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Abstract
Annemiek Reijns, De correlaten van rebellie en conformeren in het verkeer.
Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de Psychologie, Optie Klinische
psychologie, juli 2011
Leiding: Prof. Dr. M. Vansteenkiste

Als antwoord op het “waarom” we de verkeersregels niet naleven en er ons in sommige
gevallen zelfs tegen verzetten, onderscheidt de Zelf-determinatietheorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000)
verschillende types intrinsieke en extrinsieke motivatie. Gezien het feit dat intrinsieke motivatie niet
relevant is voor het huidige onderzoek, doen we beroep op externe, geïntrojecteerde en
geïdentificeerde gedragsregulatie. Eerder onderzoek wees reeds uit dat deze motivationele
variabelen een rol spelen binnen de verkeerscontext, echter de toegevoegde waarde van deze
scriptie is het invoegen van twee types verzet. Enerzijds reflectief verzet, waarbij het niet naleven
van de verkeersregels op een autonome wijze gebeurt, anderzijds opstandig verzet, waarbij men
meer controle ervaart. Het algemene karakter van de ZDT, alsook het genuanceerde theoretische
onderscheid, maken het mogelijk om deze theorie te hanteren in onze zoektocht naar motieven.
Naast de ZDT bespreken we ook Kochanska’s theorie over inwilliging, en in het bijzonder, nietinwilliging en de reactantietheorie van Brehm. In de eerste sectie worden de verschillende
theoretische visies gepresenteerd en diepgaand vergeleken en gecontrasteerd met elkaar.
In de tweede sectie worden de doelstellingen van het eigen empirische onderzoek dat
gebaseerd is op de ZDT uiteengezet, terwijl in de derde sectie de resultaten van het onderzoek
worden besproken. De huidige studie is gebouwd op twee doelstellingen; ten eerste, de ontwikkeling
van een zelfregulatievragenlijst die het niet naleven van de verkeersregels trachtte na te gaan. Een
tweede doelstelling van het huidige onderzoek was om na te gaan (a) of de beide types verzet
(reflectief en opstandig) bijkomende variantie verklaren bovenop de motieven om verkeersregels te
volgen en (b) of de beide types verzet differentieel samenhangen met gedragsmatige en attitudinale
uitkomsten. De verscheidene soorten extrinsieke motivatie om de verkeersregels te volgen en niet te
volgen worden in verband gebracht met (a) verschillende gedragsuitkomsten, zoals het aantal
behaalde boetes, het begaan van verkeersovertredingen en stresservaring, en (b) verschillende
attitudinale uitkomsten ten aanzien van verkeersgerelateerde onderwerpen zoals de houding ten
opzichte van onbemande camera’s en verkeersborden, rijden onder invloed en snel rijden en de
houding ten aanzien van de politie.
In sectie drie wordt de uiteindelijke empirische studie (N = 258) uitgezet en werd er evidentie
gevonden voor de geconstrueerde vragenlijst. Er werden drie factoren onderscheiden, na het
uitvoeren van de factoranalyse, zijnde geïdentificeerde, geïntrojecteerde en externe regulatie.
Verder werd er ook evidentie gevonden voor de twee types verzet. Conform de predicties toonde het
onderzoek aan dat, naarmate men meer handelde volgens geïnternaliseerde motieven, men een
positievere houding had ten aanzien van snelheidsbeperkende middelen en de politie. Wanneer men
echter de wegcode naast zich neerlegde op basis van externe regulatie, dan wel opstandig verzet,
zagen we het omgekeerde patroon. De automobilisten rapporteerde in dit geval meer
verkeersovertredingen, verkregen boetes en een negatieve attitude ten aanzien van onbemande
camera’s en snelheidsindicatieborden. Deze resultaten bieden globaal evidentie voor de
geformuleerde doelstellingen van deze scriptie en bieden initiële evidentie voor de waarde van de
ZDT als motivationele theorie in de verkeerscontext zoals geconcludeerd in sectie vier.
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Inleiding
Verkeersveiligheid is één van de meest besproken maatschappelijke thema’s van de jongste
jaren. Langs alle mogelijke wegen worden er maatregelen getroffen, projecten uit de grond
gestampt, affiches bedacht, nieuwe wetten op tafel gelegd ... om de verkeersveiligheid te
garanderen. Superboetes, onbemande camera’s, BOB-campagnes … deze nieuwe woorden zijn op
korte tijd gemeengoed geworden. We kunnen dus niet zeggen dat een visie op verkeer ontbreekt.
Maar is het ook zo dat al deze aandacht naar verkeersveiligheid ook daadwerkelijk het dodencijfer
naar beneden haalt? Volgens de Verkeersveiligheidsbarometer, die beschikt over actuele data, wel.
Op vijf jaar tijd is het aantal verkeersdoden in ons land met meer dan een kwart gedaald, daarmee
haalt België de derde beste score van de hele Europese Unie. Dit zijn zeer motiverende resultaten,
maar toch koppen kranten op 9 september 2009 weer met een stagnatie van het aantal
verkeersdoden. Snel rijden, rijden zonder gordel en rijden onder invloed zijn volgens Minister Etiënne
Schouppe de drie belangrijkste oorzaken zijn van dodelijke ongevallen. Ook de regeringsdoelstelling
om het aantal verkeersdoden in 2010 te laten dalen tot maximum 750 is niet gehaald. Is het voor
België mogelijk om eventueel het Zweedse "Vision Zero"-idee als uitgangspunt te nemen, waarbij op
lange termijn gestreefd wordt naar een verkeerssysteem zonder doden of zwaargewonden? En de
vraag is dan vooral; “Hoe streven we zoiets na?”. In mei 2008 pakte een reeks kranten uit met
“Boetes overtuigen mensen niet van nut verkeersregels”. Verkeersboetes zetten weggebruikers dus
niet aan om minder overtredingen te begaan. Pas wanneer mensen het naleven van de
verkeersregels persoonlijk belangrijk gaan vinden, begaan ze minder overtredingen. Hieruit blijkt dat
ons rijgedrag wordt beïnvloed door psychologische mechanismen, meer bepaald door verschillende
motieven om ons aan de verkeersregels te houden.
In deze verhandeling bekijken we de verkeersproblematiek echter vanuit een hele andere
invalshoek, namelijk, wat zijn de motieven om de verkeersregels niet te volgen? We gaan na of we bij
deze onderzoeksvraag dezelfde motieven terugvinden als die wanneer we ons wel aan de
verkeersregels houden. Er zijn vandaag de dag namelijk voldoende redenen en vooral ingrepen van
de overheid, om conform de verkeerscode te handelen. Nochtans lijken veel automobilisten de
verkeersregels nog steeds vierkant naast zich neer te leggen. We kunnen ons dan de vraag stellen of
we, naast deze verschillende types gedragsregulatie, nog op andere manieren beïnvloed worden in
het verkeer. Op wat baseert de automobilist zich in zijn keuze om de wegcode te respecteren en
vooral, op wat baseert hij zich om er zich tegen te verzetten. In deze scriptie maken we een
onderscheid tussen twee types verzet. Enerzijds reflectief verzet, waarbij de motivatie om de
verkeersregels niet te volgen vooral autonoom gestuurd is, anderzijds opstandig verzet, waarbij dit
op een meer gecontroleerde wijze gebeurt. De verschillende motieven worden in verband gebracht
met verkeersuitkomsten zoals het aantal boetes, gerapporteerde stresservaring, houding tav politie
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Zelfdeterminatietheorie, die zijn waarde reeds in verscheidene levensdomeinen heeft bewezen.
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1 Grondslag van de Zelfdeterminatietheorie
1.1 Metatheorie
De organisch-dialectische benadering gaat er vanuit dat de mens van nature gericht is op
psychologische groei, zelfactualisatie en geïntegreerd functioneren, gegeven dat de omgeving deze
voldoende ondersteund (Deci & Ryan, 2000, p. 229). Deze groeitendens uit zich via het via het
opzoeken en uitvoeren van inherent boeiende activiteiten. Vooreerst wordt binnen deze visie het
individu als een actieve, in plaats van reactieve entiteit beschouwd. Het individu wordt dus in staat
geacht richting en betekenis te kunnen geven aan het leven te geven en op die manier
verantwoordelijkheid te dragen voor zijn handelen. (Deci & Vansteenkiste, 2004 & Soenens, 2010).
We streven dus voortdurend naar adaptatie door onze emoties en gedragingen te integreren
binnen het zelf. Op deze manier evolueren we naar een meer verfijnd, doch ook coherent
geïntegreerd zelf met persoonlijke interesses en waarden. Deze waarden en interesses worden
geleidelijk aan meer gedifferentieerd en vervolgens op een meer complexe manier met elkaar in
verband gebracht, zodat ze op een harmonieuze wijze geïntegreerd worden met andere
levenswaarden en interessevelden (Vansteenkiste, 2004).
Deze evolutie wordt beschreven als een evolutie naar autonomie, waarbij men zelf de wet is
van het eigen handelen. Men handelt op een vrijwillige manier. Dit verinnerlijkingproces zien we ook
voorkomen bij de theorie van Rogers, waarbij het een onderdeel vormt van de organismische
groeitendens van het zelf, de neiging van een organisme om zichzelf in stand te houden, zich te
actualiseren en te verbeteren, om te groeien naar een volledige realisatie van de aangeboren
capaciteiten (Rogers, 1961 in: Vansteenkiste, Simons, Lens & Soenens, 2004).
Ten slotte, streeft een mens, naast een meer autonoom en geïntegreerd functioneren, ook
naar het uitbouwen van een meer verfijnd en vertakt sociaal netwerk. Dit proces van natuurlijke
integratie of zelf-actualisatie, voltrekt zich volgens de ZDT ( Ryan & Deci, 2004) niet automatisch.
Deze ontwikkeling moet gevoed worden door de sociale omgeving, gezien de mens immers in
voortdurende interactie of dialectiek staat met de buitenwereld. Deze sociaalcontextuele factoren
kunnen echter, naast het ondersteunen van het groeiproces, deze evolutie ook belemmeren. De
sociale omgeving zal dus een impact uitoefenen op de ontplooiing, dan wel teloorgang van het zelf
via de bevrediging versus frustratie van drie universele en fundamenteel behoeften (Vansteenkiste,
2005). Deze drie fundamentele basisbehoeften – de nood aan competentie, verbondenheid en
autonomie – verschaffen de basis voor het beoordelen van aspecten uit de omgeving als zijnde
ondersteunend dan wel bedreigend voor een geïntegreerd en vitaal menselijk functioneren ( Ryan &
Deci, 2002).
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1.2 Motivatie
1.2.1

Algemene beschrijving

In de Van Dale staat motivatie omschreven als “het geheel van factoren (ook aandriften en
beweegredenen) waardoor gedrag gestimuleerd en gericht wordt” “tot een bepaalde inspanning
aanzetten”. Wat wil dit concreet zeggen?
Een definitie geven van motivatie waar iedereen het mee eens is, is moeilijk, aangezien
motivatie, net als veel begrippen, gekleurd wordt door verschillende visies. Motivatie zorgt ervoor
dat gedrag 'geactiveerd wordt', 'richting krijgt' en 'volgehouden of juist gestopt wordt'.
Motivationele processen liggen aan de basis van motivationele doelstellingen en van de gedragingen
die gericht zijn op het bereiken of realiseren van die doelen. Motivatie heeft te maken met het
formuleren en evalueren van potentiële doelen, met het afwegen van hun haalbaarheid, het kiezen
tussen alternatieve doelen en het uitwerken en uitproberen van gedragsplannen of intenties.
Als we kijken naar de verkeerscontext, is het van groot belang om inzicht te hebben in onze
eigen beweegredenen en motieven om al dan niet de verkeerscode te volgen. We kunnen motivatie
niet direct observeren en meten zoals we dit wel kunnen met lichaamslengte of gewicht, maar het
uit zich of veel manieren in het gedrag. We kunnen stellen dat motivatie op verschillende uitkomsten
een effect heeft. Motivatie biedt een verklaring voor wat men op elk moment doet, welk type gedrag
men stelt, waaraan men aandacht schenkt, waarmee men bezig is en welke doelen men nastreeft.
Hoeveel tijd men wilt besteden aan dat gedrag, de persistentie en de gedrevenheid om een
taak uit te voeren, wordt ook beïnvloed door de motivatie en kunnen we benoemen als volharding.
De kwaliteit van de taakuitvoering betreft het niveau van inzet waarmee men het gedrag stelt en hoe
efficiënt men gebruik maakt van zijn of haar ware capaciteiten en vaardigheden zal afhankelijk zijn
van de motivatie (Lens & Depreeuw, 1998).
1.2.2

Types motivatie

1.2.2.1 Intrinsieke en extrinsieke motivatie
De totale motivatie in één ogenblik in de tijd is de optelsom van intrinsieke en extrinsieke
motivatie. Intrinsieke en extrinsieke motivatie zijn twee belangrijke beweegredenen waarom mensen
doen wat ze doen.
Intrinsiek gemotiveerde activiteiten zijn activiteiten waarbij het doel van de activiteit gelegen
is in de activiteit zelf. Men is gemotiveerd door de activiteit zelf en men voert deze activiteit dan ook
uit zonder dat er een aanwijsbare, afgescheiden en operationeel gedefinieerde uitkomst aanwezig is.
Binnen de ZDT (Deci & Ryan, 2000) wordt gesteld dat mensen zich van nature aangetrokken voelen
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om inherent boeiende activiteiten uit te voeren. Het gedrag dat men stelt is intrinsiek belonend,
namelijk het brengt een interne toestand met zich mee die de persoon in kwestie als belonend
ervaart. Er zijn grote inter-individuele verschillen wat betreft intrinsieke motivatie, wat voor de ene
persoon boeiend is, kan voor de andere persoon vervelend zijn (Vansteenkiste, 2005).
Intrinsiek gemotiveerd gedrag wordt gekenmerkt door een interne causaliteitslocus
(deCharms, 1968 in: Vansteenkiste, Soenens, Beyers & Lens, 2008) wat refereert naar de mate
waarin gedragingen op een autonome of vrijwillige manier worden uitgevoerd. Bij een interne
causaliteitslocus zal de persoon zijn gedrag ervaren als vrij, hij of zij heeft er zelf voor gekozen, men
heeft zelf het gedrag geïnitieerd (“origin of behaviour”). Echter het concept van intrinsieke motivatie
kan onmogelijk in elk levensdomein even relevant zijn, aangezien een individu nu eenmaal niet voor
elke activiteit interesse kan tonen. Toch is het vaak cruciaal dat een individu zich inzet voor
activiteiten die op zich niet leuk of bevredigend zijn, bijvoorbeeld wanneer men geen alcohol mag
drinken als men met de auto rijdt. Indien intrinsieke motivatie ontbreekt voor de activiteit, dan is
men per definitie extrinsiek gemotiveerd.
Extrinsiek gemotiveerde activiteiten daarentegen, verwijzen naar activiteiten die men
uitvoert om een uitkomst te bereiken die buiten de activiteit zelf gelegen is. Men stelt een bepaald
gedrag om een doel te realiseren. De activiteit is een middel om een doel te bekomen of eventueel
te vermijden. Dit soort motivatie vindt men dagelijks terug. Als een leerling zijn of haar huiswerk
maakt om een sanctie te vermijden of een dochter haar kamer opruimt omdat haar moeder haar
anders zal straffen, zijn ze extrinsiek gemotiveerd. In beide gevallen stelt men een gedrag om
negatieve uitkomst te vermijden. Anders kan het ook zijn dat een leerling zijn best doet op school
omdat hij een positieve uitkomst wil bereiken of langverwachte gsm of fiets krijgt. Deze voorbeelden
illustreren dat men bij extrinsieke motivatie het gedrag stelt omwille van de instrumentele waarde of
nutswaarde ervan en niet voor het genot zelf. Ook in het verkeer vinden we tal van voorbeelden
terug. Zo zal een weggebruiker stoppen voor een rood licht om een ongeval te vermijden of om een
zware boete te voorkomen. Ook de motivatie om zich te houden aan de opgelegde snelheid, kunnen
we zien als een gedrag dat men stelt om die superboetes te vermijden of om een verantwoordelijke
indruk te maken op zijn of haar medepassagiers. Het volgen van verkeersregels dient dus vaak een
doel.
Aanvankelijk stelde men dat alle extrinsieke gemotiveerde gedragingen gekenmerkt worden
door een externe causaliteitslocus. Men heeft namelijk het gevoel een pion te zijn op een schaakbord
waarbij men zelf niet aan de basis ligt van het gedrag (Vansteenkiste, 2005). Toch kunnen extrinsiek
gemotiveerde activiteiten met een gevoel van psychologische vrijheid worden uitgevoerd. Dit is het
geval in de mate waarin het gedrag wordt geïnternaliseerd. We kunnen hier stellen dat naargelang
de gedragsregulatie meer geïnternaliseerd is, we taken op een autonomere wijze uitvoeren.
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1.2.3

Het internalisatieproces

Internalisatie kan gedefinieerd worden als een actief, natuurlijk proces waarbij een individu
probeert om externe sociale overtuigingen, attitudes of gedragsregulaties geleidelijk aan te
transformeren in persoonlijke waarden of zelfregulaties zodat ze geïntegreerd kunnen worden in het
“zelf” en aldus volledig aanvaard worden (Deci & Ryan, 1985, 2000; Vansteenkiste, 2006). Het
verduidelijkt de stelling dat extrinsiek gemotiveerd gedrag niet noodzakelijk als niet-autonoom of
onvrijwillig wordt ervaren. Deze initieel oninteressante activiteiten worden naarmate ze verder
verschuiven op het continuüm, met een groter gevoel van autonomie of psychologische vrijheid
uitgevoerd en representeert met andere woorden een actief verinnerlijkingproces. Dit
verinnerlijkingproces vormt een onderdeel van de organismische groeitendens van het zelf.
1.2.4

