binnenstad uitbreiden;

✔voor meer fietsers en fietspaden zorgen;

✔het autoverkeer terugdringen en de intermobiliteit tussen privé- en 

openbaar vervoer vergroten. 



SUMP-voorstel en werkgroepen  

● Het doel van deze training is het opstellen van een participatiestrategie voor 

het SUMP van onze stad.

● Marketingbudget: 90.000 euro. Elke        heeft een waarde van € 5.000. 

● Jullie zullen worden opgedeeld in verschillende groepen die reeds 

gestructureerd zijn, en werken aan een online versie van de presentatie. De 

link zal via de chat naar elke groep worden gestuurd. 

● Ontwikkel in 90 minuten verschillende participatiestrategieën voor elke fase 

van het SUMP-proces.

● Vat jullie strategie samen in de dia's en bepaal daarbij welke 

marketingtechnieken en participatiemethoden je moet gebruiken, welke 

groepen belanghebbenden je moet betrekken en wat de verwachte kosten 

zijn.

● Beschrijf ook de bijzondere omstandigheden (corona- of post-coronacrisis) 

die bepalen in hoeverre fysiek contact mogelijk is.

● Houd genoeg tijd over om het formulier zelfbeoordeling in te vullen.



Fase 1: Voorbereiding en analyse 

Doelgroep:

Wie zijn er in deze fase bij betrokken? 

Participatiemethoden:

Hoe reageren mensen op jouw project, hoe verloopt de interactie en hoe laten ze zich 

informeren? 

Breng de verschillende participatiestrategieën in kaart, zo nodig meerdere per doelgroep.

Stel hypotheses op over:

•de duur van de campagne, gedefinieerd als doorlopend, periodiek of eenmalig;

•de plaats waar de campagne zich afspeelt, gedefinieerd als lokaal, regionaal of nationaal;

•de te verwachten kosten;

•het gemak waarmee de campagne kan worden overgedragen, gedefinieerd als klein, 

gemiddeld en groot.

Communicatiekanaal

Kies welk communicatiekanaal je in deze SUMP-fase wilt gebruiken, zo nodig meerdere. 

Stel hypotheses op over:

•de duur, gedefinieerd als doorlopend, periodiek, eenmalig;

•de te verwachten kosten;

Vat je strategie samen in de volgende dia's en gebruik daarbij de 

gewenste (grafische) afbeeldingen en tekst. 
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Ontwerp je eigen kaart voor deze SUMP-fase 

De Kaart Marketingtechnieken & 

Participatiemethoden

Marketingtechnieken 



Fase 2: Strategieontwikkeling

Doelgroep:

•Wie zijn er in deze fase van jouw SUMP bij betrokken?

•Hoe reageren mensen op jouw project, hoe verloopt de interactie en hoe laten ze zich 

informeren?

Participatiemethoden:

Breng de verschillende participatiestrategieën in kaart, zo nodig meerdere per 

doelgroep.

Stel hypotheses op over:

•de duur van de campagne, gedefinieerd als doorlopend, periodiek of eenmalig;

•de plaats waar de campagne zich afspeelt, gedefinieerd als lokaal, regionaal of 

nationaal;

•de te verwachten kosten;

•het gemak waarmee de campagne kan worden overgedragen, gedefinieerd als klein, 

gemiddeld en groot.

Sociaal kanaal

Kies welk communicatiekanaal je in deze SUMP-fase wilt gebruiken, zo nodig 

meerdere. 

Stel hypotheses op over:

•de duur, gedefinieerd als doorlopend, periodiek, eenmalig;

•de te verwachten kosten;

•Hoe denk je de data uit de communicatiekanalen te kunnen inzetten? 

Vat je strategie samen in de volgende dia's en gebruik daarbij de 

gewenste (grafische) afbeeldingen en tekst. 
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Ontwerp je eigen kaart voor deze SUMP-fase 
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Participatiemethoden

Marketingtechnieken 



Fase 3: Planning van maatregelen

Doelgroep:

•Wie zijn er in deze fase van jouw SUMP bij betrokken?

