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Summary

There are long-standing calls for cities and regions to adopt and implement
policies that support a transition to sustainable urban transport systems, such
as increasing levels of cycling, walking, and public transit. Despite such
pressures, motorized transport (mostly single-occupancy vehicle trips)
remains a dominant form of urban travel. Policies that enable a transition are
well-known, yet barriers to implementation hamper progress. Transport
scholars posit that organizational and institutional barriers represent the most
complex hurdles. A key reason for these challenges is that finding the right
approach requires strategic capacity, the ability to organize, predict, and adjust
practices given on- going challenges. However, building strategic capacity is
difficult to achieve in the transport domain due to complexities and
uncertainties, for example, around increasingly diverse governance structures
and inflexibility of planning institutions. Therefore, learning how to build
strategic capacity seems necessary for governments and stakeholders to
respond to contemporary transport policy problems.
Learning through policy transfer
One way planners and city officials attempt to develop strategic capacity is to
engage with policy transfer – to “learn from abroad” about policies, ideas,
administrative systems, and institutions. The practice of seeking and
borrowing solutions from elsewhere is as old as cities themselves. For decades,
groups of city staff and officials have embarked on “technology scanning
tours,” traveling to other places to scout global practices that hold promise to
be transferred to new contexts. When returning from a tour, participants
report technical solutions and policy lessons learned, with the aim to advance
knowledge and trigger the spread and adoption of new practices. However,
to the degree policy transfer can help solve contemporary “wicked problems,”
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understanding organizational and institutional conditions and mechanisms of
learning in the process is duly needed.
The unresolved questions are whether, and to what extent, policy outcomes have
resulted from learning through policy transfer, and whether this learning influences
actions to facilitate trajectories of change. Should policy transfer serve a valuable
instrument to governments, its role in learning has yet to be clarified. Transport
planners and researchers would benefit from a more explicit understanding of how
policy transfer enables learning – and how that learning translates into practical
knowledge that influences organizational and institutional capacity for action. To
untangle these gaps for the transportation planning community, the questions of
how actors learn and how that learning translates into policy action need to be more
central.
This thesis explores these unresolved issues and contributes to gaining a more
complete picture of how learning at the ‘site of transfer’ occurs and how knowledge
potentially assimilates from the individual and collective to wider circles. The
overarching research question asks how can learning through policy transfer build
strategic capacity to reshape urban transport policy? Its objective is to generate a richer
understanding of learning that can further current research efforts and offer
potential solutions for the practice of policy transfer triggered by experiences in
other contexts. The thesis contributes novel conceptual frameworks, critical analyses
and empirical evidence to the wider body of knowledge regarding policy transfer
and learning processes. The final chapter of the thesis (epilogue) contributes
recommendations for individuals and entities engaged in the practice of policy
transfer, along with a working assessment guide, which can be used as a starting
point for reflecting (individually or within a team or organization) on the
recommendations provided.
Research design & case study approach
This thesis employs a mixed method and multi-disciplinary approach, closely
connected to transport planning practice. Five substantive chapters, which can be
read as independent articles, uniquely explore underlying individual, organizational
and institutional conditions possibly conducive to learning and strategic capacity
building. Each chapter tackles a sub-research question, progressively deepening
insights towards the culminating chapter (6), which advances and tests a theoretical
framework illustrating how learning through policy transfer could build strategic
capacity.
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Empirical chapters explore these concepts through the lens of urban cycling.
Cities all over the world increasingly position bicycling as a key ingredient to
achieve sustainable mobility policy goals, yet grapple with finding the right
way to achieve their ambitions. Knowledge on how to develop cycling
policies and to design and deliver infrastructure and other measures conducive
for increasing cycling levels is in high demand. Many local governments seek
“best practice” knowledge and experience from places with high rates of
cycling and well-integrated policies, such as many cities in the Netherlands.
Group visits to such places have become a well-worn strategy to gain ‘firsthand experience.’ Empirics in this thesis draw from such visits of municipal
staff and city officials traveling to urban cycling environments to learn about
bicycling policies. The research approach explicitly aims to expose individual
and collective learning processes of practitioners ‘as they happen’, employing
survey metrics, ethnographic fieldwork, and a longitudinal study. An
overview of the chapters is provided below.
Chapter 2 constructs the theoretical foundations of this thesis through an
exploratory and inter- disciplinary literature review. From fields such as political
science, public administration, and business management, the chapter
identifies relevant theoretical constructs of learning and crucial organizational
conditions of strategic capacity.