Vier types van extrinsieke motivatie

Omdat het internalisatieproces niet steeds succesvol verloopt, worden er vier types
extrinsieke motivatie onderscheiden. Aangezien we ook taken uitvoeren die niet inherent boeiend
zijn en aldus extrinsieke motivatie vereisen, behoeft dit laatste toch een verdere nuancering. De vier
types van extrinsiek gemotiveerd gedrag zijn, externe regulatie, geïntrojecteerde regulatie,
geïdentificeerde regulatie en geïntegreerde regulatie.
Bij externe regulatie wordt gedrag uitgevoerd om aan externe verplichtingen te voldoen, de
regulatie en het functioneren wordt geheel door externe invloeden bepaald. Het functioneren is in
het geheel niet autonoom, men heeft geen enkele keuze en voelt zich onder druk gezet om de regels
uit te voeren. Men spreekt hier van een extern gepercipieerde causaliteitslocus (deCharms, 1968).
Zo is er het voorbeeld waarbij een jongere, pas in het bezit van zijn rijbewijs, zich aan de
verkeersregels houdt, gezien zijn ouders hem zijn auto ontnemen wanneer hij dit niet doet.
Bij geïntrojecteerde regulatie is de regulatie nog steeds vrij controlerend. Men voert een
bepaalde handeling uit om gevoelens van schuld, schaamte of angst te vermijden, het
zelfwaardegevoel op te krikken of zelfrespect te hebben. De reden voor het stellen van het gedrag is
intern in de persoon aanwezig zonder dat deze er zich mee identificeert. Men zet zichzelf onder druk
om een bepaald gedrag te stellen, de druk en controle komen dus niet van buiten uit, maar vanuit
zichzelf. De gedragsregulatie wordt niet langer gestuurd door externe factoren, maar door interne
factoren waardoor dit type van regulatie verder gelegen is op het internalisatiecontinuüm. Doch, de
gedragsregulatie is nog steeds een bron van conflict en spanning aangezien het slechts partieel
geïnternaliseerd wordt. De gedragsregulatie is hierdoor nog geen onderdeel geworden van het zelf
en wordt daarom gekenmerkt door een externe causaliteitslocus (Deci & Ryan, 1985, 2000; Ryan &
Deci, 2000; Vansteenkiste, 2006; Vansteenkiste, Soenens, Sierens & Lens, 2005). We kunnen dit
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toepassen op de verkeerscontext met volgend voorbeeld: zo zal een jonge bestuurder die voorheen
enkel de verkeersregels volgde om zware boetes te vermijden, in het geval van geïntrojecteerde
regulatie, vermijden om de verkeersregels te overtreden omdat dit een verantwoordelijke burger
betaamt of omdat hij zich schuldig voelt tegenover zijn ouders indien deze voordien meermaals
hebben laten blijken dat ze niet opgezet waren met de vele snelheidsboetes.
Een derde vorm is de geïdentificeerde regulatie, het is een meer autonome,
zelfgedetermineerde vorm van extrinsieke motivatie. De persoon in kwestie heeft zich in dit geval
geïdentificeerd met de waarde van het gedrag en heeft de regulatie dus als een deel van zichzelf
aanvaard. Hij of zij zal de activiteit uitvoeren omdat het als persoonlijk belangrijk en zinvol wordt
ervaren. Bij deze vorm van regulatie wordt het gedrag intern gestuurd, de drijfveer van het handelen
ligt binnen het individu, maar anders dan bij de geïntrojecteerde regulatie, zullen nu persoonlijke
waarden aan de grond van het gedrag liggen en niet meer schaamte en schuld. Geïnternaliseerde
motivatie vormt volgens de ZDT een positieve drijfveer, waardoor het gedrag op lange termijn ook
nog wordt uitgevoerd, (persistentie). Men voert een bepaald gedrag uit met een sterk gevoel van
psychologische vrijheid of keuze en omwille van deze reden wordt deze vorm van gedragsregulatie
gekenmerkt door een interne causaliteitslocus (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000; Vansteenkiste,
2006; Vansteenkiste, Soenens, Sierens & Lens, 2005). Men spreekt in dit geval van een bijna volledige
internalisatie. Zo zal een automobilist zich ten volle inzetten om de verkeersregels na te leven,
gezien hij er van overtuigd is dat deze regels hem zullen helpen een veiligere weggebruiker te zijn.
Ten slotte is er geïntegreerde regulatie, de meest volkomen vorm van Internalisatie. Deze
wordt bereikt indien verschillende identificaties worden geïntegreerd binnen het zelf. Het stellen
van een bepaald gedrag wordt gelinkt aan bepaalde waarden die ook in andere levensdomeinen van
toepassing kunnen zijn. De verschillende identificaties vormen zo niet langer een gefragmenteerd
geheel, maar ze zijn geïntegreerd binnen een coherent waardesysteem. Een chauffeur zal zich in dit
geval aan de verkeersregels houden omdat hij of zij deze relevant en zinvol vindt, maar ook omdat hij
of zij ervan overtuigd is dat zijn of haar attitude in het verkeer een uitloop is van de attitude die men
in het dagdagelijkse leven hanteert. Zo kan men zich in het verkeer hoffelijk gedragen, namelijk
verantwoord en respectvol ten opzichte van de anderen en het leven. Dit gedrag is veelal een
onderdeel van de attitude waarmee men doorgaans door het leven gaat. Integratie vereist veel
zelfkennis en inzicht in het eigen functioneren. Het impliceert immers dat men inziet hoe een
bepaalde gedragsregulatie, waarmee men zich identificeert, een zinvolle plaats kan krijgen tussen
andere gedragingen (en hun motieven) waaraan men persoonlijk belang hecht. Deci en Ryan (2000)
spreken in dit opzicht van een proces van zelfonderschrijving (‘self-endorsement’). Deze regulatie
vormt het eindpunt van het internalisatieproces.
Intrinsieke motivatie behoeft niet geïnternaliseerd te worden aangezien dergelijk gedrag

15

reeds spontaan voortspruit uit de persoon. Men voert dit gedrag uit omdat men het op zich
interessant vindt. Enkel gedragingen die aanvankelijk door externe contingenties of interne
verplichtingen werden gestuurd, hoeven dus geïnternaliseerd te worden (Vansteenkiste, 2006).
Deze analyse suggereert dat mensen in staat zijn tot het vrijwillig of autonoom naleven van
een bepaald verzoek (gebod of verbod), gegeven dat ze zich identificeren met de regulatie van het
verzoek of het geïntegreerd hebben. Omdat de gedragsregulatie op basis van geïdentificeerde,
geïntegreerde of intrinsieke motieven gepaard gaat met een gevoel van keuze en vrijheid, worden
deze drie typen regulatie binnen de ZDT vaak samen geplaatst onder de noemer autonome regulatie
(Vansteenkiste, 2004).

Figuur 1
Schematisch overzicht van de verschillende types motivatie volgens de ZDT

1.2.5

Autonome en gecontroleerde motivatie

Aanvankelijk werd aangenomen dat extrinsiek gemotiveerd gedrag steeds gepaard gaat met
een gevoel van verplichting en een gebrek aan psychologische vrijheid. Men zou per definitie het
gevoel hebben een extrinsiek gemotiveerde activiteit te móeten doen. Onderzoek wees echter uit
dat deze tweedeling, waarbij intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie gezien worden als elkaars
tegenpolen, niet genuanceerd genoeg was. Het is namelijk niet noodzakelijk zo dat men
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verkeersregels volgt omdat men zich hiertoe verplicht voelt. Sommige weggebruikers volgen de
verkeersregels, omdat zij het belang ervan inzien. Daarom werd het onderscheid intrinsieke
motivatie versus extrinsieke motivatie vervangen door het onderscheid gecontroleerde versus
autonome motivatie of iets doen omdat “het moet” versus iets doen omdat “je het zelf wil”
(Vansteenkiste, Driesen & Lens, 2008).
Autonome motivatie is gedragsregulatie die gekenmerkt wordt door psychologische vrijheid,
men voert een gedrag uit vanuit oprechte persoonlijke interesse, of omdat het aansluit bij de
persoonlijke overtuigingen en waarden van de persoon. Het is een combinatie van persoonlijke
overtuiging en passie of plezier. Je handelt vrijwillig en de activiteit wordt gezien als een reflectie van
wie je bent (Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte & Deci, 2003). Je kunt met andere woorden dus
ook oninteressante gedragingen of activiteiten stellen op een vrijwillige manier. De types
gedragsregulatie die hieronder vallen zijn intrinsieke motivatie, geïdentificeerde motivatie en
geïntegreerde gedragsregulatie. Beide geïdentificeerde en geïntegreerde motivatie zijn extrinsiek
van aard, maar zijn wel opgenomen in het eigen waardesysteem en worden dus ook als autonoom
omschreven. Zo zal men zich in het geval van autonome motivatie aan de verkeersregels houden
aangezien men er van overtuigd is dat de verkeersregels zinvol zijn. In beide gevallen is het naleven
van regels een psychologisch vrije keuze.
Bij Gecontroleerde motivatie is de drijfveer eerder een verplichting, die ofwel van buitenaf
wordt opgelegd of van binnenuit komt (Vansteenkiste et al., 2003).
subcomponenten externe motivatie of geïntrojecteerde motivatie.

Dit “moeten” bevat de

Dit soort motivatie wordt

gekenmerkt door een externe causaliteitslocus en gaat vaak gepaard met gevoelens van stress,
verplichting en druk. Men zal zich in dit geval aan de verkeersregels houden omdat een boete zal
leiden tot ontgoocheling in de sociale omgeving of voor het vermijden van een boete of men zal zich
aan de regels houden omdat men zichzelf wil bewijzen dat men het kan. De onderliggende drijfveren
bij deze voorbeelden zijn straf, schuld, schaamte en zelfwaardegevoel en gaan gepaard met
verplichting, druk en stress. Beide concepten, autonome en gecontroleerde motivatie, kunnen we
ook zien als onderdeel van een continuüm.

1.3 Empirische evidentie
Binnen de ZDT wordt gesteld dat een meer vrijwillig uitvoeren van een activiteit de
diepgaande verwerking van die activiteit bevordert en resulteert in betere prestaties. Autonome
motivatie leidt met andere woorden tot het meer adaptief functioneren (Vansteenkiste et al., 2003).
We spreken hierbij van de duurzaamheid en generalisatie van de activiteit. Terwijl transfer of
overdracht betrekking heeft op de vraag in welke mate aangeleerd gedrag overgeheveld wordt naar
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een nieuwe situatie, houdt duurzaamheid of behoud verband met de mate waarin een aangeleerd
gedrag in een bepaalde situatie blijvend gesteld wordt (Vansteenkiste, 2006). Talrijke studies in
belangrijke levensdomeinen zoals gezondheid, sport, therapie, opvoeding en scholing hebben deze
bovenstaande concepten onderzocht. De vier types van extrinsieke motivatie kunnen in verband
gebracht worden met verschillende ervaringen en uitkomsten van gedragingen.
Ter illustratie, het uitvoeren van een bepaalde activiteit om tegemoet te komen aan externe
gedragscontingenties werd verondersteld slechts te leiden tot het volhouden van de aangeleerde
activiteit zolang de externe contingenties operatief blijven. Met andere woorden, op het ogenblik dat
de automobilist weet dat de politie geen radarcontroles meer uitvoert, zal hij zich niet langer aan de
snelheidsbeperking houden. Externe verplichting gaat dus veelal gepaard met het gebrek aan het
volharden in de opgedragen activiteit (Vansteenkiste, et al, 2008). Wanneer een autobestuurder zijn
snelheid verminderd, aangezien hij een flitspaal nadert, doch nadien dit gedrag niet voortzet op de
rest van de snelweg, wordt het gedrag dus niet veralgemeend naar nieuwe situaties.
Wanneer we kijken naar geïntrojecteerde regulatie, zien we dat de kans groot is dat het
gedrag opnieuw gesteld wordt in een nieuwe situatie omdat de gedragsregulatie zich reeds intern
situeert. Desondanks zal het veeleer vanuit een interne kritische stem gebeuren dan wel op
volkomen vrijwillige wijze (Vansteenkiste, 2006). Bij geïdentificeerde regulatie, wordt het gedrag
ervaren als persoonlijk zinvol en sluit het aan bij de persoonlijke waarden. Gezien het feit dat men de
relevantie van het gedrag inziet, zal het meer waarschijnlijk zijn dat men het gedrag ook in een
nieuwe situatie op een vrijwillige wijze zal stellen (Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse, & Biddle,
2003).
De theorie werd geleidelijk aan toegepast op en onderzocht in verschillende levensdomeinen
en talrijke studies bevestigen bovenstaande stellingen. Op deze manier begon de ZDT meer en meer
ingang te vinden in de praktijk. Zo blijkt de toepassing van deze theorie motiverend te zijn voor
leerlingen in het middelbare en hoger onderwijs (zie bijv. Lens, & Depreeuw, 1998; Vansteenkiste,
Sierens, Soenens, & Lens, 2007), voor werkenden en werkzoekenden (zie bijv., Vansteenkiste, Lens,
Dewitte, De Witte, & Deci, 2004), bij de opvoeding van kinderen (Grolnick, 2003) en voor cliënten
met eetstoornissen (zie bijv. Vansteenkiste, Soenens, & Vandereycken, 2005).
Eerder onderzoek binnen de verkeerscontext (Vansteenkiste, Driesen & Lens, 2008) toont
aan dat de principes van de ZDT ook hier toepasbaar zijn. Deze studie toont, in lijn met de
verwachtingen, aan dat het naleven van de verkeerswet omdat men deze persoonlijk relevant vindt,
gepaard gaat met het krijgen van minder boetes per jaar en met het maken van minder
overtredingen in het verkeer. Dergelijke voordelige verbanden werden niet vastgesteld indien
burgers de verkeerswet omwille van extern of intern verplichtende redenen naleefden. Zo zal het
opdrijven van controles vooral de externe druk tot het volgen van verkeersregels verhogen. Gezien
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men op deze manier het gewenste gedrag extern afdwingt, zal men dit gedrag niet langer stellen
wanneer de externe factoren wegvallen.
Het gevoel hebben dat men de verkeerswet moet respecteren hangt, paradoxaal genoeg,
niet samen met het beter of meer naleven van die wet! Dit is een vaststelling die niet overeenstemt
met wat vaak beleidsmatig wordt aangenomen.

1.4 Gebrek aan motivatie
1.4.1

ZDT

1.4.1.1 Amotivatie
Er zijn dus verschillende types motivatie om de verkeersregels wel te volgen, maar veel
weggebruikers zijn ook niet gemotiveerd om zich te voegen naar de wet. Binnen de ZDT hanteert
men de term amotivatie voor het gebrek aan motivatie. Amotivatie staat in contrast met autonome
en gecontroleerde motivatie, waarbij er wel sprake is van intentioneel gedrag dat gericht is op een
bepaalde uitkomst. Enerzijds kan iemand stoppen voor een verkeerslicht om te voorkomen dat men
een zware boete in de bus krijgt, men vertoont op dat moment dus de intentie om het gedrag, in dit
geval stoppen voor een rood verkeerslicht, te stellen. In dit geval wordt de persoon gestuurd door
gecontroleerde motivatie. Anderzijds, kan een bestuurder de snelheid naleven omdat hij of zij dit
zelf belangrijk acht, de bestuurder is nu gedreven door autonome motivatie. In beide gevallen is er
motivatie aanwezig, maar ze verschillen in kwaliteit, soort of type motivatie.

Amotivatie

daarentegen geeft een indicatie van de kwantiteit, hoeveelheid of intensiteit van de motivatie.
Indien men ge-amotiveerd is, zal men niet of slechts sporadisch de intentie vertonen om het
gevraagde gedrag uit te voeren. Een van de redenen waarom een verzoek of regel niet uitgevoerd
word, is omwille van hulpeloosheid: men heeft geen gevoel van controle over de te verwerven
uitkomst. Men vertoont gebrek aan zelfvertrouwen waardoor men zich niet bekwaam genoeg voelt
om een taak uit te voeren. Dit gebrek aan zelfvertrouwen zorgt ervoor dat men zich ook binnen de
verkeerscontext niet bekwaam voelt om bepaalde regels succesvol uit te voeren. Een persoon die in
het verkeer de regels niet naleeft omdat hij of zij het gevoel heeft het toch niet te kunnen, zal in deze
context ge-amotiveerd zijn en zichzelf incompetent voelen om de regels na te leven. Zo kunnen de
regels rond beurtelings parkeren voor verwarring zorgen zodat de persoon in kwestie zich niet
bekwaam voelt deze op een juiste manier na te leven. Binnen de ZDT wordt gezegd dat ze hulpeloos
zijn geworden omdat ze na vele mislukte pogingen hebben geleerd dat hun pogingen in het niets
stranden. Hun gedrag is niet gericht op het neerzetten van een specifiek gedragsresultaat, omdat ze
er niet in geloven dat ze dankzij hun inspanningen dit gedragsresultaat kunnen bereiken (Verstuyf &
Vansteenkiste, 2008).
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1.4.1.2 Verzet
Toch zijn er naast hulpeloosheid nog andere redenen te bedenken waarom weggebruikers
zich niet aan de verkeersregels houden. Sommige vertonen een grote weerstand tegen de regels en
gaan zich vrijwel verzetten tegen elk voorstel dat gemaakt wordt. Men kan in dit geval spreken van
rebellie (Verstuyf & Vansteenkiste, 2008). Rebellie kan volgens het groot woordenboek van de
Nederlandse Taal, Van Dale beschreven worden als:
Rebellie:

1) opstand tegen de wettige overheid,
2) (figuurlijk) opstandigheid, weerspannigheid,
3) (gewestelijk) herrie

Dit verzet kan echter, net zoals de motivatie om een bepaalde activiteit wel uit te voeren,
gemotiveerd zijn door verschillende redenen. Binnen de ZDT wordt gesteld dat zowel het inwilligen
als niet-inwilligen van een verzoek gecontroleerd en autonoom gemotiveerd kan zijn (Vansteenkiste,
Lens et al., 2004). Personen kunnen enorme problemen hebben met opgelegde regels, omdat ze het
gevoel hebben dat dit hun persoonlijke vrijheid verstoord. Sommigen verzetten zich botweg tegen
elke externe autoriteit; ze hebben problemen met gezag en willen niet dat anderen hen vertellen wat
ze dienen te doen. Ze voelen zich snel gecontroleerd en gestuurd in hun functioneren en vinden het
ongeoorloofd dat anderen hen zeggen wat ze moeten doen. Als gevolg hiervan treedt er verzet op.
Anderen verzetten zich dan weer omwille van interne verplichtingen. Indien een jonge bestuurder
door zijn vrienden aangezet wordt om harder te rijden, zal deze dit verzoek misschien inwilligen
aangezien hij anders schrik heeft om als “watje” bestempeld te worden indien hij de regels wel volgt,
de kans bestaat dat diezelfde jongere de regels aan zijn laars lapt, gezien zijn vrienden het stom
vinden wanneer hij dit niet zou doen. Het overtreden van de verkeersregels kan ook omwille van
“stoerdoenerij”, waarbij een interne stem ons als het ware dwingt om de regels niet na te leven. De
vraag is echter of dit fenomeen overal optreedt dan wel een typisch kenmerk is bij jongeren die pas
hun rijbewijs hebben. Bij deze twee gedragingen, namelijk verzet tegen externe autoriteiten of verzet
omwille van interne verplichtingen, zijn gecontroleerd van aard. Een andere vorm van verzet, is
autonoom verzet. Men biedt weerstand tegen regels omdat men zich vragen stelt over het nut
ervan. Dit soort verzet gaat gepaard met een gevoel van psychologische vrijheid. Deze vorm van
verzet wordt ook wel reactieve autonomie genoemd (Koestner & Losier, 1996).
1.4.1.3 Autonomie en controle voor het niet naleven van regels
De verkeersveiligheid, en dan vooral hoe we deze kunnen optimaliseren, is de laatste jaren
niet meer weg te denken uit de media. De vele verkeerscampagnes wijzen tevens op een grote
sociale en morele druk om de verkeersregels na te leven. Zoals eerder vermeld, kan men autonoom,
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dan wel gecontroleerd gemotiveerd zijn om zich, al dan niet, aan de verkeersregels te houden.
Vansteenkiste, et al., 2004 onderzochten deze assumptie met betrekking tot het niet zoeken
van een job en vonden dat de autonome motivatie, samenhing met een groter gevoel van welzijn.
Wanneer men echter geen job zocht, gezien men zich verplicht voelde om iets anders te doen,
werden er meer negatieve gevoelens gerapporteerd. In dezelfde lijn kunnen we dus ook stellen dat
het mogelijk is dat motivatie om de verkeersregels niet te volgen ook autonoom of gecontroleerd kan
zijn. Zoals eerder beschreven kunnen we hier dan spreken over respectievelijk reflectief en
autonoom verzet.
1.4.2