•Hoe reageren mensen op jouw project, hoe verloopt de interactie en hoe laten ze zich 

informeren?

•Wat is ervoor nodig en wie doet wat?

Participatiemethoden:

Breng de verschillende participatiestrategieën in kaart, zo nodig meerdere per doelgroep.

Stel hypotheses op over:

•de duur van de campagne, gedefinieerd als doorlopend, periodiek of eenmalig;

•de plaats waar de campagne zich afspeelt, gedefinieerd als lokaal, regionaal of nationaal;

•de te verwachten kosten;

•het gemak waarmee de campagne kan worden overgedragen, gedefinieerd als klein, gemiddeld 

en groot.

Communicatiekanaal

Kies welk communicatiekanaal je in deze SUMP-fase wilt gebruiken, zo nodig meerdere. 

Stel hypotheses op over:

•de duur, gedefinieerd als doorlopend, periodiek, eenmalig;

•de te verwachten kosten;

•Hoe denk je de data uit de communicatiekanalen te kunnen inzetten? 

Vat je strategie samen in de volgende dia's en gebruik daarbij de 

gewenste (grafische) afbeeldingen en tekst. 
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Fase 4: Implementatie en monitoring

Doelgroep:

•Wie zijn er in deze fase van jouw SUMP bij betrokken?

•Hoe reageren mensen op het evaluatieproces, hoe verloopt de interactie en hoe laten ze 

zich informeren?

Participatiemethoden:

Breng de verschillende participatiestrategieën in kaart, zo nodig meerdere per doelgroep.

Stel hypotheses op over:

•de duur van de campagne, gedefinieerd als doorlopend, periodiek of eenmalig;

•de plaats waar de campagne zich afspeelt, gedefinieerd als lokaal, regionaal of nationaal;

•de te verwachten kosten;

•het gemak waarmee de campagne kan worden overgedragen, gedefinieerd als klein, 

gemiddeld en groot.

Communicatiekanaal

Kies welk communicatiekanaal je in deze SUMP-fase wilt gebruiken, zo nodig meerdere. 

Stel hypotheses op over:

•de duur, gedefinieerd als doorlopend, periodiek, eenmalig;

•de te verwachten kosten;

•Hoe denk je de data uit de communicatiekanalen te kunnen inzetten? 

Monitoringfase 

•Bedenk een monitoringsysteem om te controleren of alles volgens plan verloopt, zodat er 

eventueel kan worden bijgestuurd.

•Blijf je binnen het budget? 

Vat je strategie samen in de volgende dia's en gebruik daarbij de 

gewenste (grafische) afbeeldingen en tekst. 
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Ontwerp je eigen kaart voor deze SUMP-fase 

De Kaart Marketingtechnieken & 

Participatiemethoden

Marketingtechnieken 



IJkpunten
⮚ Vul de dia in en vermeld alle gebruikte participatiemethoden in chronologische 

volgorde.



De SUMP-zelfevaluatie

Goed gedaan! 

Je hebt de participatiestrategie voor je eigen SUMP ontwikkeld.

Je kunt je werk evalueren aan de hand van deze test: 

https://www.sump-assessment.eu/English/start

De coördinator zal je laten zien hoe je de eerste vraag moet 

beantwoorden.

https://www.sump-assessment.eu/English/start


Werkgroep – Ideeën uitwisselen

Deel je SUMP-presentatie en de 

resultaten van je zelfevaluatie met je 

groepsgenoten en de andere groepen.

⮚ Je krijgt 5 minuten de tijd om je plan te presenteren. 



Nu ben jij aan de 
beurt! 

'Vervoersplanning is vergelijkbaar met 
thema's als sanitatie, toegang tot schoon 
drinkwater of zelfs klimaatverandering: 
het vereist betrokkenheid van de overheid 
en een stadsbrede planning, en een 
duurzaam conflict tussen die twee.' 

Richerd Sennett - Quito Papers

https://www.youtube.com/watch?v=rpcElbyEFsI&feature=youtu.be