Chapter 3 provides critical inputs to the subsequent empirical work through
a systematic literature review of nearly a decade of transport policy transfer
research. The aim is to (a) critically assess the degree to which transport
literature engages conceptually and empirically with learning in policy
transfer and to (b) identify of hierarchy of factors that drive learning in policy
transfer.
Chapter 4 centers on actor learning and the acquisition of knowledge at the
‘site of transfer’. This chapter’s objectives are to (a) assess general trends in
learning with transportation professionals and (b) isolate variables in the
learning process that emerge as priorities at the learning setting. The empirics
draw from a practitioner conference on urban cycling, located in the
Netherlands, using a questionnaire with participants (n = 293) combined with
ethnographic fieldwork.
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Chapter 5 builds on Chapter 4 by examining another learning setting of policy
transfer practice – study visits. The chapter identifies and assesses characteristics
of study visits which facilitate knowledge transfer from the individual to wider
circles. Study tours are conceptualized as “trainings”, borrowing concepts and
metrics from human resource management literature. Empirics draw from a survey
(n = 109) with U.S.-based city staff and officials who participated in study tours on
urban cycling plus in-depth interviews (n = 15) with a panel of local actors from
Denver, Colorado.
Chapter 6 unites findings from previous chapters and proposes a theoretical
framework that explores how learning through policy transfer could build strategic
capacity. The “drivetrain” framework situates policy transfer as a communicative
learning practice that interacts with conditions of strategic capacity building. I
then apply the theory using a prospective, longitudinal case study of two U.S.
cities (Austin, TX, and New Orleans, LA) implementing bicycle infrastructure
policies while cohorts of actors “learn from abroad”. Empirics include pre- and
post-study visit interviews and ethnographic fieldwork during four study visits in
the Netherlands and Spain. The analysis highlights the strength of the framework
and the original propositions are amended for clarity and precision.
Conclusions
This research identifies policy transfer as a latent channel for collective learning
and unearths potential mechanisms and conditions of the process that could be
leveraged. The findings show that learning and knowledge transfer can occur
through the process of policy transfer; and that learning can translate into local
actions that augment strategic capacity. However, if policy transfer is to be viewed
as a learning process with potential pathways for building strategic capacity, the
research also shows that the process, and therefore its outcomes, depend on a
selection of inputs at several scales of influence. At the individual level, a key driver
was when actors demonstrated agency and viewed policy transfer activities as
intentional learning processes; even though their individual motivations for
participating differed, an attitude of openness and curiosity laid an important
foundation for learning. At the collective level (the bounded group of participants in
the study visits) a key driver was the setting or the ‘site of transfer’, which provided
an arena for cognitive, social, spatial, and sensory learning.
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Finally, findings reveal the moderating role of organizations and (local) institutions
in learning through policy transfer. Underlying inter- and intraorganizational rules, patterns of behaviors, and norms around
communications and relationships (i.e., within a Department of Public
Works or between stakeholder organizations) set a stage for the study
visits, including who was invited, points of discussion, and the range of
possible outcomes, including potential knowledge transfer and other actions.
In this way, the study visits acted as a setting to explore, align, or at least
acknowledge interpretations, reify roles and responsibilities, and reaffirm or
augment political capital. Furthermore, underpinning the socio-political
landscape were politically powerful “windows of opportunity” (i.e., a newly
elected and supportive Mayor or department head, or an imminent policy
decision) that can bolster, synchronize, and legitimize a shift in priorities.
These findings extend previous work, providing a rationale for more closely
incorporating local institutional and temporal dynamics in cases of policy
transfer.
The findings highlight several implications for improving local governance
that could be leveraged to augment capacity and willingness to reshape urban
transport policy – admittedly favoring bicycling. One, evidence illustrates the
value of informal group activities where actors have an opportunity to unite or
at least understand differences between interpretations of policy problems and
their potential solutions. The research observes relationship-building as deeply
human and therefore situated and sentient. Two, characteristics of political
will, such as heightened levels of certainty (i.e., regarding roles and
responsibilities) and confidence (i.e., in on-going projects and bicycling
policies), occurred among both political officials and other actors, and seemed
to emerge from a social learning process where assumptions were reified and
clarified, over a sustained period of several days. Finally, the findings from this
thesis provide guideposts for embracing a learning-oriented approach to reshape
transport policy from within the local institutional context. In particular, this
research supports a rationale to structurally invest in local knowledge
management, including a specific role for and benefit of strengthening intraand inter-organizational coordinative capacities for assimilating and
managing knowledge. Such capacities are shown to structurally support
collaboration and local innovation and can act as an antecedent to building
strategic capacity.
