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Samenvatting
Smart Mobility levert in potentie een positieve bijdrage aan doorstroming en verkeersveiligheid. Maar deze
diensten vragen aandacht en daardoor staat verkeersveilig gebruik ervan onder druk. Een lastige paradox. En er
was al zorg over afleiding door toenemend gebruik van de smartphone. Daardoor wordt Smart Mobility in het
maatschappelijk debat steeds vaker neergezet als vijand van verkeersveiligheid. Actie is nodig om de
verkeersveiligheid te waarborgen, maar zonder het kind met het badwater weg te gooien. Op basis van
literatuuronderzoek geven we aanbevelingen over gewenst gedrag van de verkeersdeelnemer. Als diensten het
gewenste gedrag ondersteunen leidt dit tot een verkeersveilige introductie van Smart Mobility.
Belangrijke vragen zijn daarbij: Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de verkeersdeelnemer, wat is
acceptabel tijdens de verkeerstaak, wie heeft verantwoordelijkheid en hoe waarborgen we dat
verantwoordelijkheid genomen wordt. Want de mens is feilbaar en kwetsbaar en niet altijd even goed in staat de
gevaren van afleiding goed in te schatten.
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Meer aandacht nodig voor afleiding in het verkeer
Smart Mobility is: ‘Informatisering en automatisering van mobiliteit, waardoor organisaties, mensen, goederen en
voertuigen hun mobiliteit slimmer, efficiënter, comfortabeler en veiliger kunnen inrichten’1. De nadruk ligt
daarbij op diensten waarbij de reiziger tijdens de reis informatie ontvangt, of geeft, over omstandigheden op de
route. Bijvoorbeeld waarschuwingen bij het naderen van wegwerkzaamheden, objecten op de weg of file-staarten,
advies over alternatieve routes, meldingen over weersomstandigheden, of over verkeersborden, adviezen voor
ketenmobiliteit, parkeeradviezen en –geleiding, snelheids- en verkeerslichtadviezen et cetera. De techniek ligt
klaar, Smart Mobility maakt zich op om een veelbelovend onderdeel van de verkeerstaak te worden. Het biedt
immers kansen voor betere doorstroming en verkeersveiligheid.
Maar….. ook bedreigingen. Want afleiding ligt op de loer. Recente ontwikkelingen maken duidelijk waarom
afleiding in het verkeer een belangrijker thema is geworden:
1) Het gebruik van smartphones en andere devices neemt toe, ook in het verkeer. Voorbeelden zijn het
luisteren naar muziek tijdens de reis, navigeren, tekstberichten lezen en beantwoorden, telefoneren en
(sociale media) berichten lezen. Dit geldt niet enkel voor autobestuurders maar ook voor andere
weggebruikers zoals fietsers en voetgangers.
2) Het aantal Smart Mobility-diensten neemt toe. Overheid en dienstverleners bieden via smartphone apps,
mobiele devices en vaste systemen in of op het voertuig - zoals auto en fiets -, informatie aan
verkeersdeelnemers over de doorstroming (en alternatieven) en verkeersveiligheid (filestaart, ongevallen,
wegwerkzaamheden). Smart Mobility wordt gezien als een van de manieren om beleidsdoelstellingen ten
aanzien van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid te realiseren.
3) Het aantal verkeersongevallen nam de voorbije jaren niet meer af en neemt in Nederland in 2016 zelfs
opnieuw toe. Het vermoeden is dat toenemend gebruik van smartphones een belangrijke bijdrage levert
aan de groei van het aantal verkeersongevallen en schades.
Het gebruik van de smartphone in het verkeer wordt daardoor in het maatschappelijk debat steeds vaker neergezet
als vijand van verkeersveiligheid. Ondanks het feit dat dit statement in Nederland momenteel nog niet
onderbouwd is met harde cijfers, laten diverse onderzoeken zien dat er inderdaad gevaren kleven aan het gebruik
van smartphones in het verkeer, voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Recent onderzoek in de Verenigde
Staten geeft een onderbouwing van dit vermoeden2.
Informatiediensten in het verkeer
Om een onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende diensten die worden aangeboden op smart devices
zoals de smartphone, de smartwatch en de in-car console, zijn de diensten in drie types ingedeeld:
1) Smart Mobility-diensten die informatie over het verkeer en/of de verkeerstaak geven, zoals verkeers- of
mobiliteitsinformatie. Dit soort diensten brengt een verantwoordelijkheid met zich mee voor de
dienstverlener; deze kan immers verwachten dat de dienst gebruikt gaat worden tijdens deelname aan het
verkeer.
2) Entertainment- en infotainmentdiensten die niet bedoeld zijn voor het verkeer of communicatie, en
gevaarlijk zijn bij gebruik tijdens het verkeer. Bijvoorbeeld spelletjes, film- en seriekanalen.
3) Communicatie-diensten: telefoneren, sms-service en diensten als Whatsapp. Deze diensten kunnen
aangevuld worden met diensten waarmee ingesteld kan worden wie contact mag opnemen tijdens
deelname aan het verkeer.
Deze indeling is van belang omdat de mate waarin deze diensten toegelaten kunnen worden tijdens de
verkeerstaak verschilt. Smart Mobility diensten (1) en Communicatie diensten (3) kunnen onder voorwaarden
toegelaten worden. De overige diensten (2) zijn een verleidelijk bijproduct van het toestaan van de andere twee.
Informatiediensten en verkeersveiligheid
De Smart Mobility Community for Standards and Practices, thema Human Behavioura heeft een verkenning
uitgevoerd naar de relatie tussen gebruik van Smart Mobility onderweg (en bijbehorende devices) en
verkeersveiligheid. De verkenning heeft laten zien dat deze relatie gecompliceerd is:
a