Gerelateerde theoretische perspectieven

1.4.2.1 Kochanska
Er is een grote maatschappelijke belangstelling en zorg voor de morele ontwikkeling. Het
vaak aangehaalde ‘verval van normen en waarden’ gebrek aan gevoelens van schuld en schaamte
wordt vaak als oorzaak gezien voor het regelovertredend gedrag. We hebben het al uitgebreid gehad
over het internalisatieproces volgens de ZDT, maar een andere visie is deze van Kochanska en
collega’s.
Kochanska (2002) definieert dus het internalisatieproces als een verschuiving van een
externe naar een interne regulatie van gedrag (zie ook Gralinski & Kopp, 1993; Kopp, 1982). Het
volledig internaliseren en intern reguleren van normgedrag betekent dat men normcompatibel
gedrag vertoont zonder toezicht van een socialisatiefiguur. De regulatie van het gedrag bevindt zich
op dat moment in de persoon (intern) en wordt niet langer van buitenaf opgelegd (extern)
(Vansteenkiste, Soenens, Beyers, & Lens, 2008). Gaat een bestuurder nog steeds de maximaal
toegestane snelheid rijden indien hij zeker is dat er geen flitspalen aanwezig zijn? Of leidt het afwezig
zijn van flitspalen ertoe dat men verleidt wordt tot normoverschrijdend gedrag? Het
internalisatieproces wordt, gelijkaardig aan andere onderzoeken, gezien als een verschuiving van een
externe naar een interne regulatie.
1.4.2.1.1 Verschillende types inwilliging.
Situationele inwilliging wordt gezien als het niet volledig accepteren van taken, een persoon
zal de regels slechts sporadisch naleven en de regel wordt niet geïnternaliseerd. Dwang en controle
zijn nodig opdat iemand meewerkt. De inwilliging gebeurt situatiegebonden en is dus afhankelijk van
de aanwezigheid van personen die de inwilliging kunnen afdwingen. Onder druk zal men de regel
naleven, maar men doet het met veel tegenzin. We kunnen hier stellen dat situationele inwilliging
een compleet gebrek aan internalisatie reflecteert (Vansteenkiste, 2006). Indien we situationele
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inwilliging vergelijken met de ZDT, dan staat dit gelijk aan externe regulatie. Het gedrag van de
persoon wordt volledig bepaald door externe situatiegebonden factoren.
Een andere vorm van inwilliging is de toegewijde inwilliging waarbij men het verzoek wel
volledig accepteert. De regel wordt op een spontane en toegewijde manier nagevolgd. Deze
toegewijde inwilliging is een eerste stap naar volledige interne regulatie aangezien het gedrag niet
langer door externe factoren wordt bepaald. Het gaat hier veeleer om een interne motivatie om het
gedrag te stellen. Toch is er nog geen sprake van volledige internalisatie, dit gebeurt slechts indien
men het gedrag ook blijft stellen indien er geen controle meer is. Wanneer een automobilist
enthousiast de voorrangsregel van rechts toepast in aanwezigheid van een politieagent, spreken we
van toegewijde inwilliging, indien deze zelfde bestuurder later op dezelfde plek ook voorrang van
rechts verleent zonder dat die politieagent er staat, dan spreken we van regel- of normcompatibel
gedrag en dit staat gelijk met volledige interne regulatie.
Gezien het feit dat we in deze verhandeling vooral focussen op de motieven om de
verkeersregels niet te volgen, is het interessant om dieper in te gaan op de verschillende types nietinwilliging. Deze worden behandeld in de volgende sectie.
1.4.2.1.2 Verschillende types niet-inwilliging
Naast de verschillende types van inwilliging, zijn Kochanska en collega’s ook duidelijker
ingegaan op het concept van “non-compliance” of “niet-inwilliging”. Vaak gaan mensen namelijk niet
in op de verzoeken die ze krijgen. Zo kan een chauffeur weigeren om de verkeersregels te volgen
door opzettelijk door het rode licht te rijden. Zoals al doet vermoeden, kan het niet ingaan op een
verzoek ook heel verschillend van aard zijn.
Ten eerste is er passieve niet-inwilliging (“passive non-compliance”). Men gaat zich niet
tegen deze vraag verzetten, maar men zal er ook niet op ingaan. Deze personen blijven passief en
lijken de vraag zelfs niet gehoord te hebben. Ten tweede is er verwerping of rebellie (“direct
defiance”) waarbij de persoon in kwestie het verzoek met het nodige ongenoegen naast zich
neerlegt. Hierbij kan een woede-uitbarsting ontstaan die gepaard gaat met controle verlies. We
kunnen dan ook stellen dat verwerping vaak gepaard gaat met een gebrekkige regulatie van emoties
zoals woede en kwaadheid (Assor, Roth, & Deci, 2004). Een laatste vorm van niet-inwilliging is de
onderhandeling of assertiviteit. Hierbij gaat men actief het verzoek in vraag stellen. Men
onderhandelt over het gebod of het verbod en stelt zich zeer assertief op. Een kenmerk van deze
laatste vorm van niet-inwilliging kunnen de eindeloze discussies zijn die gevoerd worden door
bepaalde chauffeurs tijdens een verkeerscontroles. Er wordt op die manier onderhandeld over het
verzoek.
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Verwerping en onderhandeling onderscheiden zich van passieve niet-inwilliging omdat beide
een actief verzet reflecteren tegen een ouderlijk verzoek of verbod, het zijn met andere woorden
actieve strategieën om een verzoek te veranderen. Bij onderhandeling is er, in tegenstelling tot bij
verwerping, wel regulatie van emoties waardoor het een meer complexe en tevens ook rijpere vorm
van niet-inwilliging is. Met betrekking tot de verkeerscontext, kunnen we ons afvragen op welke
manier bestuurders zich gedragen indien ze in contact komen met politie wegens een
verkeersovertreding. Wat zorgt ervoor dat iemand overgaat tot onderhandelen of tot verwerpen.
Een bijkomende opmerking is of het type van niet-inwilliging te maken heeft met het reeds in contact
komen met politie.

Tabel 1
Conceptueel Onderscheid tussen Verschillende Types Niet-inwilliging
Types Niet-inwilliging

Passieve
niet-inwilliging

Actief-Passief

Primair-complex

Passief

Primair defensief

Rebellie /
verwerping
Actief
Primair –
defensief impulsief

Onderhandeling /
assertiviteit
Actief

Complex – matuur gesofisticeerd

1.4.2.2 Kochanska’s theorie versus ZDT
1.4.2.2.1 Gelijkenissen
De gelijkenissen tussen beide internalisatieperspectieven zijn opvallend. Ten eerste worden
in beide gevallen de concepten inwilliging of compliance en extrinsieke motivatie (ZDT) niet op een
unidimensionele, maar op een multidimensionele manier benaderd aangezien er een kwalitatief
onderscheid wordt ingebouwd. Er zijn kwalitatieve verschillen tussen de types inwilliging (Kochanska)
alsook tussen de verschillende types extrinsieke motivatie (ZDT). Ten tweede wordt er in beide
internalisatieperspectieven veel belang gehecht aan het proces van internalisatie in de positieve
ontwikkeling van mensen in de samenleving. Het is de Koninklijke weg waarlangs men gesocialiseerd
wordt. Het internalisatieproces is van vitaal belang op alle leeftijden. Ten derde is er een gelijkenis
tussen Kochanska’s types inwilliging en bepaalde types extrinsieke motivatie binnen de ZDT.
Toegewijde inwilliging vertoont namelijk grote gelijkenissen met geïdentificeerde regulatie binnen de
ZDT. Als men zich identificeert met het persoonlijk belang van een verkeersregel, dan is de kans
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groot dat men deze regel ook op een toegewijde manier zal inwilligen. Kochanska’s concept
situationele inwilliging lijkt sterk op externe motivatie bij ZDT. Indien men de regel slechts inwilligt
om aan externe vereisten te voldoen, zoals het vermijden van een verkeersboete, dan zal de
inwilliging slechts situatiegebonden zijn. Tenslotte zijn er opvallende gelijkenissen tussen
internalisatie (Kochanska) en geïntegreerde regulatie (ZDT). Beide representeren respectievelijk de
meest interne en autonome vorm van regulatie. Ten vierde zijn er sterke gelijkenissen tussen de
gerapporteerde onderzoeksresultaten. Mensen gaan naar gelang ze ouder worden geleidelijk aan
handelen op een meer toegewijde en enthousiaste wijze of op een meer geïntegreerde wijze en
minder situationeel gebonden of extern gestuurd. Verder blijkt dat externe druk en situationele
inwilliging ongunstig zijn voor de persistentie en het generaliseren van het gedrag alsook voor de
kwaliteit van het gedrag en het persoonlijk welbevinden en moreel functioneren (Vansteenkiste,
Soenens, Beyers en Lens, 2008).
1.4.2.2.2 Verschillen
Naast een heleboel gelijkenissen, vertonen de twee internalisatieperspectieven toch ook
enkele verschillen, we belichten er vier.
Internalisatie. De term internalisatie wordt in beide theoretische kaders op een andere
manier gehanteerd. Ten eerste worden er binnen de ZDT verschillende types van geïnternaliseerde
motivatie beschreven aan de hand van de reden waarom men een verzoek inwilligt. Iemand zal
bijvoorbeeld een verkeersregel navolgen omdat hij een boete wilt vermijden (externe regulatie) of
omdat hij de zinvolheid ervan inziet (geïdentificeerde regulatie). Deze visie verschilt van die van
Koschanska aangezien zij eerder beschrijft op welke wijze een ouderlijk verzoek wordt ingewilligd.
Dit kan zowel op een situationele als op een toegewijde manier gebeuren. De redenen waarom men
een bepaald gedrag stelt en de wijze waarop men dit doet, zijn vermoedelijk wel gerelateerd. Ten
tweede wordt er bij Kochanska gefocust op internalisatie als een belangrijke component van het
menselijke geweten of de moraliteit (Aksan & Kochanska, 2005). De ZDT doet hier geen uitspraak
over. Het vertonen van regel- en normcompatibel gedrag in afwezigheid van een toekijkende
socialisatiefiguur wordt bij Kochanska benoemd als internalisatie en dergelijk gedrag wordt dus
beschouwd als een indicatie van hoger moreel of gewetensvol functioneren. Of er al dan niet sprake
is van internalisatie valt dus rechtstreeks af te lezen door de mate waarin het gedrag wordt gesteld in
afwezigheid van de socialisatiefiguren. Verschillend hiervan beschouwt de ZDT internalisatie als een
psychologische proces. Persistentiegedrag bij afwezigheid van socialisatiefiguren wordt binnen de
ZDT beschouwd als een aannemelijk gevolg van het internalisatieproces, eerder dan als het
internalisatieproces zelf, zoals dit bij Kochanska het geval is.
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Dit verschil is belangrijk aangezien het persistentiegedrag in afwezigheid van
socialisatiefiguren ook geworteld kan zijn in niet-geïnternaliseerde motieven volgens de ZDT.
Natuurlijk is de kans op persistentie wel het grootst wanneer een individu gedreven wordt door
geïnternaliseerde motieven (identificatie en integratie), toch kan persistentie ook in zekere mate uit
verplichtende of gecontroleerde motieven voortkomen. Zo kan een bestuurder bijvoorbeeld ook de
maximaal toegelaten snelheid rijden bij afwezigheid van flitspalen of politie, omdat men op deze
manier een boete probeert te vermijden (externe regulatie) of omdat ze de passagier niet willen
teleurstellen (geïntrojecteerde regulatie).
Volgens de ZDT representeert persistentiegedrag dus niet noodzakelijk internalisatie zoals
Kochanska veronderstelt. Het is dan ook nuttig om het internalisatieproces te omschrijven als “de
mate waarin een drijfveer regulatie van een vervelende taak verinnerlijkt en een plaats doet krijgen
binnen het zelf”, in plaats van het enger te definiëren als het gedragsmatig persisteren aan een
vervelende taak zonder toezicht van de socialisatiefiguren (Vansteenkiste, Soenens, Beyers & Lens,
2008).
Intrinsieke motivatie. Het concept intrinsieke motivatie komt niet voor bij Kochanska. Bij de
ZDT spreken ze hier wel over, het onderzoek is zelfs gegroeid vanuit de studie van de impact van
extrinsieke beloningen op intrinsieke motivatie (Deci, 1975; Luyten & Lens, 1981; Deci, Koestner &
Ryan 1999). Intrinsieke motivatie en het internalisatieproces zijn volgens de ZDT twee aangeboren
groeitendensen bij de mens. Het toevoegen van intrinsieke motivatie zorgt voor een heranalyse van
het concept toegewijde inwilliging. Als iemand een verzoek op een toegewijde wijze inwilligt, dan kan
dit zijn omdat de persoon de persoonlijke relevantie van het verzoek inziet (internalisatie), maar ook
omdat de persoon plezier beleeft aan het inwilligen van het verzoek (intrinsieke motivatie).
Vanuit het ZDT- perspectief is het concept toegewijde inwilliging onvoldoende
gedifferentieerd, doordat er twee verschillende drijfveren aan ten grondslag kunnen liggen, namelijk
zowel intrinsieke motivatie als geïdentificeerde regulatie. In de theorie van Kochanska is er geen
plaats voor het concept intrinsieke motivatie aangezien het internalisatieproces niet gedefinieerd
wordt in termen van een evolutie naar een meer geïntegreerd of autonoom functioneren.
Schuld en geïntrojecteerde regulatie. Binnen Kochanska’s denken (2002) is er geen plaats
voor het concept geïntrojecteerde regulatie. Indien geïntrojecteerde regulatie als een tussenliggende
vorm van regulatie wordt gezien op het internalisatiecontinuüm, dan kan de tegenstelling interne
versus externe regulatie niet langer gebruikt worden om het onderscheid tussen toegewijde en
situationele inwilliging te beschrijven, zoals Kochanska dit doet. Geïntrojecteerde regulatie is dan wel
een vorm van interne regulatie, de drijfveer bevindt zich in de persoon zelf, maar het uitvoeren van
het verzoek zal niet op een enthousiaste wijze, maar eerder op een intern conflictueuze wijze
verlopen. Dit betekent niet dat schuld geen plaats heeft binnen Kochanska’s denken. Schuld wordt
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er gezien als een morele emotie en vormt samen met het vertonen van normcompatibel gedrag een
onderdeel van het geweten of moraliteit. Schuldgevoel en internalisatie hangen dus sterk samen en
onderzoek toont aan dat beide onderling sterk positief gecorreleerd zijn, dit wijst er indirect op dat
het vertonen van normcompatibel gedrag vaak wordt gedreven door het willen vermijden van
schuldgevoelens.
De vaststelling dat schuldgevoelens een inherent onderdeel zijn van moraliteit, betekent
volgens de ZDT nog niet dat het vermijden ervan een optimale drijfveer is voor het vertonen van
prosociaal gedrag of het vermijden van anti- sociaal gedrag. Het reguleren van schuldgevoelens
weerspiegelt immers geïntrojecteerde regulatie en dit type is lager gelegen op het
internalisatiecontinuüm dan geïdentificeerde en geïntegreerde regulatie.
Tenslotte verschillen beide visies met betrekking tot de reikwijdte. Kochanska focust exclusief
op de wijze waarop een ouderlijk verzoek wordt ingewilligd en de implicaties hiervan voor het
morele functioneren en de morele ontwikkeling. Bij de ZDT wordt niet enkel onderzoek gedaan naar
de redenen waarom mensen prosociaal handelen en waarom men verzoeken inwilligt, maar er wordt
ook onderzoek gedaan naar de regulatie van het handelen in verschillende levensdomeinen.
Internalisatie is immers een vitaal groeiproces binnen elke relatie met een hiërarchisch hoger
geplaatste figuur alsook hiërarchische gelijken. Kortom, er is een “waarom”- vraag met betrekking tot
het algemeen menselijk handelen.
De ZDT richt zich voor deze “waarom”- vraag naar alle leeftijdscategorieën, al hebben de
peuterleeftijd en kleuterleeftijd weinig of geen aandacht gekregen. Ook worden de effecten van de
ZDT voor een breder gamma aan uitkomsten bestudeerd. Men beperkt zich dus niet enkel tot het
moreel handelen, maar er worden ook effecten op leren, presteren, fysieke gezondheid en
psychologisch welbevinden bestudeerd.
1.4.2.3 Reactantietheorie
In deze verhandeling gaan we het vooral hebben over waarom mensen de verkeersregels
niet volgen, wat is iemand zijn motivatie om normoverschrijdend gedrag te stellen. We hebben het
hier over rebels gedrag, een reactie ten opzichte van autoriteiten. Daar waar de ZDT autonomie
enerzijds definieert als de ervaring om vrije keuzes te maken, keuzes die een reflectie zijn van het zelf
(Deci & Ryan, 2000), wordt autonomie anderzijds door andere theoretici ook gedefinieerd als een
streven naar onafhankelijkheid en als karakteristiek bij resistentie aan externe invloeden (Hmel &
Pincus, 2002; Murray, 1938). Deze laatste interpretatie van autonomie wordt gezien als reactantie,
zoals beschreven in de reactantie theorie (Brehm, 1966; Brehm & Brehm, 1981) en wordt door
sommige onderzoekers gedefinieerd als reactieve autonomie (Koestner & Losier, 1996).
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Het woord reactantie verwijst oorspronkelijk naar elektrische weerstand (Ohm). In de
psychologie wordt het woord reactantie echter gebruikt voor de emotionele reactie om rechtstreeks
tegen regels of procedures in te willen handelen, als die regels en procedures specifieke
gedragsvrijheden bedreigen of elimineren. Reactantie betekent dat een persoon gemotiveerd is om
zijn vrijheid te heroveren en gedrag vertoont om die vrijheid te heroveren (Brehm, 1996). Deze
omschrijving spruit voort uit autonomiefrustratie en kan gezien worden als rebels gedrag. Met
andere woorden, als een persoon denkt dat iemand zijn of haar attitude wenst te veranderen of te
manipuleren, gaat er een rode vlag op.
Reactantie kan optreden wanneer iemand sterk onder druk wordt gezet om een bepaalde
mening te accepteren of een bepaald gedrag te vertonen. Het kan ertoe leiden dat de persoon een
tegenovergestelde mening gaat aannemen, of tegenovergesteld gedrag gaat vertonen, als dat de
bedoeling was. Het is een tegenkracht tegen overtuigd worden door iets of iemand. Volgens de
reactantietheorie van Brehm komen we in een toestand van weerstand zodra we voelen dat onze
handelingsvrijheid bedreigd wordt.

Dit zou dus betekenen dat het uitvaardigen van krachtige

verboden, een averechts effect met zich meebrengt: hoe sterker het verbod is, des te groter de kans
dat de belangstelling voor de verboden activiteit nog toeneemt. Volgens de reactantietheorie
(Brehm, 1996) houden mensen niet van het gevoel dat hun handelings- en gedachtenvrijheid in
gevaar komt.
In het dagelijkse leven zijn er talrijke voorbeelden van reactantie te vinden. Iedereen heeft
wel al meegemaakt dat iets dat verboden is, plots veel aantrekkelijker lijkt. Toch kunnen we hieruit
veel leren met betrekking tot de verkeersregels.

Het is namelijk enorm belangrijk hoe deze

verkeersregels geïntroduceerd worden bij de bevolking. Zullen regels die van hogerhand aangeboden
worden op een gebiedende, controlerende manier, wel klinken in de oren van de bestuurder die
hierdoor vindt dat zijn vrijheid enorm wordt beperkt? Mensen die ernstig gewaarschuwd worden
voor hard rijden, roken, drinken… zullen zich meer aangetrokken voelen door dit soort gedrag
aangezien ze zo hun gevoel van persoonlijke keuzevrijheid kunnen herstellen (Bushman & Stack,
1996).
We kunnen ons nu afvragen in welke situaties reactantie dan optreedt. Het lijkt duidelijk dat
hoe belangrijker het gedrag is voor een persoon, hoe sterker de reactantie gaat zijn. Mensen hebben
een bepaalde hoeveelheid vrijheden en hoe groter het aantal vrijheden dat bedreigd wordt, des te
heviger de weerstand. Bepaalde vrijheden die in verband staan met elkaar en dus ook zullen
bedreigd worden, zullen er ook aanleiding toe geven dat de weerstand nog opgedreven wordt.
Personen realiseren zich vaak niet bewust dat er sprake is van reactantie. Als iemand zich wel bewust
wordt van zijn reactantie, dan wordt het mogelijk voor die persoon om bewust te kiezen om zich al
dan niet aan de nieuwe regels te houden en de beperking in zijn vrijheid te accepteren.
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In de reactantietheorie zijn er drie opeenvolgende stappen (Brehm, 1966). Ten eerste zien
mensen een oneerlijke beperking in hun handelen. Het sleutelwoord hier is 'oneerlijk'. Mensen
kunnen beperkingen accepteren, maar ze moeten voelen dat de beperking redelijk, voor iedereen
gelijk en terecht is. Een klassiek voorbeeld gaat over uitgaan van tieners. Neem het geval waarin een
dochter een jongen mee naar huis neemt die totaal onacceptabel is voor haar vader. Als de vader de
dochter zou verbieden met die jongen uit te gaan, dan zou hij het risico lopen om het reactantieeffect uit te lokken bij zijn dochter. Dit is bijna een cliché en iedereen kent een geval van een koppige
ouder die letterlijk zijn of haar kind in de armen van een ongewenste partner drijft. Als beperkingen
oneerlijk zijn, zoals wanneer mensen niet weten waarom ze opgelegd zijn of ze hebben betrekking op
slechts een aantal mensen, of ze zijn te hard, dan kan men overgaan naar de tweede stap waar een
toestand van weerstand wordt geactiveerd. Weerstand is een intense, prikkelende toestand. Iemand
met weerstand is emotioneel, koppig en enigszins irrationeel. Het komt opzetten omdat ons iets is
aangedaan en we het er niet bij laten zitten.
Deze activatie van weerstand wordt gevolgd door een fase waarin de persoon moet
handelen om de weestand op te heffen. Het prikkelende effect van weerstand is zo sterk dat de
persoon in kwestie er iets aan moet doen. De weerstand kan niet genegeerd of terzijde geschoven
worden. De persoon is met name gemotiveerd om "de boel recht te zetten" of langs de beperking
heen te komen. Met andere woorden, mensen met weerstand zullen proberen de oneerlijke
restrictie te verwijderen of de beperking te ondermijnen. Een ander gevolg van weerstand is dat
mensen geneigd zullen zijn de handeling waarin ze oneerlijk zijn beperkt, over te waarderen.
Een paradoxale consequentie van reactantie is dat, wanneer een boodschap als te
bedreigend wordt ervaren, men zijn vrijheid dus demonstreert door met een tegenovergestelde
attitudeverandering te reageren. Met attitudewijziging verkrijgt men dus een paradoxaal effect in de
tegenovergestelde richting als met de overredende boodschap werd beoogd, zelfs als het standpunt
van de boodschap met het eigen standpunt overeenstemt (Heller et al., 1973). De motivatie om de
eigen vrijheid tot denken te beschermen, kan dus het verlangen om een specifieke opinie te huldigen
overschaduwen (Brehm, Kassin, Fein, Mervielde, Van Hiel, 2006).