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Samenvatting

Steden en regio’s worden al geruime tijd opgeroepen om de overgang naar duurzame
mobiliteit te ondersteunen. Dit kan door fietsen, wandelen of het openbaar vervoer
te bevorderen. Ondanks deze aanhoudende druk blijft gemotoriseerd vervoer
(voornamelijk verplaatsingen met de auto door één persoon) de dominante vorm van
stedelijk vervoer. De weg naar transitie is veelal bekend, maar deze wordt vaak
belemmerd door obstakels in de implementatie. Wetenschappers stellen dat hierbij
organisatorische en institutionele aspecten de grootste barrières zijn. Het vinden van
de juiste aanpak vereist strategische capaciteit: het vermogen om praktijken te
organiseren, voorspellen en aan te passen bij aanhoudende uitdagingen. Echter, het
opbouwen van strategische capaciteit in het mobilitieitsdomein blijkt lastig door
complexiteiten en onzekerheden rondom inflexibele planningsinstellingen en steeds
diverser wordende bestuursstructuren. Het is voor overheden en belanghebbenden
noodzakelijk om te leren hoe zĳ strategische capaciteit kunnen opbouwen zodat
zij de problemen van mobiliteitsbeleid kunnen beantwoorden.
Leren door ‘policy transfer’
Een van de manieren waarop planners en stadsambtenaren strategische capaciteit
proberen op te bouwen is door middel van policy transfer: het leren van elders wat
betreft beleid, maatregelen, oplossingen, ideeën, bestuurlijke systemen en
instellingen. Het zoeken en lenen van oplossingen uit andere oorden is zo oud als
steden zelf. Al decennia lang organiseren groepen beleidsmakers en ambtenaren
zulke verkenningstochten in binnen- en buitenland. Zo verkennen ze welke
veelbelovende oplossingen kunnen worden overgebracht naar hun eigen context. Na
afloop schrijven de deelnemers doorgaans rapporten over technische oplossingen en
geleerde lessen. Het doel is het opdoen van kennis en stimuleren van nieuwe
praktijken. Het is echter noodzakelijk om de organisatorische en institutionele
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voorwaarden en de mechanismen van leerproces beter te begrijpen om te
weten in welke mate policy transfer kan bijdragen aan het oplossen van
complexe mobiliteitsproblemen.
Onbeantwoorde vragen zijn of, en in welke mate, beleidsuitkomsten het
resultaat zijn van leren door policy transfer, en of dit soort leren kan leiden tot
transities. Mocht beleidsoverdracht een waardevol instrument zijn, dan is het
nodig om de rol van leren verder te verduidelijken. Zowel vervoersplanologen
als onderzoekers hebben baat bij een explicieter begrip van hoe
beleidsoverdracht leidt tot leren en hoe dit tot actie leidt. De vragen hoe
actoren leren en hoe dat leren zich vertaalt tot beleidsactie moeten daarom
centraal staan.
Dit proefschrift draagt bij aan een completer beeld van het leren tijdens policy
transfer en hoe kennisoverdracht plaatsvindt, van een persoon of groep naar
bredere kringen. De onderzoeksvraag luidt: hoe kan leren door policy transfer
strategische capaciteit opbouwen om het stedelijk vervoersbeleid te veranderen? Het
doel van dit proefschrift is om een vollediger begrip van leren te genereren en
om mogelijke oplossingen te geven voor de praktijk van beleidsoverdracht.
Dit proefschrift draagt bij door middel van nieuwe conceptuele kaders,
kritische analyses en empirisch bewijs over beleidsoverdracht en leerprocessen.
Het laatste hoofdstuk van het proefschrift geeft advies (een ook een
evaluatiegids) aan mensen uit de praktijk van policy transfer.
Onderzoeksopzet
Dit proefschrift hanteert een gemengde methodologie en multidisciplinaire
aanpak en is nauw verbonden met de praktijk van mobiliteitsplanning. Elk
hoofdstuk (2-6) onderzoekt onderliggende individuele, organisatorische en
institutionele voorwaarden voor leren en de ontwikkeling van strategische
capaciteit. Elk hoofdstuk behandelt een aparte deelonderzoeksvraag met een
eigen perspectief. Naar het laatste hoofdstuk toe verdiept het onderzoek zich.