Voorheen Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour

•

•

•
•

•
•

•

Kortstondige afleiding leidt niet noodzakelijk tot een sterk verhoogd risico. Onder bepaalde voorwaarden
en omstandigheden, kan afleiding door communicatie (bellen of korte tekstberichten lezen) verkeersveilig
plaatsvinden zolang dit tot een minimum wordt beperkt en de verkeerssituatie relatief eenvoudig is.
Het is mogelijk om op verkeersveilige wijze gebruik te maken van Smart Mobility diensten3. Maar een
Smart Mobility dienst kan tot onveilig gedrag leiden als de dienst zelf (of de interface) afleidt van de
verkeerstaak.
Alles kan afleiden tijdens verkeersdeelname, maar niet altijd met een negatief effect op de
verkeersveiligheid.
Sommige Smart Mobility-diensten richten zich specifiek op de verhoging van de verkeersveiligheid.
Maar per type van dergelijke verkeersveiligheidsdiensten is nog onvoldoende onderzocht of deze ook
daadwerkelijk het gewenste effect heeft op verkeersveiligheid.
Het is verleidelijk om tijdens deelname aan het verkeer diensten te gebruiken die niet bedoeld zijn voor
het verkeer.
De devices waarop Smart Mobility mogelijk is, bieden ook mogelijkheden voor communicatie (bellen,
Whatsappen) en niet-verkeersgerelateerde informatie (Facebook, Twitter). De verkeersdeelnemer kan bij
het raadplegen van een Smart Mobility-dienst in de verleiding komen meer aandacht te geven aan de nietverkeersgerelateerde dienst (secundaire taak) ten koste van aandacht voor de verkeerstaak (primaire taak).
Met als gevolg dat de ogen van de weg zijn en de aandacht niet bij de verkeerssituatie.
Het uitvoeren van een secundaire taak kan zo lang duren dat de verkeersdeelnemer onvoldoende
waarneemt dat verkeersomstandigheden ondertussen meer aandacht nodig hebben. Smart Mobilitydiensten kunnen helpen om in deze situatie juist de aandacht weer naar de verkeerstaak te krijgen.
Bijvoorbeeld door te waarschuwen voor acuut gevaar zoals een object op de weg of een filestaart.

De paradox hierin is dat Smart Mobility-diensten problemen kunnen oplossen die (mede) veroorzaakt kunnen
worden door (neven)effecten van het gebruik Smart Mobility-diensten.
Het gewenste gedrag voor veilig Smart Mobility
Literatuuronderzoek naar de vaardigheden en beperkingen van verkeersdeelnemers bij de verdeling van aandacht
tussen de verkeerstaak (primaire taak) en secundaire taak (een taak die afleidt van de verkeerstaak) levert
bruikbare informatie op om een aantal aanbevelingen te doen. Daarbij hebben we ook onderzocht hoe
verkeersdeelnemers compenseren voor het toegenomen risico op een ongeval. Deze principes hebben we vertaald
naar een overzicht van gewenst gedrag van de verkeersdeelnemer. Het is een lijst waarmee de verkeersdeelnemer
wordt opgeroepen om zich verantwoordelijk te gedragen en de ontwikkelaars worden opgeroepen ervoor te
zorgen dat de genoemde punten in orde zijn.
Smart Mobility applicaties moeten zich ‘bewust’ zijn van de verkeerstaak en secundaire taken die de bestuurder
uitvoert. Het systeem moet sowieso de interactiemogelijkheden beperken als iemand daadwerkelijk met de
verkeerstaak bezig is. Ook moet het systeem kennis hebben over de verkeerssituatie en op basis daarvan gericht
informatie tonen die van belang is voor de veiligheid en informatie filteren die op dat moment een lagere prioriteit
heeft.
1) Voorkom invoeren van tekst op smart devices tijdens beweging in het verkeer
Het beste is het wanneer een dienst helemaal geen manuele of gesproken invoer nodig heeft tijdens het
rijden, fietsen of lopen. Het typen van tekst (berichten, tekstinvoer om telefoonnummer of straatnaam te
selecteren et cetera) is een van de gevaarlijkste afleidingen van de verkeerstaak als gevolg van
apparatuurgebruik4. Het is een zeer groot risico en risicovoller dan telefoneren tijdens deelname aan het
verkeer5,6. Tegelijk actief deelnemen aan het verkeer en typen van tekst is mentaal erg inspannend,
waardoor de aandacht te lang van de verkeerstaak wordt gehaald. De kans om bij een ongeval betrokken
te zijn als tijdens het rijden tekstberichten worden verstuurd of andere tekst wordt ingevoerd is vele malen
hoger dan zonder deze afleiding7.