1.5 Behoeften
1.5.1

Beschrijving

Een behoefte kan men zien als het verlangen naar iets dat je niet kunt sturen. Het ontstaat
vanzelf doordat men ergens behoefte aan heeft. We kunnen twee soorten behoeften onderscheiden,
fysiologische basisbehoeften zoals honger, dorst en seks en psychologische basisbehoeften. Een
behoefte op een bepaald niveau moet eerst voor het grootste deel bevredigd worden voordat men
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bevrediging wil van een hogere behoefte. Een behoefte overslaan is over het algemeen niet mogelijk
en gaat gepaard met frustratie. Het bevredigen van de behoefte kan men overslaan, maar de
behoefte zal blijven. Zodra een behoefte bevredigd is, ontstaat meestal vroeg of laat de volgende.
Een belangrijk fundament voor het onderzoek naar optimaal functioneren en psychologische
groei wordt gevormd door de Self-Determination Theory (SDT) waarin het concept van
psychologische basisbehoeften centraal staat. Een belangrijk uitgangspunt van de SDT is dat de
mens, om optimaal te functioneren, van nature georiënteerd is op het ontwikkelen van een steeds
verder uitgewerkte en samenhangende ervaring van het 'zelf' (Ryan & Deci, 2002, Deci & Ryan, 2000,
2002; Ryan, 1995; Sheldon, 2002), volgens de SDT hét kenmerk van psychologische groei. De mate
waarin een persoon slaagt in deze ontwikkeling, is bepalend voor de ontwikkeling van een autonoom
zelf, dit autonoom zelf wordt meer en meer de bron van zelfgestuurd handelen. De ontwikkeling
wordt aangeduid met het begrip zelfactualisatie, namelijk het geïntegreerd en probleemloos kunnen
inzetten van het eigen potentieel (Deci,1980; Deci & Ryan, 1985 in Vansteenkiste, 2004).
De ZDT gebruikt het concept van aangeboren, universele psychologische behoefte om de
menselijke motivatie en ontwikkeling te begrijpen. Behoeften worden als universele voedingsstoffen
gezien voor psychologische groei. De sleutel tot een gezonde ontwikkeling en aanpassing aan een
context ligt in de hoeveelheid voldoening iemand ervaart in die context (Deci & Ryan, 2000). In de
ZDT (Deci & Ryan, 1985 in Vansteenkiste 2004) wordt verondersteld dat er drie psychologische
basisbehoeften zijn die menselijk gedrag motiveren over verschillende domeinen. Deze drie
behoeften zijn autonomie, competentie en relaties met anderen of ook wel relationele
verbondenheid genoemd. Autonomie refereert naar de behoefte om met een gevoel van
psychologische vrijheid te handelen, competentie refereert naar de behoefte om uitdagende taken
tot een goed einde te brengen en relationele verbondenheid tot slot refereert naar de diepgaande
contacten met anderen zoals kameraadschap en intimiteit.
Hoewel de psychologische basisbehoeften dus elk een eigen aspect vertegenwoordigen,
hangt de vervulling van deze drie basisbehoeften onderling sterk samen. Als één van de drie
behoeften enige of langere tijd niet vervuld wordt, is het zeer waarschijnlijk dat ook de andere twee
onvervuld raken. Voor optimaal functioneren, is dus de vervulling van alle drie de psychologische
basisbehoeften belangrijk: geen van deze drie kan gemist worden of onder druk staan, men wil
echter tot optimaal functioneren komen (Deci & Ryan, 2000, p. 229).
Deze basisbehoeften hebben een cruciale functie, ze moeten namelijk bevredigd worden
opdat we psychologische zouden groeien (Ryan, 1995).

Het bevredigen van deze behoeften

stimuleert het internalisatieproces en is belangrijk voor ons dagelijkse welzijn. Een ander centraal
punt in de ZDT is dat optimaal functioneren de bevrediging van alle drie de basisbehoeften inhoudt in
alle belangrijke levenscontexten (Deci & Ryan, 2008).
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Basisbehoeften zijn volgens de ZDT aangeboren, dit betekent dat we als menselijke
organismen vanaf het begin zijn uitgerust met deze behoeften en ze dus niet worden aangeleerd. Ze
zitten inherent in onze aangeboren psychologische structuur. Ze zijn eveneens universeel, alle
individuen, ongeacht geslacht, cultuur of sociale achtergrond, bezitten deze behoeften. Het
aangeboren zijn van de basisbehoeften, staat in contrast met wat Atkinson en Winter dachten. Deze
theoretici stellen dat bepaalde behoeften via socialisatieprocessen worden aangeleerd. Atkinson
stelt met zijn concept prestatiemotivatie, dat er belangrijke interindividuele verschillen zijn in de
mate waarin mensen uitmuntende prestaties willen neerzetten en in prestatiebehoefte. Indien we
dit verder doortrekken naar de verkeerscontext, is het volgens deze theoretici mogelijk dat bepaalde
mensen meer competitief zijn dan andere en dat dit zich in het verkeer uit in regeloverschrijdend
gedrag.
1.5.2

Behoeftebevrediging en internalisatie

Zoals als eerder aangegeven stimuleert de bevrediging van de psychologische basisbehoeftes
dus het internalisatieproces. Een context die bevrediging van deze behoeften stimuleert noemt men
een noodbevredigende context. Deze noodbevredigende context bestaat, analoog aan de drie
behoeften, uit drie dimensies die belangrijk zijn voor de stimulatie van het internalisatieproces.
Ten eerste is het zo dat de mate waarin mensen bepaalde regels internaliseren, afhangt van
de duidelijkheid waarmee ze worden aangeboden. Als de relevantie van regels niet duidelijk
gecommuniceerd is en er geen positieve feedback is bij het naleven van de regels, dan zal men de
regels minder snel internaliseren. Het is dus van belang dat men weet hoe een bepaalde regel
gevolgd dient te worden, men moet zich bekwaam voelen om de regel te kunnen naleven.
Ten tweede worden regels beter geïnternaliseerd indien deze worden opgedragen door
iemand waarmee men zich verbonden voelt. In de verkeerscontext is dit natuurlijk minder haalbaar
aangezien verkeersregels vaak door hogere instanties worden ingevoerd. Wel kunnen we in deze
context het belang van de omgeving in kaart stellen. Indien een wegbestuurder in een omgeving
leeft waarin met veel belang hecht aan regels en normen en dus ook verkeersregels, zal de
weggebruiker sneller bepaalde verkeersregels internaliseren. Wanneer men echter in een omgeving
vertoeft waar het naleven van verkeersregels als niet belangrijk wordt gezien, of nog, als in de
jongerencultuur hard rijden als “cool” wordt gezien, dan zal de weggebruiker deze regels sneller
naast zich neer leggen. Ook de betrokkenheid van ouders speelt een belangrijke rol. Vaak zijn ouders
de rolmodellen als het gaat over de verkeersopvoeding en het uiteindelijk behalen van het rijbewijs.
Is deze kloof tussen ouder en kind kleiner voor het aanvaarden van regels doordat de betrokkenheid
groter is? Zullen jongeren sneller het voorbeeld van hun ouders volgen om deze betrokkenheid niet
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te verliezen? Een derde belangrijke voorwaarde voor het goed internaliseren van regels en normen is
de volgende, wanneer regels op een autonomie ondersteunende manier worden gecommuniceerd
eerder dan op een controlerende wijze, dan zal het internalisatieproces ook sneller verlopen. Indien
we dit toepassen op de verkeerscontext, dan kunnen we ons afvragen of het huidige controlerende
verkeersbeleid de weggebruikers wel degelijk aanzet om de verkeersregels na te leven.

1.6 Autonomie-ondersteunende versus controlerende context
1.6.1

Een autonomie-ondersteunende context

Binnen de ZDT geldt de assumptie dat door de bevrediging van basisbehoeften,
tegemoetgekomen wordt aan de natuurlijke tendens tot groei. Dit proces wordt in grote mate
beïnvloed door de sociale omgeving van de persoon (Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon & Deci,
2004). Het is duidelijk dat de aard van de context waarbinnen bepaalde doelen worden aangeboden,
sterk kan variëren. Ter illustratie, wanneer een individu bij het nemen van een beslissing een zekere
mate van keuzevrijheid wordt aangeboden, dan vergroot de kans dat men deze beslissing gaat
nemen met een gevoel van vrije wilsuiting, gezien het gedrag als zelfgekozen ervaren wordt.
Wanneer echter controlerende motivationele strategieën worden toegepast, zoals het onverwacht
plaatsten van onbemande camera’s, het beboeten van overdreven snelheid (straffen), alsook het
geen inspraak geven in de invoering van een maatregel, zal men eerder geneigd zijn deze
voorschriften te respecteren vanuit dwingende motieven.
Onderzoek binnen de ZDT toonde aan dat er drie belangrijke componenten te onderscheiden
zijn die een autonomie-ondersteunende houding kenmerken (Vansteenkiste, 2005). Ten eerste
wordt er getracht om eigen initiatief en exploratie aan te moedigen, hierbij tracht men de gewenste
informatie aan te reiken betreffende de activiteit. Ten tweede dient men erkenning te tonen voor de
gevoelens van de andere. Door zich in te leven in de ander, zal de persoon in kwestie ervaren dat hij
of zij begrepen wordt waardoor de kans stijgt dat een activiteit vrijwillig wordt uitgevoerd. Ten
laatste zal er een betekenisvolle verantwoording verschaft worden indien de activiteit op zich niet
interessant is. Door te verwijzen naar het persoonlijk relevante karakter van de activiteit, zal men
meer geneigd zijn om over te gaan tot identificatie van het gestelde gedrag. bijgevolg zal het gedrag
ook op een meer autonome en vrijwillige manier worden uitgevoerd.
1.6.2

Een controlerende context

In tegenstelling tot een autonomie-ondersteunende context, zet een controlerende
omgeving mensen ertoe aan zich te gedragen, te denken en te voelen op een specifieke en vooral
voorgeschreven manier. Een dergelijke controlerende omgeving hanteert strategieën als beloning,
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straf, toezicht en competitie die externe druk genereren. Op deze manier worden de basisbehoeften
en autonome regulatie van het gedrag gedwarsboomd met als consequentie dat conform de theorie
van ZDT, de persistentie en prestatie nadelig worden beïnvloed. Wanneer een automobilist de
snelheidsbepaling van 120 km per uur naleeft, zal hij of zij dit als een verplichting ervaren, waardoor
het vrijwillige en autonome karakter van het gedrag verdwijnt, alsook de kans op persistentie en
transfer naar andere situaties.
1.6.3

Een passend verkeersbeleid

Het huidige verkeersbeleid past momenteel een dergelijk controlerende visie toe. Men
probeert de verkeerschaos zoveel mogelijk te bedwingen door de pakkans, de boetes en zo ook de
druk en controle te verhogen. Op deze manier volgt men de verkeersregels omdat men ervoor
gestraft wordt, veeleer dan uit persoonlijke relevantie. Een context die interne controle induceert,
stimuleert ook de geïntrojecteerde regulatie van het gedrag (Vansteenkiste, 2005), dit induceren van
schuldgevoelens zien we in tal van verkeerscampagnes terugkeren. Denk maar aan reuzengrote
affiches langsheen de Belgische wegen met opschriften als “Kijk mama, zonder gordel” en “Thomas,
zes jaar voor altijd”.
Het toepassen van een controlerend verkeersbeleid heeft echter een aantal nadelige
gevolgen. Uit onderzoek van Vansteenkiste, 2003 wordt aangetoond dat het hanteren van een
controlerend beleid een aantal moeilijkheden met zich meebrengt. Ten eerste zal, samen met het
wegvallen van de externe controle, ook de motivatie om de bepaalde taak uit te voeren, verdwijnen.
Ter illustratie, wanneer men zou beslissen dat al het “blauw” in de straat verdwijnt, dan verdwijnt
hierbij ook de motivatie van de weggebruiker om nog langer de verkeerscode te volgen. Het al of niet
volgen van deze code was namelijk juist in sterke mate afhankelijk van of stond onder controle van
de aan- en afwezigheid van externe voorwaarden (Vansteenkiste, 2003).
Opdat men het vereiste gedrag dus zou blijven stellen, zou er ofwel op elke hoek een
politieagent moeten staan, ofwel een onbemande camera. Elke boete dient dan geregistreerd en ook
effectief beboet te worden. Dit “Big Brother-gevoel”, lijkt weinig waarschijnlijk realiseerbaar te zijn
en stel dat dit toch realiseerbaar is, dan steekt er nog een ander probleem de kop op. De vraag is
echter of een dergelijk controlerend verkeersbeleid de beoogde intenties ook effectief waarmaakt,
namelijk het drastisch verminderen van het aantal verkeersdoden? Onderzoek uit tal van
levensdomeinen suggereren dat een controlerende context het internalisatieproces niet bevorderen.
Ze dragen niet bij tot het begrijpen waarom het volgen van de verkeerscode dan wel zo zinvol zou
zijn en verhinderen op deze manier dat weggebruikers het gevoel hebben dat ze de verkeerscode
volgen omdat ze dit zelf persoonlijk zinvol vinden (Vansteenkiste, 2003).
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2 Doelstelling van het eigen onderzoek
Binnen de ZDT worden verschillende types gedragsregulatie onderscheiden op basis van de
mate waarin ze gekenmerkt worden door een autonoom of vrijwillig functioneren (Ryan & Deci,
2002). Intrinsiek gemotiveerd gedrag wordt gezien als het prototype van autonome activiteit en
wordt gekenmerkt door een interne causaliteitslocus (deCharms, 1968 in: Vansteenkiste, Soenens,
Beyers & Lens, 2008) wat refereert naar de mate waarin gedragingen op een autonome manier
worden uitgevoerd. De persoon in kwestie zal zijn gedrag ervaren als vrij, zelfgekozen en zelf
geïnitieerd (“origin of behaviour”). Het wordt meteen duidelijk dat deze vorm van motivatie niet van
toepassing is op de verkeerscontext. Het is namelijk zo dat het volgen van regels, en verkeersregels in
het bijzonder, zelden of nooit als intrinsiek motiverend wordt ervaren (Vansteenkiste, 2003). Daarom
wordt er beroep gedaan op extrinsieke motivatie, aangezien we ook taken uitvoeren die niet
inherent boeiend zijn. Binnen de ZDT worden vier types van extrinsiek gemotiveerd gedrag
onderscheiden; externe regulatie, geïntrojecteerde regulatie, geïdentificeerde regulatie en
geïntegreerde regulatie.
Eerder onderzoek van Vansteenkiste, Driesen, en & Lens (2007) toonde reeds aan, op basis
van een nieuw ontwikkelde vragenlijst, dat de drie verschillende soorten regulatie van elkaar kunnen
onderscheiden worden om de verkeersregels te volgen, het betreft hier externe, geïntrojecteerde en
geïdentificeerde regulatie. Vernieuwend aan de huidige verhandeling is echter ook de focus op het
niet naleven van de verkeersregels. Wat drijft de automobilist tot het niet naleven van de
verkeerscode? Kunnen we het niet naleven van de verkeerscode zien als een autonome keuze, zoals
dit het geval is bij reflectief verzet, of gaat het gepaard met een zekere mate van gecontroleerde
motivatie, zoals het geval is bij opstandig verzet? Verder is de toegevoegde waarde van deze
verhandeling ook de invoeging van extra uitkomsten, namelijk; onbemande camera’s,
snelheidsindicatieborden, de houding ten aanzien van rijgedrag, alsook de politie (Figuur 1). Hierbij
voorspellen we dat naarmate men de verkeersregels meer internaliseert, dit de attitude ten aanzien
van dergelijke uitkomsten positief zal kleuren.
Binnen deze studie was een eerste doelstelling het ontwikkelen van een schaal om reflectief
en opstandig verzet te meten. Via factoranalyse werd er nagegaan of deze items op een aparte factor
laden en te onderscheiden zijn van de motieven om verkeersregels te volgen. Betreffende het
correlatiepatroon tussen de types motivatie onderling, werd met betrekking tot de
constructvaliditeit, onderzocht hoe de beide types verzet correleren met bestaande metingen van
reactantie (Vansteenkiste, 2004). Een tweede doelstelling van het huidige onderzoek was om na te
gaan (a) of de beide types verzet (reflectief en opstandig) bijkomende variantie verklaren bovenop de
motieven om verkeersregels te volgen en (b) of de beide types verzet differentieel samenhangen met
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gedragsmatige en attitudinale uitkomsten. De verscheidene soorten extrinsieke motivatie om de
verkeersregels te volgen en niet te volgen worden in verband gebracht met (a) verschillende
gedragsuitkomsten, zoals het aantal behaalde boetes, het begaan van verkeersovertredingen, de
gerapporteerde stresservaring, en (b) verschillende attitudinale uitkomsten ten aanzien van
verkeersgerelateerde onderwerpen zoals de houding ten opzichte van onbemande camera’s en
verkeersborden, rijden onder invloed en snel rijden en de houding ten aanzien van de politie. De
predictie is hierbij dat opstandig verzet, meer dan reflectief verzet, samenhangt met een negatievere
attitude ten aanzien van snelheidsbeperkende middelen en politie en positief samenhangt met het
maken van verkeersovertredingen en het krijgen van verkeersboetes. Verder is er de hypothese dat
de attitude ten aanzien van het rijgedrag op zich (hier: rijden onder invloed en overdreven snelheid),
minder negatief zal zijn als men de verkeersregels niet naleeft als gevolg van reflectief verzet.
Gezien het feit dat in deze verhandeling ingegaan wordt op gedragsmatige uitkomsten, zoals
stresservaring en agressieve gevoelens, lijkt het aangewezen om dergelijke term verder te
nuanceren. Een algemene definitie voor verkeersagressie bestaat niet, doch zijn er wel zeer veel
verschillende beschrijvingen van het fenomeen (Dula & Geller, 2003). In veel van deze beschrijvingen
komen volgende aspecten terug; (a) het is gedrag dat een medeweggebruiker (mogelijk) fysieke of
emotionele schade berokkent en (b) het is gedrag dat bestaat uit een overtreding of alleszins
normoverschrijdend is. Het ontbreken van een algemene definitie kunnen we vooral toeschrijven aan
de onenigheid over de motivatie van het gedrag. In hoeverre is het gedrag moedwillig en echt
bedoeld om de ander schade te berokkenen en in hoeverre komt het gedrag voort uit negatieve
emoties (bijvoorbeeld boosheid of frustratie). Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen twee
vormen van agressie: (a) affectieve agressie en (b) instrumentele agressie (Bushman & Anderson,
2001; Levelt, 1997). Affectieve agressie komt voort uit boosheid, waarbij de dader de behoefte heeft
een ander schade te berokkenen. Denk hierbij aan beledigen door obscene gebaren, schelden, op de
auto slaan, snel inhalen, dicht op de ander rijden, snijden. Instrumentele agressie daarentegen is er
vooral op gericht om persoonlijke doelen te behalen, bijvoorbeeld het zonder vertraging bereiken
van de bestemming. Het agressieve gedrag bestaat eruit dat bijvoorbeeld formele en informele
verkeersregels worden overtreden, denk hierbij aan te hard rijden, “bumperkleven”, toeteren…
verschillende gedragsmatige uitkomsten die ook worden onderzocht in deze verhandeling. De ZDT
heeft in heel wat levensdomeinen onderzoek gedaan betreffende psychologische motieven en op
deze manier zijn waarde reeds verscheidene malen bewezen, het is daarom interessant deze theorie
in te zetten in de huidige studie met betrekking tot de verkeerscontext.
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Figuur 2
Grafische weergave van de gemeten constructen
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3 Empirisch onderzoek
3.1

Methode

3.1.1
De

Procedure en deelnemers

gerapporteerde

data

werden

verzameld

in

een

online,

alsook

papieren

vragenlijstonderzoek. De participanten ontvingen een vragenlijst met 144 verschillende items of
werden vrijwillig verzocht de vragenlijst online in te vullen. De vragenlijst was anoniem, als garantie
voor de vertrouwelijke behandeling van de gegevens. Er werden 258 vragenlijsten ingevuld. Als
gevolg van een technische fout bij het registreren van de online data, zijn bij 178 participanten geen
achtergrondvariabelen

opgenomen.