In dit laatste hoofdstuk wordt een theoretisch kader ontwikkeld en getest ter
illustratie van hoe leren door policy transfer strategische capaciteit zou kunnen
opbouwen.
Empirische hoofdstukken verkennen deze concepten door de lens van stedelijk
fietsen. Steden over de gehele wereld vinden fietsen belangrijk voor duurzaam
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mobiliteitsbeleid. Tegelijkertijd worstelen ze met het vinden van de juiste manier
om hun ambities te bewerkstelligen. Er is veel vraag naar kennis over fietsbeleid, het
ontwerp en uitvoering van infrastructuur en andere maatregelen die fietsen kunnen
bevorderen. Veel steden zoeken naar ‘best practice’ kennis en ervaring uit plaatsen
met veel fietsers en een succesvol fietsbeleid, waaronder veel Nederlandse steden.
Studiereizen naar ‘fietssteden’ in Nederland (en andere landen) zijn een
veelgebruikte strategie om deze kennis op te doen.
Dit proefschrift is gebaseerd op dergelijke studiereizen van stadsambtenaren en
gemeentemedewerkers. De onderzoeksaanpak is gericht op het blootleggen van
individuele en collectieve leerprocessen ‘zoals ze gebeuren’. Het gebruikt hiervoor
enquêtes, etnografisch veldwerk en een longitudinale studie.
Hoofdstuk 2 biedt de theoretische bouwstenen van dit proefschrift door middel van
een verkennend en interdisciplinair literatuuronderzoek. Uit vakgebieden als
politicologie, bestuurskunde en bedrijfskunde stelt het de relevante theoretische
concepten van leren en cruciale organisatorische voorwaarden van strategisch
vermogen vast.
Hoofdstuk 3 levert kritische input voor het volgende empirische werk door een
systematisch literatuuroverzicht van bijna een decennium aan onderzoek over
beleidsoverdracht in transport. Het doel is om (a) kritisch te kijken naar de mate
waarin de bestaande literatuur conceptueel en empirisch ingaat op leren bij
beleidsoverdracht en (b) de stimulerende factoren van leren bij beleidsoverdracht te
identificeren.
Hoofdstuk 4 richt zich op het leren van actoren en hoe zij kennis verkrijgen op de
‘plaats van policy transfer’. De doelstellingen van dit hoofdstuk zijn (a) het
beoordelen van algemene trends in het leren met transportprofessionals en (b) het
isoleren van variabelen in het leerproces in de leeromgeving van policy transfer. De
empirie komt van een conferentie over stedelijk fietsen in Nederland, waarbij
gebruik is gemaakt van een vragenlijst onder de deelnemers (n = 293) in combinatie
met etnografisch veldwerk.
Hoofdstuk 5 bouwt op hoofdstuk 4 en onderzoekt een andere leersetting van de
praktijk van policy transfer, namelijk studiereizen. Het hoofdstuk identificeert en
beoordeelt kenmerken die kennisoverdracht mogelijk maken. Studiereizen zijn
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geconceptualiseerd als ‘opleidingen’, waarbij concepten en meetmethoden
worden ontleend aan literatuur van human resource management. De data is
gebaseerd op een enquête (n = 109) met stedelijk personeel en ambtenaren uit
de VS die deelnamen aan studiereizen over stedelijke fietsen en ook interviews
(n = 15) met actoren uit Denver, Colorado.
Hoofdstuk 6 combineert resultaten uit voorgaande hoofdstukken en stelt een
theoretisch kader voor dat verkent hoe leren door policy transfer strategische
capaciteit zou kunnen opbouwen. Het kader situeert policy transfer als een
communicatieve leerpraktijk die in wisselwerking staat met condities van
strategische capaciteitsopbouw. Het kader wordt toegepast door middel van
een longitudinale casestudy van twee Amerikaanse steden (Austin, Texas, en
New Orleans, New Orleans) die fietsinfrastructuurbeleid implementeren
terwijl actoren leren van het buitenland. De data is gebaseerd op pre- en poststudiereis interviews en etnografisch veldwerk tijdens vier studiereizen in
Nederland en Spanje. De analyse benadrukt de kracht van het theoretisch
kader en worden aangepast voor duidelijkheid en precisie.