2) Voorkom verleiding om verkeersongerelateerde diensten te raadplegen
Relevante informatie voor de verkeerstaak mag worden getoond (onder bepaalde voorwaarden), maar de
relevante informatie mag niet uitnodigen tot verder zoeken naar informatie. Daar zijn handelingen voor
nodig die afleiden van de verkeerstaak. Relevante aanvullende informatie moet dus direct getoond
worden. Niet-relevante berichten mogen niet getoond worden, ook niet na het drukken op een knop. De
zorg is voornamelijk dat bij het raadplegen van relevante informatie ook de melding van niet-relevante
informatie gezien wordt. De verkeersdeelnemer heeft moeite om de neiging tot lezen van die informatie
te onderdrukken.
Vermijd vooral diensten die de aandacht lang vasthouden en die de aandacht als het ware geheel
absorberen, zoals entertainment- en infotainmentdiensten, waaronder filmpjes, spelletjes en lange
‘interessante’ berichten. Het gevaar schuilt in het langdurig vasthouden van de ogen en daarmee de
aandacht: hoe langer de blik van de weg is, hoe hoger de ongevalskans8. Een uitdaging hierbij is om voor
elkaar te krijgen dat niet-verkeersgerelateerde berichten via social media geblokkeerd worden, terwijl
verkeersgerelateerde berichten via hetzelfde medium op een verkeersveilige wijze wel doorgegeven
worden.
3) Sta communicatie toe wanneer de andere zeven aanbevelingen niet in het geding komen
Een hands-free gesprek voeren via de telefoon kan onderweg onder bepaalde voorwaarden. Het moet een
uitzondering zijn, gesprekken moeten kort zijn, de verkeerssituatie moet relatief eenvoudig zijn en de
totale periode van telefonische gesprekken voeren moet zo kort mogelijk zijn. Waarbij natuurlijk ook de
overige zeven aanbevelingen in acht moeten worden genomen. De verkeersdeelnemer moet op het
moment van het telefoontje voldoende aandacht bij het verkeer hebben en in staat zijn in te schatten of de
verkeerssituatie het gesprek en benodigde handelingen toelaat. Wanneer het bellen meer aandacht krijgt
dan de verkeerstaak dan worden veranderingen over tijd in de verkeerssituatie onvoldoende opgemerkt.
Dit kan leiden tot verkeersonveilige situaties, ongeacht de modaliteit van de beller (zoals auto, fiets of te
voet). Communicatie via tekst is alleen wenselijk voor het ontvangen van korte berichten die in een
oogopslag te lezen zijn8.
4) Houd de ogen zoveel mogelijk op de weg: beperk informatie tot wat in één oogopslag kan worden
waargenomen
Het gevaar van een kort telefoongesprek op een rustige weg is relatief klein omdat bestuurders tijdens het
telefoneren de ogen op de weg houden9. Dit voorkomt zelfs dat de verkeersdeelnemer uit verveling gaat
rondkijken9. Gevaren kunnen daardoor snel worden waargenomen. Studies tonen aan dat 1,6 tot 2
seconden de ogen van de weg af nog veilig moeten zijn, een redelijk conservatieve schatting die
gebaseerd is op een grote hoeveelheid onderzoek3,10,11,12,13. Voor een drukke verkeerssituatie is het veilige
tijdsframe korter.
5) Houd zoveel mogelijk de handen aan het stuur van het voertuig (waaronder auto en fiets):
minimaliseer manuele bediening van het device
Zowel bij autorijden als bij fietsen is het sturen met twee handen het meest stabiel en veilig. Een auto en
een fiets zijn met één hand te besturen. Als met de hand die van het stuur af is een secundaire taak wordt
uitgevoerd dan kunnen problemen ontstaan voor koershouden en bij fietsen ook voor evenwicht houden.
Zeker als ook de ogen van de weg af zijn. Aangeraden wordt daarom om manuele bediening van devices
door voertuigbestuurders (zoals automobilisten en fietsers) zoveel mogelijk te minimaliseren. Het gebruik
van bijvoorbeeld een touchscreen voor het invoeren van tekst tijdens het rijden leidt – vergeleken met
stembediening – tot een lager bewustzijn van de omgeving (“situation awareness”) en het langduriger
wegkijken van de weg, waarbij zelfs de drempel van ‘maximaal 2 seconden de ogen van de weg’ wordt
overschreden14.