Hierdoor

werd

slechts

van

80

participanten

de

achtergrondinformatie verzameld. In deze verhandeling zal de volledige dataset (N=258) echter wel
opgenomen worden, doch voor verder onderzoek binnen dit domein is het ten sterkste aangewezen
om nog meer data te verzamelen. Bij analyse van de kleine steekproef (N=80) konden de meeste
verbanden teruggevonden worden, echter omwille van de kleine N, waren verschillende niet
significant. De steekproef (N=80) bestond uit 41 mannelijke en 39 vrouwelijke participanten met een
gemiddelde leeftijd van 47.71 (SD = 15.13). Van de deelnemers gaf 12.5 % lager onderwijs als
hoogste diploma, 68.8 % middelbaar onderwijs en 18.8 % rapporteerden een diploma hoger of
universitair onderwijs. De gemiddelde rijervaring bedroeg 27.62 jaar (SD= 14.32) en de deelnemers
gaven aan gemiddeld 18587.50 km (SD= 15632.40) af te leggen per jaar. De deelnemers voldeden
allen aan twee voorwaarden: ze waren in het bezit van een rijbewijs B en hadden minstens één jaar
rijervaring.
3.1.2

Metingen

Zelfregulatie. Aan de participanten werd gevraagd om op een 5-punt Likert-schaal, lopend
van 1 (“helemaal niet akkoord”) tot 5 (“helemaal wel akkoord”) aan te duiden wat hun motivatie is
om de verkeersregels te volgen. De items van deze schaal werden ontwikkeld door Driessen, 2007
(Vansteenkiste, Driesen & Lens, 2007). De vragenlijst bevat 15 items die refereren naar externe
redenen (bvb. “… omdat de wetgever mij hiertoe dwingt”), geïntrojecteerde motieven (bvb. “…
omdat ik me schuldig zou voelen als ik aan deze plicht zou verzuimen”) en geïdentificeerde motivatie
(bvb. “… omdat ik dit persoonlijk waardevol en belangrijk vind”). Daarnaast werden specifiek voor
deze verhandeling 8 extra items ontwikkeld die de motivatie om verkeersregels niet te volgen,
nagaan. Deze 8 items beoogden reflectief (bvb. “… omdat bepaalde verkeersregels niet
overeenkomen met wat volgens mij juist is”) en opstandig verzet (bvb., “ik aan mezelf moet bewijzen
dat ik tegen bepaalde verkeersregels durf in te gaan“) te meten. Wederom werd er aan de
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participanten gevraagd om op een 5-punt Likert-schaal, lopend van 1 (“helemaal niet akkoord”) tot 5
(“helemaal wel akkoord”) aan te duiden wat hun motivatie is om de verkeersregels niet te volgen.
Attitude ten opzichte van snelheidsbeperkende middelen. Voor deze studie werd er een
vragenlijst ontwikkeld van 14 items die peilden naar de attitude van de weggebruiker ten opzichte
van onbemande camera’s en snelheidsindicatieborden. Aan de participanten werd gevraagd aan te
duiden op een 5-punt Likert-schaal, lopend van 1 (“helemaal niet akkoord”) tot 5 (“helemaal wel
akkoord”) in welke mate zij dergelijke snelheidsbeperkende middelen informatief vonden (bvb. “…
onbemande camera’s/snelheidsindicatieborden zijn nuttig omdat ze aangeven aan welke snelheid je
best kan rijden” en “… dankzij onbemande camera’s/snelheidsindicatieborden weet ik wanneer ik
een

gevaarlijk

punt

nader)

dan

wel

als

dwingend

ervaren

(bvb.

“…

onbemande

camera’s/snelheidsindicatieborden zetten me onder druk om aan een bepaalde snelheid te rijden”
en “ … ik ervaar onbemande camera’s/snelheidsindicatieborden soms als te dwingend”). In de
preliminaire resultatensectie wordt de interne validiteit van deze vragenlijsten onderzocht aan de
hand van een principale componentenanalyse. Tevens wordt er één item opgenomen dat peilt naar
de mate waarin men vindt dat deze snelheidsbeperkende middelen dienen afgeschaft te worden (nl.,
“ onbemande camera’s kunnen beter afgeschaft worden” en “ snelheidsindicatieborden kunnen
beter afgeschaft worden).
Attitude ten opzichte van politie. In deze verhandeling werd aan de participanten gevraagd
op een 5-punt Likert-schaal, lopend van 1 (“helemaal niet akkoord”) tot 5 (“helemaal wel akkoord”)
aan te duiden wat hun attitude was ten aanzien van het functioneren van de politie op
verkeersniveau (bvb. “… het zien van een politievoertuig maakt mij zenuwachtig wanneer ik mij in
het verkeer bevind”), alsook de attitude ten aanzien van de politie in het algemeen (bvb. “… de
politie heeft een respectvolle houding ten aanzien van de burgers”). De vragenlijst werd opgesteld op
basis van soortgelijke bevragingen (bvb. Vragenlijst Veiligheidsmonitor 2008-2009 van de Federale
politie). De interne betrouwbaarheid van deze schaal was .78
Attitude ten opzichte van rijgedrag. De deelnemers werden gevraagd hun mening te
rapporteren betreffende rijden onder invloed en overdreven snelheid. Wederom werd er een 5-punt
Likert-schaal ontwikkeld, lopend van 1 (“helemaal niet akkoord”) tot 5 (“helemaal wel akkoord”).
Voor elk van beide rijgedragingen werden drie items gebruikt, waarvan er twee items refereerden
naar het negatief bevinden van dergelijk rijgedrag (bvb. “… overdreven snelheid betekent het eigen
leven en dat van anderen op het spel zetten”) en één item naar een positieve attitude refereerde
(bvb. “… rijden onder invloed kan, zolang je jezelf onder controle hebt”). Na het omkeren van het
positief verwoorde item werd dit toegevoegd aan de negatieve items om een totaalscore te creëren.
Een hogere score geeft aan dat men snel rijden en rijden onder invloed niet toelaatbaar vindt. De
interne betrouwbaarheid van beide schalen was respectievelijk .69 en .84
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Verkeersovertredingen. Voor deze studie werd gebruik gemaakt van items uit de categorie
gewone overtredingen (bvb. “Opzettelijk harder rijden dan is toegestaan in de bebouwde kom”) en
agressieve overtredingen (bvb. “Zo kwaad worden over iemands rijgedrag, dat u deze persoon
achterna gaat om hem eens goed te laten merken wat u er van vindt”) zoals beschreven in de
Manchester’s Rijgedrag Vragenlijst (Lajunen et al., 2002) en die reeds in eerder onderzoek van
Driesen, 2007 werden vertaald naar het Nederlands. De interne consistentie van gewone en
agressieve verkeersovertredingen bedroeg .80 en .72. Aan de deelnemers werd gevraagd aan te
geven hoe vaak zij de geponeerde overtredingen stellen in het verkeer. Hiertoe werd een
zespuntenschaal aangeboden gaande van 0 (“Nooit”) tot 5 (“Bijna altijd”).
Stresservaring. De algemene geneigdheid van de participant tot het ervaren van stress achter
het stuur werd bevraagd aan de hand van een variant van de Algemene Rijgedraginventaris
(Hennessy & Wiesenthal, 1997). Deze vragenlijst werd reeds voor eerder onderzoek van Driesen,
2007 vertaald naar het Nederlands. De deelnemers dienden aan de hand van een zespuntenschaal
gaande van 0 (“Nooit”) tot 5 (“Bijna altijd”), aan te geven hoe vaak ze elk van de 11 gestipuleerde
emoties of gevoelens ervaren in het verkeer (bvb. “Als ik geïrriteerd ben, rijd ik agressief”). De
betrouwbaarheid van deze schaal, uitgedrukt in Cronbach’s Alpha, bedraagt .85.
Boetes. De meting van het aantal boetes gebeurde aan de hand van een enkelvoudig item. Er
werd een onderscheid gemaakt tussen snelheidsboetes, parkeerboetes en boetes van andere aard.
De aandacht voor de vertrouwelijke verwerking van de gegevens werd hierbij herhaald. De
participanten werden gevraagd om het aantal verkregen verkeersboetes gedurende het afgelopen
jaar te rapporteren. 35 % van de deelnemers gaven aan één of meerdere verkeersboetes gekregen te
hebben in het afgelopen jaar; 25%, 13%, en 4% van de deelnemers gaf aan één of meerdere
snelheid-, parkeer- of andere boetes te krijgen in het afgelopen jaar.

3.2 Resultaten
3.2.1

Preliminaire analyses

3.2.1.1 Factoranalyses
Zelfregulatie. Een principale componentenanalyse werd uitgevoerd op de 23 items van de
zelfregulatievragenlijst die de reden voor het respecteren en niet respecteren van de wegcode
beogen te meten. Op basis van de inspectie van de screeplot en het aantal eigenwaarden hoger dan
één werd beslist om vijf factoren te weerhouden. Na promax rotatie bleken deze factoren te kunnen
geïnterpreteerd worden conform aan de beoogde theoretische constructen. De factorladingen,
samen met de eigenwaarden, en de verklaarde variantie voor elk van de vijf weerhouden factoren
zijn terug te vinden in Tabel 1. Geen enkel item had een lading lager dan .40. De vijf factoren
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weerspiegelden de drie types motivatie ( externe, geïntrojecteerde en geïdentificeerde regulatie) en
twee types verzet (opstandig en reflectief). De interne consistentie, uitgedrukt in Cronbach’s Alpha,
van deze schalen bedraagt respectievelijk .84, .80, .88, .73, en .88
Snelheidsbeperkende middelen. De resultaten van exploratorische factoranalyse met promax
rotatie

op

items

die

de

gepercipieerde

betekenis

van

onbemande

camera’s

en

snelheidsindicatieborden meten vinden we terug in Tabel 3. Er werd nagegaan of onbemande
camera’s alsook snelheidsindicatieborden als informatief dan wel dwingend werden ervaren. Telkens
werden twee factoren weerhouden met een eigenwaarde hoger dan één (zie Tabel 3). De twee
factoren konden duidelijk geïnterpreteerd worden als het informatief en dwingend ervaren van de
snelheidsindicatieborden en de onbemande camera’s. De interne consistentie, uitgedrukt in
Cronbach’s Alpha, bedraagt .78 voor de informatieve waarde van de onbemande camera’s, terwijl
deze .64 bedroeg voor het dwingend percipiëren ervan. Deze laatste waarde kon verhoogd worden
tot .73 door één item uit de analyse te halen (“… onbemande camera’s zetten me onder druk om aan
een bepaalde snelheid te rijden”). Een zelfde set aan bevindingen wordt gevonden voor de
snelheidsindicatieborden. Voor de informatieve waarde van dergelijk snelheidsbeperkend middel
bedraagt de betrouwbaarheid .67, terwijl het als dwingend ervaren ervan slechts .53 bedraagt. Het
weglaten van hetzelfde item (“… snelheidsindicatieborden zetten me onder druk om aan een
bepaalde snelheid te rijden”), doet de interne consistentie verhogen naar .72. Gezien het feit dat
onbemande camera’s en snelheidsindicatieborden toch wel verschillend gepercipieerd worden, is het
interessant om dit verder te onderzoeken. Om dit te toetsten werd er gebruik gemaakt van een
gepaarde t-toetst. De resultaten zijn in de lijn van de verwachtingen. Weggebruikers ervaren
onbemande camera’s als meer dwingend dan borden (M = .67), t (226) = 9.15, p < .01 . Omgekeerd
zal men de snelheidsindicatieborden een hogere informatieve waarde toeschrijven dan onbemande
camera’s (M = -1.02), t (226) = -13.85, p < .01.
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Tabel 2
Resultaten van Exploratorische Factoranalyse op Motivatie-items met Promax Rotatie
Geïdentificeerde
regulatie
Ik volg de verkeersregels omdat …
… dit voor mij een persoonlijk belangrijke keuze is
… dit aansluit bij mijn waarden
… ik dit persoonlijk waardevol en belangrijk vind
… ik dit persoonlijk zinvol vind
… dit een keuze is waar ik me volledig achter kan scharen
... ik me zou schamen als ik ze niet zou volgen
... ik me schuldig zou voelen als ik aan deze plicht zou verzuimen
... ik anders als een slechte burger zou bekeken worden door anderen
… ik me anders slecht zou voelen
… ik anderen dien te bewijzen dat ik mijn plichten nakom
… ik anders veel geld kan verliezen
… de wetgever mij hiertoe dwingt
… ik anders een bekeuring krijg
… de verkeerswet me hiertoe verplicht
… ik zo veel geld kan uitsparen
Ik volg de verkeersregels niet omdat …
… ik me stoer voel als ik soms de verkeersregels overtreed
… ik aan mezelf moet bewijzen dat ik tegen bepaalde verkeersregels durf ingaan
… ik vind dat enkel brave burgers altijd de verkeersregels volgen
… enkel slaafse burgers gedwee de verkeersregels respecteren
… ik niet akkoord ga met bepaalde verkeersregels
… ik hier goed heb over nagedacht en bepaalde verkeersregels niet zinvol vind
… ik me niet kan terugvinden in die specifieke verkeersregels
… bepaalde verkeersregels niet overeenkomen met wat volgens mij juist is
Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Geïntrojecteerde
regulatie

Externe regulatie

Opstandig verzet

Reflectief verzet

.89
.88
.76
.73
.61
.88
.84
.70
.62
.45
.84
.81
.78
.73
.69
.77
.75
.73
.67

5.5
23.97

1.9
8.10

2.3
10.19

1.3
5.86

.90
.88
.84
.83
4.0
17.46
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Tabel 3
Resultaten van Exploratorische Factoranalyse met Promax Rotatie op Items die de Gepercipieerde Betekenis van Onbemande Camera’s en Snelheidsborden
Meten
Camera’s
Informerend
Mijn mening omtrent snelheidsbeperkende middelen…
… onbemande camera’s zijn nuttig omdat ze aangeven aan welke snelheid je het best kunt rijden
… dankzij onbemande camera’s word ik goed geïnformeerd over mijn snelheid
… dankzij onbemande camera’s weet ik wanneer ik een gevaarlijk punt nader
… ik ervaar onbemande camera’s soms als te dwingend
… onbemande camera’s vormen een inbreuk op mijn privacy in het verkeer
… onbemande camera’s zetten me onder druk om aan een bepaalde snelheid te rijden
Mijn mening omtrent snelheidsbeperkende middelen…
… snelheidsindicatieborden zijn nuttig omdat ze aangeven welke snelheid je het best kan rijden
… dankzij snelheidsindicatieborden word ik goed geïnformeerd over mijn snelheid
… dankzij snelheidsindicatieborden weet ik wanneer ik een gevaarlijk punt nader
… ik ervaar snelheidsindicatieborden soms als te dwingend
… snelheidsindicatieborden vormen een inbreuk op mij privacy
… snelheidsindicatieborden zetten me onder druk om aan een bepaalde snelheid te rijden
Eigenwaarde
Verklaarde variantie

Snelheidsindicatieborden

Dwingend

Informerend

Dwingend

.85
.82
.83
.61
.86
.80
.85
.75
.73

2.34
39.05

1.52
25.40

2.05
34.19

.84
.84
.48
1.55
25.79
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3.2.1.2 Correlaties tussen motivatietypes
De correlaties tussen de types motivatie onderling vertonen een simplex patroon, ze kunnen
met name gezien worden als een geordend patroon aan correlaties, waarbij types motivatie die
dichter bij elkaar liggen (bvb. Externe en geïntrojecteerde regulatie) sterker gecorreleerd zijn dan
types die zich verder van elkaar bevinden (bvb. Externe en geïdentificeerde regulatie). Het
correlatiepatroon tussen de subschalen blijkt als volgt (cf. Tabel 4): de grootste correlatie toont zich
tussen geïdentificeerde en geïntrojecteerde regulatie, gevolgd door de correlatie tussen
geïntrojecteerde en externe regulatie. Bovenop deze klassieke motivatietypes, zijn er ook nog
correlaties terug te vinden met betrekking tot de beide types verzet (reflectief en opstandig) en
reactantie. Zoals verwacht correleren beide types verzet positief en significant met elkaar, alsook
met dispositionele reactantie. Wanneer we de types verzet in correlatie brengen met de klassieke
types motivatie, dan zien we dat opstandig verzet negatief correleert met geïdentificeerde regulatie,
positief met externe regulatie, maar ongecorreleerd is met geïntrojecteerde regulatie. Reflectief
verzet toont een significante positieve samenhang met geïntrojecteerde regulatie, doch is
ongecorreleerd met externe motieven. De interne consistentie van de verschillende types motivatie
is zeker aanvaardbaar en bevindt zich tussen .73 en .90.