Conclusies
Dit onderzoek identificeert policy transfer als een latent kanaal voor collectief
leren en brengt potentiële mechanismen en voorwaarden van het leerproces
naar voren. De hoofdbevindingen tonen aan dat leren en kennisoverdracht
kunnen plaatsvinden door het proces van policy transfer; en dat leren zich kan
vertalen in lokale acties die de strategische capaciteit vergroten. Tegelijkertijd
blijkt uit het onderzoek dat het proces en de resultaten afhankelijk zijn van een
aantal variabelen op verschillende niveaus. Op een individueel niveau was
‘agency’ een belangrijke factor. Hoewel de individuele motieven voor
deelname verschilden, bleken openheid en nieuwsgierigheid belangrijke
voorwaarden voor leren. Op het collectieve niveau (de afgebakende groep
deelnemers aan de studiereizen) was de setting een belangrijke drijfveer. Deze
biedt een kader voor cognitief, sociaal, ruimtelijk en zintuiglijk leren.
Uit de hoofdbevindingen blijkt dat organisaties en (lokale) institutionele
aspecten een matigende rol spelen bij het leren door policy transfer.
Onderliggende inter- en intra-organisatorische regels, patronen, en normen
rond communicatie en relaties (zoals binnen of tussen organisaties) zetten de
toon voor studiereizen. Dit houdt in wie er wordt uitgenodigd, wat de
discussiepunten zijn, welke uitkomsten mogelijk zijn en andere acties. Op
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deze manier fungeerden de studiereizen als een omgeving om interpretaties te
verkennen, op één lijn te brengen of op zijn minst te erkennen, rollen en
verantwoordelijkheden te herdefiniëren, en politiek kapitaal te vergroten.
Bovendien werd het sociaal-politieke landschap ondersteund door politiek krachtige
‘windows of opportunity’ (bijvoorbeeld een nieuw burgemeester of
departementshoofd, of een beleidsbeslissing) die een verschuiving in prioriteiten
kunnen ondersteunen, synchroniseren en legitimeren. Deze bevindingen zijn een
uitbreiding van eerder onderzoek en onderstrepen het belang van de lokale
institutionele en temporele dynamiek bij beleidsoverdracht.
De hoofdbevindingen benadrukken verschillende implicaties voor het verbeteren
van lokaal bestuur die kunnen worden ingezet om de capaciteit te vergroten om het
stedelijk vervoersbeleid te veranderen – ten gunste van fietsen. Ten eerste blijkt uit
het onderzoek de waarde van informele groepsactiviteiten waar actoren de kans
krijgen om zich te verenigen of op zijn minst de verschillen te begrijpen tussen
interpretaties van beleidsproblemen en hun mogelijke oplossingen. Het onderzoek
observeert relatievorming als diep menselijk, gesitueerd en invoelend.
Ten tweede, kenmerken van politieke wil, zoals een verhoogde mate van zekerheid
(met betrekking tot rollen en verantwoordelijkheden) en vertrouwen (in lopende
projecten en fietsbeleid), traden op bij zowel politieke ambtenaren als andere
actoren. Deze kenmerken kwam voort uit een sociaal leerproces waarin
veronderstellingen opnieuw werden bevestigd, ontkracht en/of verduidelijkt
gedurende een periode van meerdere dagen.
Ten derde bieden de bevindingen van deze onderzoek aanknopingspunten voor een
op leren gerichte aanpak om mobiliteitsbeleid vanuit de lokale institutionele context
opnieuw vorm te geven. Dit onderzoek ondersteunt de logica van structurele
investering in lokaal kennismanagement. Dit behelst tevens een specifieke rol voor
de versterking van intra- en inter-organisatorische coördinerende capaciteiten voor
het assimileren van kennis. Deze capaciteiten ondersteunen samenwerking en lokale
innovatie en kunnen het startpunt zijn voor het opbouwen van strategische
capaciteit.
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With climate change, market forces, and societal costs of
car-dependency, the craft of urban transport planning faces
new challenges. While alternative mindsets and practices
are taking root, these changes have added tremendous
uncertainty to future planning practices. In the face of
uncertainty, progress can be difficult: it’s unclear what to
aim for and how any future could come to fruition. This
dissertation helps close the gap on such uncertainty. It prizes
a rich understanding of the practice of urban planning, the
underlying tenets of human-scaled transport systems, and
showcases how core building blocks could travel between
different settings.