6) Voorkom langdurige en intensieve mentale afleiding
Een matige en korte mentale afleiding tijdens deelname aan het verkeer leidt niet tot grote problemen
zolang de verkeersdeelnemer de ogen op de weg en de handen aan het stuur houdt. Bij matige mentale
afleiding blijft deelname aan het verkeer goed mogelijk vanwege de vele automatische gedragsprocessen
waarvan de doorsnee verkeersdeelnemer gebruik maakt.
Mentale afleiding wordt een probleem als veel inspanning gedaan moet worden om Smart Mobilityinformatie te begrijpen, een instelling te veranderen of een route goed in beeld te krijgen. Daarnaast
kunnen smart devices ook problematisch afleiden als een telefoongesprek lang duurt en veel concentratie
vergt, als berichtjes onderweg worden gelezen of foto’s en video’s worden bekeken. Om de mentale
inspanning te verminderen moet Smart Mobility-informatie overzichtelijk en in hapklare brokken
aangeleverd worden. Alle overbodige informatie – die niet met de actieve deelname aan het verkeer te
maken heeft – moet weggelaten worden. Verkeersdeelnemers moeten hierbij worden geholpen. Alleen al
het ontvangen van notificaties zonder er op te reageren leidt al af15.
7) Draag de sociale norm uit
Uit verschillende onderzoeken over het gebruik van mobiele devices tijdens deelname aan het verkeer
blijkt dat 18 tot 30-jarigen momenteel de leeftijdsgroep zijn waarin dit gedrag het meeste voorkomt 16,17
(en in alle modaliteiten). Het succes van Smart Mobility gaat afhangen van de mate waarin het lukt om de
gebruikers er op te wijzen wat omgangsnormen zijn met afleiding onderweg. Kortom: het stellen van een
duidelijke sociale norm.
8) Smart Mobility-diensten moeten toegevoegde waarde bieden
Verkeersdeelnemers zouden kritisch op Smart Mobility-diensten moeten zijn en alleen diensten gebruiken
die voor hun daadwerkelijk iets toevoegen aan de verkeers- en mobiliteitsinformatie waarover ze al
beschikken. Deze toegevoegde waarde kan bijvoorbeeld zitten in het bieden van relevante informatie die
niet (goed) zichtbaar is langs, boven of op de weg, in meer tijdige informatie, het attenderen op urgente
informatie, het wegnemen van onzekerheid, het bieden van handelingsperspectief of het geven van
feedback op het eigen verkeersgedrag. De voorkeur gaat daarbij uit naar één interface waarop de
informatie uit verschillende bronnen geïntegreerd en geprioriteerd is. Zo wordt een overload aan
informatie voorkomen en wordt gelijktijdig voorkomen dat tegenstrijdige informatie wordt geboden.
Een aanpak voor veilig gebruik van Smart Mobility in het verkeer
Smart Mobility biedt heel veel mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verhogen, maar dit gaat niet vanzelf.
De mens is immers feilbaar (en kwetsbaar) en heeft de gevaren van afleiding in het verkeer zelf niet altijd
voldoende door. Bescherming van de weggebruiker lijkt nodig, maar niet in de vorm van een verbod op diensten
die juist positief kunnen bijdragen. Het is daarom nodig om te bepalen onder welke voorwaarden Smart Mobility
verkeersveilig inzetbaar is. En daarvoor is het nodig om te bepalen wie daar verantwoordelijkheid voor heeft.
Wij stellen voor om via een systeemaanpak tot veilig bruikbare Smart Mobility te komen. Dit vergt een grote
mate van zelfregulering van de markt en samenwerking tussen alle stakeholders, waar nodig geflankeerd door
ondersteunende wet- en regelgeving. Dat is wenselijker dan afleiding in het verkeer door smart devices te
voorkomen door het introduceren van (rigide) wet- en regelgeving die (mogelijk) gebruik van smart devices
onderweg verbiedt. Daarmee zou het kind met het badwater weggegooid worden.
Maar zijn we er dan?
Met u gaan we graag de discussie aan over de volgende thema’s:
• Hoe kunnen we de verkeersdeelnemer én in bescherming nemen én Smart Mobility diensten aanbieden
• Welke mate van afleiding door Smart Mobility diensten kun je toestaan tijdens deelname aan het verkeer
• Is er wet- en regelgeving nodig of kan ‘de markt’ de verantwoordelijkheid zelf aan
• Hoe zorgen we voor een veilige transitie richting Smart Mobility diensten
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