Tabel 4
Gemiddelden, Standaarddeviatie, Betrouwbaarheden en Correlaties tussen de Motivationele
Variabelen
1
2
3
4
5
M
SD

1. Reflectief verzet
2. Opstandig verzet

.28**

3. Externe regulatie

.12

.17*

4. Geïntrojecteerde regulatie

.20**

0.24

.33**

5. Geïdentificeerde regulatie

-.38**

-.33**

-.07

.41**

6. Dispositionele reactantie

.47**

.39**

.17**

-.19**

-.40**

1.92

1.03

.88

.64

.66

.73

2.65

.84

.84

1.57

.88

.80

2.75

.80

.88

1.28

.66

.90

Noot: * p < .05, ** p <.01

3.2.1.3 Achtergrondvariabelen
Geslacht. Voorafgaand aan het testen van de hoofdhypotheses worden onafhankelijke t-tests
verricht om te onderzoeken in welke mate de gemeten variabelen verschillen in functie van geslacht.
Zo wordt er een significant verschil aangetoond tussen mannelijke (M = 1.50, SD = .91) en
vrouwelijke bestuurders (M = 2.05, SD = .92) wat betreft de mate waarin men de verkeersregels volgt
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volgens geïntrojecteerde motieven, t (78) = -2.66, p < .001. Met betrekking tot de attitude ten
aanzien van rijden onder invloed zien we eveneens een verschil optreden tussen mannen (M = 3.05,
SD = 1.14) en vrouwen (M= 3.50, SD = .68), t (78) = -2.14, p < .05. Tot slot worden er verschillen
blootgelegd tussen mannelijke (M = 1.17, SD = 1.5) en vrouwelijke chauffeurs (M = .31, SD = .52) wat
betreft het aantal gerapporteerde boetes, t (78) = 3.41, p < .01, met in het bijzonder het aantal
snelheidsboetes, t (78) = 3.17, p < .01. Mannen (M = .90, SD = 1.37)geven aan meer snelheidsboetes
te krijgen dan vrouwen (M = .17, SD = .39).
Verder bleek leeftijd significant te correleren met geïdentificeerde (.28, p < .05) en
geïntrojecteerde (.29, p < .01) regulatie, wat betekent dat naarmate men ouder wordt, men de
verkeersregels eerder omwille van geïntrojecteerde en geïdentificeerde redenen naleeft. Verder
blijkt dat leeftijd positief gecorreleerd is met de attitude ten aanzien van snelheid (.30, p < .01), wat
betekent dat men een meer negatieve houding heeft ten aanzien van overdreven snelheid naarmate
men ouder wordt. Leeftijd was ongecorreleerd met de attitude ten opzichte van rijden onder invloed.
Aantal jaren rijervaring bleek significant positief samen te hangen met geïdentificeerde regulatie (.24,
p < .05) en een negatievere houding ten aanzien van overdreven snelheid (.27, p < .05). De aantal
afgelegde kilometers per jaar is positief gecorreleerd met het aantal gerapporteerde boetes (.23, p <
.05), terwijl het opleidingsniveau daarentegen een significant negatieve samenhang vertoont met
het aantal gerapporteerde boetes (-.22, p < .05). Dit betekent een hogere scholingsgraad samengaat
met minder gerapporteerde verkeersboetes. De afgelegde afstand per jaar is positief gecorreleerd
met het als dwingend ervaren van onbemande camera’s (.29, p < .01) alsook met de wens dat
onbemande camera’s dienen afgeschaft te worden (.22, p < .05). Ook hier vertoont het
opleidingsniveau het omgekeerde effect, wat wil zeggen dat het een hogere opleidingsgraad
samengaat met het minder dwingend ervaren van onbemande camera’s (-.27, p < .05). Tot slot
wordt de houding ten aanzien van politie als negatiever gepercipieerd naarmate men meer
kilometers aflegt per jaar (-.38, p < .01).
Deze analyses geven aan dat verschillende achtergrondvariabelen significant samenhingen
met de uitkomstvariabelen. Het is dan ook wenselijk om voor deze achtergrondvariabelen te
controleren in de hoofdanalyses. We kozen er echter voor om de ganse steekproef te behouden en
niet te controleren voor deze achtergrondvariabelen. Als we dit wel deden, bleken verschillende
effecten omwille van de kleine N niet langer significant. Deze resultaten kunnen bij de auteur
opgevraagd worden.
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3.2.2

Primaire analyses

3.2.2.1 Correlaties
Bij de analyse van het correlatiepatroon tussen de verschillende types motivatie (externe,
geïntrojecteerde en geïdentificeerde regulatie) met de gedragsmatige en attidudinale uitkomsten
worden volgende resultaten gevonden. Wat betreft externe regulatie en geïdentificeerde regulatie,
zien we over het algemeen een significante samenhang met de attitudinale uitkomsten. Zo is er een
positieve samenhang tussen externe regulatie en de attitude ten aanzien van onbemande camera’s,
namelijk het dwingend percipiëren ervan, alsook de wens om camera’s af te schaffen. Wat betreft
geïdentificeerde regulatie zien we het omgekeerde patroon terugkeren, waaruit we kunnen afleiden
dat de persoonlijke relevantie van dergelijke snelheidsbeperkende middelen de attitude beïnvloedt.
Hoe zinvoller men het naleven van de verkeerscode vindt, hoe hoger men de informatieve waarde
van onbemande camera’s inschat. Beide types regulatie zijn echter ongecorreleerd met het
informatief ervaren van onbemande camera’s. Met betrekking tot de snelheidsindicatieborden zien
we een negatieve correlatie voor het toekennen van een informerende waarde, alsook het
afschaffen ervan. Wederom vinden we voor geïdentificeerde regulatie het omgekeerde patroon,
echter de correlatie met betrekking tot het informerend ervaren van de borden, blijkt hier niet
significant. Wat betreft de attitude ten aanzien van de politie wordt er een stijgend correlatiepatroon
gevonden, naargelang men zich verplaatst op het continuüm. Zo blijkt het dat naarmate men de
verkeerscode op een meer geïdentificeerde wijze naleeft, men ook een positievere houding heeft ten
aanzien van de politie.
Wat opvalt is dat geïntrojecteerde regulatie over de hele lijn ongecorreleerd is met
attitudinale gedragsuitkomsten, met uitzondering van de significante samenhang met rijgedrag
(overdreven snelheid) en het afschaffen van onbemande camera’s. Wanneer we echter naar de
verschillende gedragsmatige uitkomsten kijken, zien we dat geïntrojecteerde regulatie wel een
significante rol speelt, met uitzondering van het rapporteren van agressieve overtredingen. Bij
verdere analyse zien we een duidelijk simplex-patroon terugkeren, zo is geïdentificeerde regulatie
sterk negatief gecorreleerd met de verschillende gedragsmatige uitkomsten, hoe meer men op basis
van geïdentificeerde motieven handelt in het verkeer, hoe minder men overtredingen begaat. Tevens
zien we een matigere negatieve correlatie van geïntrojecteerde regulatie en tot slot hangt externe
regulatie , conform de verwachtingen, positief samen met boetes, overtredingen en stressbeleving.
Naast de verschillende klassieke types gedragsregulatie, wordt er ook een samenhang
verwacht tussen reflectief en opstandig verzet en de verschillende uitkomstmaten. De twee types
verzet vertonen globaal gezien een significante samenhang met zowel de gedragsmatige, wat betreft
de attitudinale uitkomsten zien we hetzelfde patroon, met uitzondering van het toeschrijven van
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informerende waarde aan onbemande camera’s. Het ervaren van stress hangt bijvoorbeeld, zoals
verwacht, in grote mate samen met opstandig verzet. Ook met betrekking tot de uitkomstvariabelen
overtredingen (gewone en agressieve) en boetes, wordt een dergelijke vaststelling gedaan. Verder
hangen de twee types verzet in significante mate samen met het afschaffen en dwingend percipiëren
van onbemande camera’s en snelheidsindicatieborden. Ook met betrekking tot de houding ten
opzichte van snelheidsbeperkende middelen (onbemande camera’s en snelheidsindicatieborden)
wordt een dergelijke vaststelling gedaan (cf. Tabel 5). Wat betreft het aantal snelheidsboetes,
vonden we een significant positieve samenhang met opstandig verzet en externe regulatie en een
negatieve correlatie met geïntrojecteerde en geïdentificeerde regulatie. Reflectief verzet bleek
ongecorreleerd. Het omgekeerde patroon vonden we echter voor parkeerboetes.
Tot slot gaan we dieper in op het correlatiepatroon met betrekking tot de houding ten
opzichte van overdreven snelheid en rijden onder invloed. Zoals verwacht is er een sterk negatieve
samenhang tussen opstandig en reflectief verzet en beide soorten rijgedrag. Een negatieve correlatie
komt hier overeen met een positievere houding. Opstandig verzet hangt steeds sterker samen met
de uitkomsten, doch zijn er twee uitzonderingen op deze regel, namelijk het als dwingend
percipiëren van snelheidsindicatieborden en de attitude ten aanzien van overdreven snelheid. In dit
laatste geval kunnen we er van uitgaan dat, wanneer iemand de verkeersregels niet volgt uit
reflectief verzet, men op een autonome wijze de keuze maakt dat sneller rijden, in die bepaalde
situatie, niet overeen komt met de persoonlijke overtuiging (bvb. ’s nachts).
3.2.2.2 Hiërarchische regressieanalyses
Om na te gaan of de twee types verzet een uniek verband vertonen met de uitkomstmaten
bovenop het effect van de drie types gedragsregulatie werd een hiërarchische regressieanalyse
uitgevoerd. De types motivationele regulatie werden ingevoerd in Stap 1, terwijl de twee types
verzet (opstandig en reflectief) werden toegevoegd aan Stap 2. De resultaten voor de verschillende
attitudinale en gedragsuitkomsten worden gerapporteerd in Tabel 6.
In Stap 1 werd vastgesteld dat de mate waarin men onbemande camera’s een infomerende
waarde toekent ongecorreleerd is met de verschillende motivationele variabelen. Het dwingend
ervaren van onbemande camera’s daarentegen blijkt positief samen te hangen met externe regulatie
en negatief met geïdentificeerde regulatie. Hetzelfde fenomeen treedt op met betrekking tot
dwingend ervaren en afschaffen van snelheidsindicatieborden, echter hier vinden we in tegenstelling
tot bij onbemande camera’s, wel een significante samenhang. Geïdentificeerde regulatie hangt
namelijk positief en externe regulatie negatief samen met het toewijzen van een informerende
waarde aan de borden. Interessant is dat met betrekking tot de attitude ten aanzien van de politie en
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de gerapporteerde stresservaring een duidelijk patroon waar te nemen is. Zo blijkt dat externe
regulatie in sterke mate samen te hangen met een negatief beeld van de politie en het vaker
rapporteren van stressgevoelens in het verkeer en ook hier zien we voor geïdentificeerde regulatie
hetzelfde patroon. Gewone overtredingen zijn in de eerste stap gecorreleerd met alle motivationele
variabelen, agressieve overtredingen daarentegen enkel met geïdentificeerde regulatie. Met
betrekking tot het aantal verkregen boetes zien we dat het totale aantal boetes, alsook het aantal
verkeersboetes, significante samenhang vertoont met de drie types motivatie. Zo rapporteren
bestuurders meer snelheidsboetes naargelang men de verkeersregels volgt door een meer extern
gestuurde motivatie. Wanneer men de verkeersregels internaliseert, zal dit negatief samenhangen
met het aantal verkregen boetes.
De toevoeging van de beide types verzet bleek in 11 van de 15 gevallen gepaard te gaan met
een toename in de verklaarde variantie in de uitkomstvariabelen. Globaal bleven de verbanden van
de motivatievariabelen significant na toevoeging van verzet, met uitzondering van geïdentificeerde
regulatie en attitude ten aanzien van de politie, het dwingend ervaren van snelheidsindicatieborden
en de gerapporteerde stresservaring. Wat betreft externe regulatie zien we dat het effect van de
attitude ten aanzien van overdreven snelheid verdwijnt. Uit de lineaire regressieanalyse blijkt dus dat
het toevoegen van reflectief en opstandig verzet inzake verkeersgerelateerde uitkomsten, zowel
attitudinaal als gedragsmatig, op unieke wijze bijdraagt tot de verklaring van de verschillende types
gedragsregulatie.
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Tabel 5
Correlaties tussen Motivatievariabelen en Uitkomstvariabelen

Attitudes
Snelheidsbeperkende middelen
Camera’s
Informerend
Dwingend
Afschaffen
Snelheidsborden
Informerend
Dwingend
Afschaffen
Politie
Rijgedrag
Rijden onder invloed
Overdreven snelheid
Rijgedrag
Stresservaring
Overtredingen
Gewone overtredingen
Agressieve overtredingen
Aantal boetes
Aantal parkeerboetes
Aantal snelheidsboetes
Noot: * p < .05, ** p <.01

Verzet
Opstandig
verzet

Externe
regulatie

Inwilliging
Geïntrojecteerde Geïdentificeerde
regulatie
regulatie

M

SD

Reflectief
verzet

1.64
1.53

.97
1.06

-.09
.27**
.20**

-.07
.39**
.32**

-.11
.24**
.18**

-.08
-.11
-.16**

.17**
-.45**
-.47**

2.66
.86

.81
.81

2.43

.63

-.14*
.15*
.23**
-.21**

-.07
.14*
.23**
-.28**

-.21**
.24**
.16*
-.22**

.01
.06
-.05
.07

.24
-.18**
-.35**
.24**

3.42
2.32

.85
.90

-.15*
-.38**

-.24**
-.22**

-.07
-.09

.10
.37**

.27**
.46**

.81

.64

.33**

.40**

.22**

-.14*

-.36**

.75
.65
.58
.13
.42

.63
.72
.99
.36
.90

.28**
.25**
.14*
.13*
.09

.33**
.35**
.32**
.10
.30**

.21**
.16*
.17**
-.04
.19**

-.27**
-.10
-.19**
-.09
-.17**

-.54**
-.37**
-.30**
-.07
-.29**
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Tabel 6
Resultaten van Hiërarchische Regressieanalyse waarbij Uitkomsten worden Voorspeld op Basis van Motivatievariabelen
Camera’s
Informerend

Attitude ten aanzien van politie

Dwingend

Afschaffen

1

2

1

2

1

2

1

2

Externe regulatie

-.11

-.11

.17*

.15*

.10

.09

-.21**

-.19**

Geïntrojecteerde regulatie

.07

.07

-.01

-.04

-.03

-.05

.07

.09

Geïdentificeerde regulatie

.12

.11

-.41**

-.30**

-.44**

-.37**

.18*

.07

Opstandig verzet

-.01

.25**

.18**

-.20**

Reflectief verzet

-.03

.10

.02

-.11

Verklaarde variantie

.04

Verklaarde variantie

.04

.23

.00

.30

.23

.26

.07**

.03*

Attitude tav rijgedrag
Overdreven snelheid

.09

.15
.06**

Overtredingen

Rijden onder invloed

Gewone

Agressieve

1

2

1

2

1

2

1

2

Externe regulatie

.-14*

-.12

-.03

-.02

.19**

.18**

.09

.07

Geïntrojecteerde regulatie

.30**

.28**

.01

.03

-.17**

-.19**

.01

-.01

Geïdentificeerde regulatie

.33**

.24**

.26**

.19*

-.45**

-.37**

-.40**

-.25**

Opstandig verzet

-.07

-.16*

.16**

.23**

Reflectief verzet

-.22*

-.04

.07

.10

Verklaarde variantie
Verklaarde variantie

.28

.33
.05**

.08

.10
.02*

.33

.36
.03**

.15

.21
.06**
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Boetes
Totaal aantal boetes

Stresservaring

Parkeerboetes

Snelheidsboetes

1

2

1

2

1

2

1

2

Externe regulatie

.19**

.18**

-.04

-.06

.21**

.20**

.20**

.17*

Geïntrojecteerde regulatie

-.18*

-.22**

-.06

-.06

-.17*

-.21**

-.09

-.11

Geïdentificeerde regulatie

-.25**

-.17*

-.08

-.03

-.24**

-.17*

-.30**

-.13

Opstandig verzet

.25**

.10

.23**

.29**

Reflectief verzet

-.04

.07

-.08

.18*

Verklaarde variantie

.16

Verklaarde variantie

.21

.01

.03

.05**

.15

.20

.02

.05**

.16

.28
.12**

snelheidsindicatieborden
Informerend

Dwingend

Afschaffen

1

2

1

2

1

2

Externe regulatie

-.17*

-.17*

.19*

.18*

.08

.06

Geïntrojecteerde regulatie

-.01

-.03

.06

.06

.06

.05

Geïdentificeerde regulatie

.21**

.21**

-.17*

-.12

-.35**

-.29**

Opstandig verzet

.05

.04

.09

Reflectief verzet

-.07

.11

.12

Verklaarde variantie
Verklaarde variantie

.09

.09
.00

.08

.09
.01

.13

.16
.03*

Noot: * p < .05, ** p <.01
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3.3 Bespreking
De bevindingen uit de huidige empirische studie tonen aan dat er drie types externe
motieven kunnen onderscheiden worden tot het volgen van de verkeersregels, zijnde externe,
geïntrojecteerde en geïdentificeerde regulatie. Bovenop deze types gedragsregulatie, werden er nog
twee types verzet onderscheiden namelijk, opstandig of oppositioneel verzet en reflectief verzet. Het
correlatiepatroon tussen deze types extrinsieke motivatie en verzet vertoont bovendien een simplexpatroon, waarbij types die verder van elkaar gelegen zijn op het internalisatiecontinuüm (bvb.
externe en geïdentificeerde regulatie) minder sterk met elkaar correleren dan types die onmiddellijk
naast elkaar gelegen zijn (bvb. geïntrojecteerde en geïdentificeerde regulatie). In de lijn met de
voorspellingen van de ZDT blijkt dat een automobilist die meer autonoom gemotiveerd is tot het
volgen van de verkeerscode, minder stresservaring rapporteert in het verkeer, alsook minder
overtredingen en boetes begaat dan automobilisten die extern gemotiveerd zijn. Met betrekking tot
deze uitkomsten in rijgedrag zien we een in absolute waarde stijgend correlatiepatroon terugkeren
waarbij geïdentificeerde regulatie telkens sterk negatief gecorreleerd is met stresservaring, boetes
en verkeersovertredingen en opstandig verzet een sterk significante positieve correlatie vertoont.
Tevens zien we hetzelfde patroon terugkeren, echter niet zo uitgesproken, wanneer we kijken naar
de verschillende attitudinale uitkomsten, zoals de houding ten opzichte van snelheidsbeperkende
middelen, rijgedrag en politie. Hiertoe werd een significant negatieve correlatie aangetoond tussen
opstandig verzet en de mate waarin men een negatieve houding percipieert ten aanzien van de
politie, alsook de attitude ten aanzien van rijden onder invloed en overdreven snelheid. Verder werd
er een positieve correlatie gevonden tussen de mate waarin opteert voor het afschaffen van
onbemande camera’s en snelheidsindicatieborden, alsook het dwingende ervaren van deze middelen
en de beide types verzet en externe regulatie. Het in absolute waarde perfect stijgend
correlatiepatroon werd echter niet gevonden, gezien geïntrojecteerde regulatie over het algemeen
ongecorreleerd bleek met deze uitkomstvariabelen. De huidige empirische studie wijst bovendien op
een unieke bijdrage van de toevoeging van enerzijds opstandig verzet en anderzijds reflectief verzet.
De toegevoegde waarde van beide types verzet vinden we terug alle uitkomstmaten, met
uitzondering van het informerend ervaren van onbemande camera’s en snelheidsindicatieborden,
alsook het dwingend ervaren van deze laatste. Door deze specifieke opdeling van verzet kunnen we
op een nauwkeurige manier nagaan wat automobilisten drijft om bepaalde regels vierkant naast zich
neer te leggen.
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4 Algemene bespreking
Eerder onderzoek in verscheidene levensdomeinen zoals werk, gezondheid, onderwijs en
sport bewees reeds de unieke bijdrage van de ZDT (bvb. Vansteenkiste, Soenens, & Vandereyken,
2005). Bij de huidige studie betreffende de verkeerscontext leek het daarom ook zeer zinvol om de
waarde van de ZDT te onderzoeken. Een belangrijke bijdrage van deze scriptie bestond er in om ons
niet te beperken tot het in kaart brengen van motieven om verkeersregels te volgen, maar ook om
deze niet te volgen. In de motivatie literatuur in het algemeen en ZDT in het bijzonder werd
totnogtoe bitter weinig aandacht geschonken aan de verschillende redenen om een activiteit niet uit
te voeren. In wat volgt worden de belangrijkste resultaten besproken.

4.1 Een meetinstrument omtrent verkeersmotivatie
Een eerste doelstelling van het eigen onderzoek betreft het ontwikkelen van een
zelfregulatievragenlijst die de aard van de motivatie tot het niet volgen van de verkeersregels nagaat.
Eerder onderzoek van Vansteenkiste, Driesen, en Lens (2007) toonde reeds aan dat er drie
verschillende soorten regulatie van elkaar kunnen onderscheiden worden om de verkeersregels te
volgen, het betreft hier externe, geïntrojecteerde en geïdentificeerde regulatie. Aangezien het zeer
onwaarschijnlijk lijkt dat men zich aan de verkeersregels houdt omwille van het inherent boeiende
karakter ervan, werd een intrinsieke motivatie om zich aan de verkeerswet te houden van begin af
aan buiten beschouwing gelaten. De idee dat intrinsieke motivatie niet altijd gepast is, werd ook
binnen andere levensdomeinen (bvb. het zoeken naar een job) reeds geopperd (bvb. Vansteenkiste
et al., 2004). In lijn met deze studie was de vraag of er naast de klassieke motivatie variabelen ook
bijkomende motieven onderscheiden kunnen worden om de verkeersregels niet te volgen en of deze
motieven kunnen onderscheiden worden voor het niet naleven van de verkeersregels. Hiertoe werd
een schaal ontwikkeld die reflectief en opstandig verzet meet. Kunnen we het niet naleven van de
verkeerscode zien als een autonome keuze, zoals dit het geval is bij reflectief verzet, of gaat het
gepaard met een zekere mate van gecontroleerde motivatie, zoals het geval is bij opstandig verzet.
Via factoranalyse werd empirische evidentie gevonden dat deze items op twee onderscheiden
factoren laden en kunnen onderscheiden worden van de motieven om verkeersregels te volgen.
De vijf factoren kunnen we opdelen in twee groepen, zo hebben we de klassieke motivatie
variabelen enerzijds en de twee types verzet anderzijds. De klassieke types regulatie bevinden zich
op een continuüm waardoor verwacht wordt dat de types die dichter bij elkaar liggen (bvb. externe
en geïntrojecteerde regulatie) sterker correleren dan types die zich verder van elkaar bevinden (bvb.
externe en geïdentificeerde regulatie), in de huidige studie blijkt dit simplex patroon het geval. We
zien dat de samenhang tussen externe en geïdentificeerde regulatie zwakker is dan deze tussen
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externe en geïntrojecteerde regulatie. We zien echter ook dat geïntrojecteerde regulatie, hoewel
steeds te vinden tussen externe en geïdentificeerde regulatie, sterker verbonden is met
geïdentificeerde regulatie dan met externe regulatie. Het correlatiepatroon tussen opstandig verzet
en externe regulatie toont hier een sterk positieve correlatie, daarentegen blijkt dat opstandig verzet
sterk negatief samen te hangen met geïdentificeerde regulatie. Ook met betrekking tot dispositionele
reactantie treedt een geordend patroon van correlaties op. Globaal gezien draagt het aangetoonde
correlatiepatroon bij tot de interne consistentie van de ontwikkelde vragenlijst. Dit patroon aan
correlaties suggereert dat opstandig verzet een iets meer controlerend karakter heeft dan reflectief
verzet.

4.2 Het effect van reflectief en opstandig verzet
Gezien het feit dat we voor de specifieke opdeling van verzet (reflectief en opstandig verzet)
evidentie vonden, was een tweede doelstelling van het huidige onderzoek om na te gaan (a) of de
beide types verzet (reflectief en opstandig) bijkomende variantie verklaren bovenop de motieven om
verkeersregels te volgen en (b) of de beide types verzet differentieel samenhangen met
gedragsmatige en attitudinale uitkomsten. In de huidige studie werd aangetoond dat opstandig en
reflectief verzet effectief een significante bijdrage leveren in de vraag waarom men de verkeersregels
niet volgt. Beide vormen van verzet vormen een mooie aanvulling op de eerder gevonden
motivationele uitkomsten op het continuüm (externe, geïntrojecteerde en geïdentificeerde
regulatie). Deze bevindingen tonen aan dat, wanneer men ingaat tegen de verkeersregels, deze
beslissing kan gemotiveerd worden op basis van de twee types verzet.
Reflectief verzet vertoon in de correlaties een verband met verschillende uitkomsten, maar
dit verband valt weg in regressies na controle voor samenhang met opstandig verzet. Dit geeft aan
dat reflectief verzet op zich weinig tot een unieke verband vertoont. Toch er is een uitzondering op
dit patroon, namelijk de attitude ten aanzien van overdreven snelheid. Deze bevinding willen we op
een aantal vlakken in perspectief plaatsen. Ten eerste bleek deze positievere attitude ten opzichte
van snelheid zich niet te vertalen in het krijgen van meer snelheidsboetes in het afgelopen jaar. Enkel
opstandig verzet hing samen met een hoger aantal gerapporteerde boetes. Ten tweede voerden we
follow-up analyses op itemniveau uit, waarbij het begaan van snelheidsovertredingen in de
bebouwde kom en op de autoweg werd voorspeld op basis van de motivatie om al dan niet de
verkeersregels te volgen. Daaruit bleek dat terwijl opstandig verzet samen hing met sneller dijden
dan toegestaan in de bebouwde kom (Bèta = .20, p <.01), reflectief verzet echter samenging met het
sneller rijden dan toegestaan op de autosnelweg (Bèta = .17). Dit kan mogelijks wijzen op een
bewuste keuze van situaties om de verkeersregels naast zich neer te legen. Als de logica voor het
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naleven van een verkeersregel ontbreekt, dan ontlokt dit een zekere mate van verzet bij de
bestuurder. Een tegemoetkoming van de verkeerswetgever, die tevens getuigt van flexibiliteit, zou
zijn

om

dynamische

verkeersborden

te

plaatsen.

Deze

zouden

in

functie

van

de

weersomstandigheden inspelen op de verkeerssituatie door de opgelegde snelheden aan te passen.
Zoals beschreven zie we een duidelijke samenhang tussen verschillende gedragsuitkomsten
en de beide types verzet. Zo kan een automobilist enerzijds de verkeerscode niet naleven omdat hij
er ronduit tegen rebelleert, deze automobilist heeft op dit moment geen boodschap aan de vele
opgelegde regels waardoor dit kan gezien worden als een vorm van oppositioneel of opstandig
verzet. Anderzijds is het mogelijk dat deze automobilist de verkeersregels niet naleeft omdat hij zich
niet kan terugvinden in bepaalde regels, hij vindt met andere woorden bepaalde regels niet
persoonlijk zinvol. De verkeerscode strookt in dit laatste geval niet met de persoonlijk overtuigingen
van de automobilist en is een voorbeeld van reflectief verzet.

4.3 Motivatie om verkeersregels te volgen
De huidige verhandeling is met betrekking tot de motivatie om verkeersregels te volgen, een
replicatie van eerder verschenen onderzoek (Vansteenkiste, Driesen & Lens, 2008). Het effect van de
verschillende types motivatie op de gedragsmaten die centraal staan in de verkeerscontext werden
nagegaan. Zo wordt er gekeken naar zowel gedragsmatige (stresservaring, overtredingen en boetes),
als attitudinale uitkomsten (attitudes ten aanzien van snelheidsbeperkende middelen, politie en
rijgedrag).
De resultaten liggen over het algemeen in de lijn van de verwachtingen. Zo wordt er een
duidelijk negatief verband gevonden tussen de geïdentificeerde regulatie en de mate waarin men
stresservaring in het verkeer rapporteert, in tegenstelling tot externe regulatie wat een positief
verband met zich meebrengt. Met betrekking tot de gerapporteerde gewone overtredingen, het
totaal aantal boetes, alsook snelheidsboetes, zien we een significante samenhang met elk van de
motivationele variabelen, echter wat betreft de parkeerboetes is de samenhang ongecorreleerd.
Dergelijke bevindingen geven aan dat naarmate men meer handelt uit externe motieven, men
effectief ook meer snelheidsboetes en overtredingen rapporteert. Het persoonlijk relevant vinden
van de verkeerscode daarentegen toont zich ook in het minder rapporteren van boetes. In het
huidige onderzoek werd er naast gedragsmatige uitkomsten, ook rekening gehouden met
verschillende attitudes van de automobilist. Deze attitudes betroffen het al dan niet dwingend of
infomerend percipiëren van onbemande camera’s en snelheidsindicatieborden, of het resoluut
afschaffen ervan. Ook de houding ten aanzien van politie, rijden onder invloed en overdreven
snelheid werden onder de loep genomen. Op basis van deze attitudinale uitkomsten worden tevens
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een groot aantal van onze verwachtingen ingelost, zo werd er een duidelijk negatief verband
gevonden tussen geïdentificeerde regulatie en mate waarin men oppert voor het afschaffen van
onbemande camera’s. externe en geïntrojecteerde regulatie daarentegen zijn ongecorreleerd. Indien
men zich echter, opstandig of reflectief, verzet tegen de verkeersregels, zal men ook meer wensen
dat de onbemande camera’s uit het straatbeeld verdwijnen. Een gelijkaardige tendens vinden we bij
het dwingend ervaren van camera’s, echter hier is geïntrojecteerde regulatie niet gecorreleerd.
Verder kunnen we uit de gegevens concluderen dat onbemande camera’s geen infomerende waarde
wordt toegeschreven. Wat betreft snelheidsindicatieborden blijven de resultaten gelijkaardig, echter
hier zien we over heel de lijn dat geïntrojecteerde regulatie niet gerelateerd is aan deze
uitkomstmaat. Over het algemeen vinden we dat externe regulatie uniek gerelateerd is aan de
verschillende uitkomsten, zelfs na controle voor de beide types verzet. Externe regulatie vertoont
vaak analoge effecten als opstandig verzet, wat erop wijst dat gecontroleerd functioneren met
betrekking tot zowel het naleven als het niet naleven van de verkeersregels, negatieve verbanden
vertoont. Tot slot zien we dat met betrekking tot geïntrojecteerde regulatie een gemengd patroon
wordt gevonden, er is namelijk op sommige uitkomstmaten een significant verband en op andere
een nulverband.

4.4 Beperkingen van het onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek
De huidige empirische studie is slechts een eerste antwoord op de vele vragen betreffende
onderzoek naar het niet navolgen van regels. En naast de antwoorden op heel wat vragen, zijn er ook
nog heel wat onduidelijkheden waar toekomstig onderzoek aan dient tegemoet te komen.
De zelfregulatievragenlijst die de aard van de motivatie tot het niet naleven van de
verkeersregels nagaat, zou in bijkomende studies verder gevalideerd kunnen worden. Hoewel de
gevonden factorstructuur gunstig was, is een grotere steekproef wellicht aangewezen voor het
vinden van bijkomende evidentie. De huidige steekproef is voldoende, doch door technische
problemen konden niet alle deelnemers weerhouden worden, wat zorgde voor een grote beperking
in het onderzoek. Een groot deel van de participanten werd door online bevraging aangetrokken,
hierdoor lijkt de heterogeniteit van de onderzochte steekproef voldoende, doch zou het interessant
zijn om bij verder onderzoek ook dit nog uit te breiden, zodat we een accurater beeld krijgen van de
motieven van weggebruikers. Verder zou het interessant zijn om dezelfde bevraging te doen bij
plegers van verkeersdelicten of recidiverende verkeersovertreders om op deze manier na te gaan of
zij gemiddeld hoger scoren op de bepaalde types verzet.
Ter validatie van de zelfregulatievragenlijst dient de samenhang van de verschillende types
motivatie en verzet met de uitkomsten verder onderzocht en uitgebreid te worden.
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Vervolgonderzoek kan meer duidelijkheid en eenduidigheid scheppen over het verband tussen
motivatie en het aantal behaalde verkeersboetes. Het betrof hier een zelfgerapporteerde maat die
mogelijk onderhevig was aan tendensen van sociale wenselijkheid. Een rechtstreekse meting van het
aantal boetes schept waarschijnlijk een accurater beeld, doch lijkt moeilijk realiseerbaar. Verder zou
het verband gemeten kunnen worden tussen het aantal keer men effectief sneller rijdt dan
toegestaan en het aantal verkregen boetes. Op deze manier kan er worden nagegaan wat de pakkans
is en belangrijker, of de automobilist zich door dergelijke kansrekening laat beïnvloeden.
Aangezien het eigen onderzoek correlationeel van aard was, is het niet mogelijk om causale
conclusies te trekken. Uitspraken over de richting van verbanden dienen dus met grote
voorzichtigheid benaderd te worden. Ten slotte zal een longitudinaal onderzoek een zeer grote
meerwaarde betekenen, gezien we automobilisten op deze manier gedurende langere tijd kunnen
opvolgen.

5 Conclusie
Het algemene karakter van de ZDT (Deci & Ryan, 2000) en het genuanceerde theoretische
onderscheid tussen de verschillende types motivatie en verzet maken het mogelijk om deze theorie
toe te passen op de verkeerscontext en in het bijzonder op de vraag “waarom” het zo moeilijk is om
zich aan de verkeersregels te houden. Het werd duidelijk dat, naast motieven om de verkeersregels
wel te volgen, ook motieven aanwezig waren om er zich tegen af te zetten. Voor het zogenaamde
reflectief en opstandig verzet werd heel wat evidentie gevonden en toont ons dat automobilisten
niet steeds opgezet zijn met de grote hoeveelheid aan regels. Eerder onderzoek gaf reeds aan dat
verkeersboetes mensen niet overtuigen van het nut van verkeersregels en de vraag is maar of het
verhogen van politiecontroles de externe druk om de verkeersregels na te leven niet enkel zullen
vergroten. De kans is echter groot dat de weggebruikers opnieuw gaan zondigen zodra de controles
wegvallen. Dat gebrek aan volharding kan op twee manieren worden opgelost: op elke hoek van de
straat een politieagent of flitspaal zetten – wat praktisch niet haalbaar is – of inspelen op de interne
motivatie van mensen. Als mensen begrijpen en inzien waarom bepaalde verkeersregels belangrijk
zijn, is de kans groot dat ze de regels spontaan en blijvend zullen naleven.
Er dient dus vooral gepoogd te worden om de interne motieven uit te bouwen, zodat deze
gaat primeren op de externe motivatie. Indien je enkel de verkeersregels volgt om boetes te
vermijden, dan zal je motivatie niet geïnternaliseerd worden en zul je deze regels sneller overtreden
dan indien je intern gemotiveerd bent. In dit laatste geval ben je effectief overtuigd van het nut van
de regels en volg je ze omdat je ze persoonlijk belangrijk vindt. Toch speelt men in de hedendaagse
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wegcode niet in op dit soort motivatie en probeert men steeds door middel van hiërarchie wetten op
te leggen, namelijk, de “hogere” politici leggen wetten op aan de “lagere” burger.
Het huidig onderzoek toont hierbij nog aan dat deze hiërarchisch opgelegde wetten bij
sommige automobilisten een zekere mate van verzet en rebellie oproepen. Globaal genomen liggen
de resultaten van de studie in de lijn met eerdere onderzoeksbevindingen binnen de ZDT. Zo konden
geïdentificeerde relatief ten opzichte van externe en geïntrojecteerde regulatie in vorige studies vaak
in verband gebracht worden met tal van positieve uitkomsten zoals een effectievere prestatie en
verhoogde persistentie en generalisatie van het beoogde gedrag (voor een overzicht zie o.a. Deci &
Ryan, 2000). De huidige empirische studie vult deze resultaten aan met enerzijds de focus op
waarom we ons niet houden aan bepaalde regels en anderzijds de nuancering van verschillende
types verzet. Zo doen, naast externe, geïntrojecteerde en geïdentificeerde regulatie, opstandig en
reflectief verzet hun intrede. Het eigen onderzoek toont een duidelijke significante samenhang
tussen de beide types verzet en de verschillende gedragsmatige en attitudinale uitkomsten. Een
automobilist die geen boodschap heeft aan al de opgelegde regels zal enerzijds dezelfde negatieve
houding ten aanzien van onbemande camera’s en politie vertonen, anderzijds zal hij een positievere
attitude hebben wat betreft rijden onder invloed en overdreven snelheid. Dit rebelleren tegen de
wet heeft echter ook een keerzijde. Zo hangt het rapporteren van verkeersovertredingen, alsook het
verkrijgen van boetes en het rapporteren van stresservaring significant samen met opstandig en
reflectief verzet. Er hangt, met andere woorden, een prijskaartje aan de mate van zijn verzet. Verder
is er, conform de verwachtingen, evidentie voor de reeds eerder besproken types van regulatie. De
automobilist die de verkeersregels naleeft, aangezien hij zich volledig achter deze keuze kan scharen
of omdat hij dit persoonlijk zinvol vindt, zal door deze geïdentificeerde motivatie een positievere
houding vertonen ten aanzien van snelheidsbeperkende middelen en rijgedrag. Dit laatste resulteert
in de rapportage van aanzienlijk minder verkeersboetes en overtredingen en is sterk negatief
gecorreleerd met de ervaren stress in het verkeer.
Zolang het verkeersbeleid door weggebruikers als controlerend, dwingend opgelegd wordt
ervaren, zal het moeilijk zijn om mensen blijvend te motiveren om de verkeersregels te volgen.
Wanneer men daarentegen het gevoel heeft betrokken te worden in het proces en er aanspraak
wordt gedaan op de autonomie van de weggebruiker, is de kans groot dat de persoonlijke relevantie
van de verkeersregels zal toenemen. Ook wanneer de overheid een zekere mate van flexibiliteit aan
de dag legt (bvb. dynamische verkeersborden), zal men meer de logica van verkeersregels inzien.
Ondanks het feit dat we het aantal verkeersdoden drastisch naar beneden dienen te krijgen en
ondanks het onderzoek dat reeds gedaan is, is het teleurstellend te zien dat mijn krant vandaag kopt:
“Verlengd weekend eist zware tol: 14 doden, 11 zwaargewonden”
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7 Bijlagen
7.1 Begeleidende brief
Beste,
Sinds kort werk ik onder de begeleiding van prof. M. Vansteenkiste, werkzaam aan de
vakgroep persoonlijkheids-, sociale en ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Gent, aan een
scriptie omtrent de motivatie van autobestuurders om de verkeersregels al dan niet na te leven.
Verkeersveiligheid is één van de meest besproken maatschappelijke thema’s van de
jongste jaren. Langs alle mogelijke wegen worden er maatregelen getroffen om de veiligheid op
de Belgische wegen te garanderen. Superboetes, onbemande camera’s, BOB -campagnes,
gevaarlijke punten, … deze nieuwe woorden zijn op korte tijd gemeengoed geworden. We
kunnen dus niet zeggen dat een visie op verkeer ontbreekt. In de huidige studie gaan we echter
na wat de motivatie van bestuurders is om de verkeersregels niet te volgen en zich er in
sommige gevallen zelfs tegen af te zetten. Deze vragenlijst peilt naar uw mening omtrent het al
dan niet volgen van verkeersregels, alsook de overheid en de middelen die men inzet om de
weggebruiker te motiveren tot het volgen van verkeersregels.
We nodigen je hierbij uit om mee te werken aan dit onderzoek. Het onderzoek best aat
uit 144 items. Lees telkens goed de instructies die bij de stellingen worden vermeld, de meeste
stellingen moet je beantwoorden door een cijfer te omcirkelen dat weergeeft in welke mate
een stelling voor jou waar is. Wij vragen je de items eerlijk te beantwoorden. Er zijn geen goede
of foute antwoorden, enkel je persoonlijk aanvoelen en je persoonlijke overtuiging telt. Het
invullen van deze vragenlijst verloopt anoniem, dit wil zeggen dat je identiteit dus niet bekend
gemaakt wordt aan de onderzoekers.

We bedanken je van harte voor je medewerking!

Annemiek Reijns,

Maarten Vansteenkiste

Masterstudente psychologie Universiteit Gent

Prof. Universiteit Gent

61

7.2 Vragenlijst verkeer
Persoonlijke gegevens
Geslacht: (omcirkel):

M/V

Leeftijd:

…

Aantal jaren rijervaring:

…

Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per jaar:

…

Aantal afgelegde kilometers in uw leven:

…

Wat is het hoogste diploma of getuigschrift dat U behaalde?


Geen of onvolledig lager onderwijs.



Hoger secundair technisch (A2)



Lager onderwijs.



Hoger secundair humaniora



Lager secundair beroeps (A4).



Hoger niet-universitair onderwijs (A1)



Lager secundair technisch (A3).



Universitair onderwijs



Lager secundair humaniora



Leercontract.



Hoger secundair beroeps



Ander.
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MOTIVATIE OM VERKEERSREGELS TE VOLGEN
Politici stellen heel wat regels en normen op om het gedrag van burgers in onze samenleving in
goede banen te leiden. Mensen hebben verschillende redenen om deze regels en normen te volgen.
Hieronder wordt naar uw redenen of motieven gepeild om de verkeersregels in onze samenleving te
volgen. Gelieve aan te geven in welke mate u met de volgende stellingen akkoord gaat.
1

2

3

4

5

helemaal niet

Eerder niet

Noch akkoord, noch

Eerder akkoord

helemaal wel

akkoord

akkoord

niet akkoord

akkoord

Ik volg de verkeersregels omdat …
1.
… ik me schuldig zou voelen als ik aan deze plicht zou verzuimen.

1

2

3

4

5

… dit een keuze is waar ik me volledig kan achter scharen.

1

2

3

4

5

… ik anders door de politie beboet word.

1

2

3

4

5

… ik zo veel geld kan uitsparen.

1

2

3

4

5

… eigenlijk is het mij niet duidelijk.

1

2

3

4

5

… ik me anders slecht zou voelen.

1

2

3

4

5

… ik dit persoonlijk waardevol en belangrijk vind.

1

2

3

4

5

… ik anders een bekeuring krijg.

1

2

3

4

5

… het eenvoudiger is te doen wat mij gevraagd wordt dan erover na te denken.

1

2

3

4

5

… ik anderen dien te bewijzen dat ik mij plichten nakom.

1

2

3

4

5

… ik dit persoonlijk zinvol vind.

1

2

3

4

5

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12.
… ik anderen moet tonen dat ik een gehoorzame burger ben.

1

2

3

4

5

… de wetgever me hiertoe dwingt.

1

2

3

4

5

… waarom? Ik weet het eigenlijk niet.

1

2

3

4

5

… ik anders door de wetgever gestraft word.

1

2

3

4

5

… ik me zou schamen als ik ze niet zou volgen.

1

2

3

4

5

… dit voor mij een persoonlijk belangrijke keuze is.

1

2

3

4

5

… ik anders veel geld kan verliezen.

1

2

3

4

5

… ik me pas beter voel over mezelf als ik de verkeersregels volg.

1

2

3

4

5

… het nu éénmaal gemakkelijker is om te doen wat je opgedragen wordt.

1

2

3

4

5

… ik anders als een slechte burger zou bekeken worden door anderen.

1

2

3

4

5

… dit aansluit bij mijn waarden.

1

2

3

4

5

… ik hoop hiermee de goedkeuring van anderen te verkrijgen.

1

2

3

4

5

… de verkeerswet me hiertoe verplicht.

1

2

3

4

5

... ik zo een grote som geld win.

1

2

3

4

5

… eigenlijk zie ik niet goed in waarom ik de verkeersregels volg.

1

2

3

4

5

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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MOTIVATIE OM VERKEERSREGELS NIET TE VOLGEN
Op sommige ogenblikken zal je de verkeersregels volgen, in andere situaties kan het gebeuren dat je
deze regels NIET opvolgt. Je kan ook in die situaties verschillende redenen hebben om de
verkeersregels niet te volgen. Gelieve hieronder aan te duiden wat voor jou redenen zijn om de
verkeersregels niet te volgen.
1

2

3

4

5

helemaal niet

Eerder niet

Noch akkoord, noch

Eerder akkoord

helemaal wel

akkoord

akkoord

niet akkoord

akkoord

Als ik een specifieke verkeersregels NIET volg, dan is dit omdat …
27.
… de wetgever geen recht van spreken heeft over wat ik wel of niet moet doen.

1

2

3

4

5

… ik me niet kan terugvinden in die specifieke verkeersregels.

1

2

3

4

5

… anderen (bv/ vrienden, familie… ) me dwingen om tegen de verkeersregels in te gaan.

1

2

3

4

5

… ik aan mezelf moet bewijzen dat ik tegen bepaalde verkeersregels durf in te gaan.

1

2

3

4

5

… de wetgever zo veeleisend is dat ik nooit alle verkeersregels kan respecteren.

1

2

3

4

5

… ik geen boodschap heb aan sommige verkeersregels.

1

2

3

4

5

… ik hier goed heb over nagedacht en bepaalde verkeersregels niet persoonlijk zinvol vind.

1

2

3

4

5

… anderen (bv/ familie, vrienden…) het stom vinden om alle verkeersregels te volgen.

1

2

3

4

5

… ik me stoer voel als ik soms de verkeersregels overtreed.

1

2

3

4

5

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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36.
… er zodanig veel verkeersregels zijn dat ik ze niet allemaal kan volgen.

1

2

3

4

5

… het de wetgever zijn zaken niet zijn of ik al dan niet de verkeersregels volg.

1

2

3

4

5

… bepaalde verkeersregels niet overeenkomen met wat volgens mij juist is.

1

2

3

4

5

… anderen me zouden bekritiseren als ik alle verkeersregels zou volgen.

1

2

3

4

5

… ik vind dat enkel brave burgers altijd de verkeersregels volgen.

1

2

3

4

5

… de verkeerswet zodanig complex is dat je onmogelijk alle regels kan volgen.

1

2

3

4

5

… de wetgever zich niet moet bemoeien met mijn rijgedrag.

1

2

3

4

5

… ik niet akkoord ga met bepaalde verkeersregels.

1

2

3

4

5

… anderen dit leuk vinden als ik de verkeersregels eens aan mijn laars lap.

1

2

3

4

5

… enkel slaafse burgers gedwee de verkeersregels respecteren.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

...Ik juist het omgekeerde doe van wat de overheid verwacht van mijn rijgedrag.

1

2

3

4

5

…Ik de regels van de overheid over mijn rijgedrag vierkant naast mij neer leg.

1

2

3

4

5

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

… de verwachtingen van de wetgever omtrent het rijgedrag van mensen zo onredelijk zijn
dat ik hier niet aan tegemoet kan komen.

47.

48.
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49.
…Ik rebelleer tegen de regels van de overheid met betrekking tot mijn rijgedrag.

1

2

3

4

5

PERSOONLIJKHEID
Hieronder vindt u enkele uitspraken. Gelieve voor elke bewering aan te geven in welke mate u
hiermee akkoord gaat.

50.

51.

1

2

3

4

5

helemaal niet

Eerder niet

Noch akkoord, noch

Eerder akkoord

helemaal wel

akkoord

akkoord

niet akkoord

Het idee alleen al om afhankelijk te zijn van anderen maakt me boos.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Het stoort me wanneer iemand dingen aan me uitlegt die overduidelijk zijn.

1

2

3

4

5

Ik word kwaad als iemand mijn keuzevrijheid beperkt.

1

2

3

4

5

Regels lokken bij mij een gevoel van weerstand uit.

1

2

3

4

5

Ik vind het opwindend om anderen tegen te spreken.

1

2

3

4

5

Als iets verboden is, denk ik meestal: “Dat is nu precies wat ik ga doen”.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik ben enkel tevreden als ik volledig uit vrije wil kan handelen.

1

2

3

4

5

Ik verzet mij als anderen me proberen te beïnvloeden.

1

2

3

4

5

Het maakt me kwaad als iemand zich opstelt als een rolmodel voor mij.

1

2

3

4

5

Ik raak gefrustreerd wanneer ik niet in staat ben om vrij en onafhankelijk
beslissingen te nemen.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Het stelt me teleur als ik anderen zie toegeven aan de regels en verwachtingen van
de maatschappij.

58.

59.

60.

akkoord

67

61.

62.

63.

Als iemand mij dwingt om iets te doen, wil ik gewoon het tegenovergestelde doen.

1

2

3

4

5

Ik beschouw advies van anderen als een beperking van mijn privacy.

1

2

3

4

5

Raad en advies zet mij meestal aan juist het omgekeerde te doen.

1

2

3

4

5

UW MENING OVER ENKELE VERKEERSMANOEUVRES
In de vragenlijst hieronder vindt u een aantal uitspraken over gedragingen in het verkeer. Gelieve aan
te geven hoe vaak u dergelijke gedragingen stelt.
0

1

2

3

4

5

Nooit

Een enkele

Regelmatig

Vaak

Heel vaak

Bijna altijd

keer
64.

Er genoeg van krijgen om achter een langzaam rijdende automobilist op de linker
baan te zitten en deze rechts inhalen.

65.

Zo dicht achter de wagen voor u rijden, zodat het moeilijk wordt te stoppen in geval
van nood.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

66.
Opzettelijk harder rijden dan is toegestaan in de bebouwde kom.
67.

Tot op het laatste moment in een rijvak blijven, waarvan je weet dat het stopt om dan
pas in een ander rijvak in te voegen.

68.

Een kruispunt oversteken, terwijl u weet dat het verkeerslicht net op rood is
gesprongen.

69.
Opzettelijk harder rijden dan is toegestaan op de autosnelweg.
70.

Betrokken raken bij een wedstrijdje “wie het hardst kan rijden” met andere
automobilisten.

71.

Opzettelijk nét voor een aankomende auto een hoofdweg op rijden, terwijl er geen
ander verkeer aankomt, zodat deze moet remmen.
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72.

Een uitgesproken hekel hebben aan een bepaald type weggebruiker en dit op elke
mogelijke manier laten blijken.

73.

Zo kwaad worden over iemands rijgedrag, dat u deze persoon achterna gaat om hem
/ haar eens goed te laten merken wat u ervan vindt.

74.

De claxon van uw wagen gebruiken om uw ergernis tegenover een andere
weggebruiker te uiten.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

UW MENING OVER SNELHEID EN RIJDEN ONDER INVLOED
Hieronder worden een aantal stellingen met betrekking tot overdreven snelheid en rijden onder
invloed weergegeven. Gelieve aan te geven in welke mate u met deze stellingen akkoord gaat.
1

2

3

4

5

helemaal niet

Eerder niet

Noch akkoord, noch

Eerder akkoord

helemaal wel

akkoord

akkoord

niet akkoord

75.

Overdreven snelheid betekent het eigen leven en dat van anderen op het spel

akkoord

1

2

3

4

5

Snelheid is een middel om tijd te winnen.

1

2

3

4

5

Snelheidslimieten overschrijden is sociaal onaanvaardbaar.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Rijden onder invloed kan, zolang je jezelf onder controle hebt.

1

2

3

4

5

Rijden onder invloed is totaal onaanvaardbaar.

1

2

3

4

5

zetten.
76.

77.

78.

Rijden onder invloed betekent het eigen leven en dat van anderen op het spel
zetten.

79.

80.

BOETES
Deze vragenlijst behandelt het behalen van verkeersboetes. Deze vragenlijst is anoniem, de
vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gegarandeerd.
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81.
Heeft u, gedurende het afgelopen jaar, één of meerder verkeersboetes gekregen?

82.

83.



Ja



Nee

Zo ja, hoeveel verkeersboetes kreeg u het afgelopen jaar?

Zo ja, wat was (waren) de overtreding(en) die leidde(n) tot het krijgen van de verkeersboete(s)?
Gelieve ook telkens aan te geven hoeveel verkeersboetes u voor elk soort overtreding kreeg.

Stresservaring
Onderstaande vragenlijst bevat gevoelens en emoties die u mogelijk ervaart als bestuurder in het
verkeer. Aan de hand van bijhorende schaal kan u aanduiden hoe vaak u elk van deze gevoelens of
emoties ervaart.
0

1

2

3

4

5

Nooit

Een enkele

Regelmatig

Vaak

Heel vaak

Bijna altijd

keer
84.

Ik voel dat ik agressief ben als ik rijd.

0

1

2

3

4

5

85.

Ik voel dat ik mijn kalmte verlies als andere chauffeurs gekke dingen doen.

0

1

2

3

4

5

86.

Als ik probeer in te halen maar het lukt mij niet, stoort me dat.

0

1

2

3

4

5
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87.

Ik raak geërgerd wanneer ik achter andere auto’s rijd.

0

1

2

3

4

5

88.

Ik voel me voldaan als ik andere wagens inhaal.

0

1

2

3

4

5

89.

Ik voel me gespannen als ik andere wagens inhaal.

0

1

2

3

4

5

90.

Ik trek het me weldegelijk aan als ik ingehaald word.

0

1

2

3

4

5

91.

Ik word ongeduldig tijdens de spitsuren.

0

1

2

3

4

5

92.

Als ik probeer in te halen maar het lukt mij niet, frustreert me dat.

0

1

2

3

4

5

93.

Ik voel me gefrustreerd als ik met de auto rijd.

0

1

2

3

4

5

94.

Als ik geïrriteerd ben, rijd ik agressief.

0

1

2

3

4

5

UW MENING OMTRENT DE OVERHEID
Hieronder vindt u enkele uitspraken over de rol die de overheid speelt met betrekking tot de
verkeersproblematiek. Gelieve voor elke bewering aan te geven in welke mate u hiermee akkoord
gaat.

95.

1

2

3

4

5

helemaal niet

Eerder niet

Noch akkoord, noch

Eerder akkoord

helemaal wel

akkoord

akkoord

niet akkoord

Ik heb de indruk dat de overheid de burgers onder druk zet om bewust en veilig
rijgedrag te stellen.

96.

Informatie over wat ik kan doen om veiliger te rijden, is gemakkelijk toegankelijk via de
campagnes van de overheid.

akkoord

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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97.
De overheid geeft me constructieve feedback over mijn rijgedrag.
98.

Verkeerscampagnes geven mij de noodzakelijke informatie om bewust rijgedrag te
stellen.

99.

Als ik in mijn rijgedrag rekening houd met de verkeerscampagnes, kom ik ook te weten

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

De overheid gaat te rade bij de bevolking alvorens verkeerswetten uit te vaardigen.

1

2

3

4

5

Ik heb het gevoel dat mijn meningen belangrijk zijn voor de regering.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

De overheid eist veel van de bevolking als het gaat over de verkeersproblematiek.

1

2

3

4

5

De overheid dwingt mensen om de verkeersregels te respecteren.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

hoe goed ik dit doe.
100.

101.

102.

De overheid neemt suggesties van de bevolking in overweging bij het behandelen van
de verkeersproblematiek.

103.

104.

105.

De overheid dringt er bij de burgers sterk op aan om navolging te geven aan de
verkeerscampagnes.

UW MENING OMTRENT ONBEMANDE CAMERA'S EN SNELHEIDSINDICATIEBORDEN
De overheid heeft reeds enkele middelen geïntroduceerd om de verkeersveiligheid te garanderen.
Enkele van deze middelen zijn de snelheidsindicatieborden en natuurlijk de alom bekende
onbemande

camera's.

Hieronder

staan

een

aantal

stellingen

betreffende

deze

overheidsmaatregelen. Gelieve aan te geven in welke mate u met onderstaande stellingen akkoord
bent.
1

2

3

4

5

helemaal niet

Eerder niet

Noch akkoord, noch

Eerder akkoord

helemaal wel akkoord

akkoord

akkoord

niet akkoord
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106.

Onbemande camera’s zijn nuttig omdat ze aangeven aan welke snelheid je best kan

1

2

3

4

5

Dankzij onbemande camera’s weet ik wanneer ik een gevaarlijk punt nader.

1

2

3

4

5

Onbemande camera’s zetten me onder druk om aan een bepaalde snelheid te rijden.

1

2

3

4

5

Dankzij onbemande camera’s word ik goed geïnformeerd over mijn snelheid.

1

2

3

4

5

Onbemande camera’s kunnen beter afgeschaft worden.

1

2

3

4

5

Ik ervaar onbemande camera's soms als te dwingend.

1

2

3

4

5

Onbemande camera’s vormen een inbreuk op mijn privacy in het verkeer.
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2

3

4

5

Dankzij snelheidsindicatieborden word ik goed geïnformeerd over mijn snelheid.

1

2

3

4

5

Ik ervaar snelheidsindicatieborden soms als te dwingend.

1

2

3

4

5

Snelheidsindicatieborden vormen een inbreuk op mijn privacy.
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5
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5
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3

4

5
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2

3

4

5

rijden.
107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

Snelheidsindicatieborden zijn nuttig omdat ze aangeven welke snelheid je het best kan
rijden.

117.
Dankzij snelheidsindicatieborden weet ik wanneer ik een gevaarlijk punt nader.
118.

Snelheidsindicatieborden zetten me onder druk om aan een bepaalde snelheid te
rijden.
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119.
Snelheidsindicatieborden kunnen beter afgeschaft worden.

1

2

3

4

5

UW MENING TEN AANZIEN VAN DE POLITIE
In onderstaande vragenlijst worden een aantal stellingen gegeven met betrekking tot het
functioneren van de politie, alsook uw persoonlijke mening over de politie in het algemeen. Gelieve
aan te geven in welke mate u met onderstaande stellingen akkoord ben, ongeacht of u reeds met
politiediensten in contact bent geweest.
1

2

3

4

5

helemaal niet akkoord

Eerder niet

Noch akkoord, noch

Eerder akkoord

helemaal wel

akkoord

niet akkoord

akkoord

120.
De politiediensten in België leveren over het algemeen goed werk.

1

2

3

4

5

Als burger is het makkelijk om contact te hebben met de politie.

1

2

3

4

5

De politie heeft een respectvolle houding ten aanzien van de burgers.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

De politie staat steeds ten dienste van de burgers.

1

2

3

4

5

Wanneer ik weet heb van politiecontroles, houd ik mij extra goed aan de verkeersregels.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

121.

122.

123.

De politie behandelt iedereen op gelijke voet, ongeacht zijn nationaliteit, geloof, sociale
stand, geslacht, enz…

124.

125.

126.

Het zien van een politievoertuig maakt mij zenuwachtig wanneer ik mij in het verkeer
bevind.

127.

Ik vind het veilig houden van de wegen en uitvoeren van controles en toezicht houden op
gevaarlijke punten, een belangrijke taak van de politiediensten.

74

De invloed van de sociale omgeving
Wanneer we deelnemen aan het verkeer, gebeurt het regelmatig dat we vergezeld worden door
anderen (bv: onze partner, vrienden, familie… ) in de auto. De onderstaande vragenlijst peilt naar de
invloed van de sociale omgeving op uw rijgedrag.
1

2

3

4

5

helemaal niet

Eerder niet

Noch akkoord, noch

Eerder akkoord

helemaal wel

akkoord

akkoord

niet akkoord

128.

Mensen in mijn omgeving geven mij feedback over mijn rijgedrag die me
zelfvertrouwen geeft.

129.

Als ik mezelf aanzet tot veilig en bewust rijden, geven mensen in mij omgeving
nuttige feedback over mijn rijgedrag.

130.

Mensen in mijn sociale omgeving geven mij constructieve feedback als ik veilig en
bewust rijgedrag vertoon.

131.

Mensen in mijn omgeving geven mij goede suggesties over hoe ik veiliger en
bewuster rijgedrag kan stellen.

132.

Ik denk dat mensen in mijn sociale omgeving verkeersgerelateerde problemen ten
harte nemen.

133.

Ik heb de indruk dat mensen uit mijn sociale omgeving de verkeersproblematiek
serieus nemen.

134.

Ik heb het gevoel dat de huidige verkeerssituatie de mensen in mijn sociale
omgeving oprecht bezighoudt.

135.

Ik heb het gevoel dat mensen in mijn sociale omgeving vastberaden zijn een
inspanning te doen voor een veiliger verkeer.

136.

Ik heb de indruk dat mensen in mijn sociale omgeving mij een gevoel van
verplichting geven om bepaalde gedragingen te stellen in het verkeer.

137.

Ik heb het gevoel dat mijn sociale omgeving me dwingt bepaalde gedragingen te
stellen in het verkeer.

akkoord
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4

5
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4

5
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3

4

5
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3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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138.

Ik heb het gevoel dat mensen in mijn sociale omgeving hun meningen over de
verkeersproblematiek aan mij opleggen.

139.

Ik heb het gevoel dat mensen in mijn omgeving de beslissingen die ik neem in het
verkeer respecteren.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

140.
Mensen in mijn omgeving respecteren mijn standpunten over het verkeer.
141.

Ik heb de indruk dat mensen in mijn sociale omgeving mijn veilig en bewust
rijgedrag ondersteunen.

142.

Mensen in mijn sociale omgeving bekommeren zich niet om mij wanneer we
discussiëren over het verkeer.

143.

Mensen in mijn sociale omgeving staan onverschillig tegenover mij wanneer we
spreken over het verkeer.

144.

Wanneer we spreken over verkeersgerelateerde vraagstukken, trekken mensen
in mijn omgeving zich niets van mij aan.

Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!
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