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Iedereen veilig 
over straat
Als Veilig Verkeer Nederland (VVN) geloven wij dat we mensen betrokken moeten hou-

den bij de verkeersveiligheid. Iedereen maakt weleens dat-ging-net-goed-situaties mee: 

kinderen die plotseling oversteken, drukte bij scholen, fietsers zonder verlichting die je 

nét op tijd ziet. Helaas gaat het ook nog té vaak mis!

Sinds onze oprichting in 1932 bundelen wij daarom krachten van verkeersdeelnemers, 

overheden, bedrijven en talloze vrijwilligers om hen te helpen een bijdrage aan verkeers-

veiligheid te leveren.

Onze missie Iedereen veilig over straat typeert de kern van ons bestaan. We zetten ons 

primair in voor kwetsbare verkeersdeelnemers, met extra aandacht voor de veiligheid 

van kinderen. En het mooie is: iedereen kan aan onze missie bijdragen. 

In dit boekje vertellen we hoe.
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Meedoen 
is makkelijk 
Onder het motto Meedoen is makkelijk laten wij weggebruikers zien dat meedoen aan 

verkeers veiligheid héél makkelijk is en dagen wij hen uit om daarvoor hun verantwoorde-

lijkheid te nemen. Denk bijvoorbeeld aan rustig rijden in de woonwijk, je hand uitsteken 

of je telefoon wegstoppen zodra je in de auto of op de fiets stapt.

Ons werk = 
ons merk
Of het nu gaat om het VVN Verkeersexamen, het VVN Participatiepunt, de VVN 

Fietsverlichtingsactie, de VVN Veilige Schoolomgeving of de VVN Opfriscursus: wij 

koppelen ons merk altijd aan ons werk. Zo zijn we zichtbaar en herkenbaar.

We hebben onderzocht hoe Veilig Verkeer Nederland overkomt op de gemiddelde 

Nederlander. Mensen vinden Veilig Verkeer Nederland: 

• activerend

• betrokken

• relevant

• innoverend

• verbindend
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Verkeer blijft
mensenwerk
Indien al het verkeer volledig automatisch en vlekkeloos zou verlopen, lijkt de kans op 

ongelukken nihil. Echter, zover is de techniek nog niet. Verkeer is mensenwerk. Fouten 

worden snel gemaakt en afleiding ligt op de loer. 

Vandaar dat wij ons met alle activiteiten richten op het menselijk gedrag. Dit bepaalt 

hoofdzakelijk hoe en of wij ons veilig in het verkeer bewegen. Door middel van produc-

ten, acties en campagnes wil VVN alle weggebruikers continue alert houden. 

Ons 
streven
Wij streven naar een verkeersveilige samenleving waarin verkeersdeelnemers oog heb-

ben voor elkaar en rekening houden met anderen. Daarbij stimuleren wij mensen en 

organisaties om zich actief voor verkeersveiligheid in te zetten, zodat verkeers deelnemers 

zich er iedere dag weer bewust van zijn dat zij zélf een bijdrage leveren aan het verkeer.
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Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van VVN. Dagelijks werken ze ieder op hun eigen 

manier aan een veilig verkeer. In lokale teams, zoals de VVN Verkeersouders of in hun 

eigen buurt waar zij ieder op hun eigen manier werken aan een veiliger verkeer. Zij dra-

gen samen onze boodschap uit dat iedereen makkelijk mee kan doen. Om het verkeer 

voor zichzelf en voor anderen veiliger te maken. Dankzij hén kunnen we de activiteiten 

blijven organiseren. Ware ambassadeurs op wie VVN trots is!

Onze
doelgroepen

Kinderen en ouders

SeniorenBuurtbewoners

Jongeren
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Kinderen 
en ouders
Kinderen in het verkeer zijn extra kwetsbaar en daarom een zeer belangrijke doelgroep. 

Thuis

Leren in het verkeer begint al thuis. VVN 

helpt ouders thuis al om verkeer op een 

leuke manier met hun kinderen te bespre-

ken. Ook is het belangrijk dat ouders het 

goede voorbeeld geven. 

Op school

Op school komen kinderen in aanraking met de VVN Verkeerseducatiemethode. Dit is 

een doorlopende leerlijn waarvan zeventig procent van de basisscholen ge bruik maakt. 

Leerlingen doen al in een vroeg stadium verkeerskennis op. Onze les pakketten zijn 

aantrekkelijk en actueel. Onderdeel is bijvoorbeeld een situatiebouwer in de digitale 

verkeer lessen waarmee docenten verkeerssituaties in de eigen buurt nabootsen en met 

de kinderen bespreken. Of het speciale lespakket om smartphone gedrag op de fiets te 

ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld ook aan het digitale VVN theoretisch Verkeersexamen 

en het praktische examen die begeleiders met behulp van een handige app kunnen 

monitoren.
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Buurtbewoners
en woonwijken
Een te hoge snelheid in woonwijken is één van de voornaamste gevaren en ergernissen 

en dit wordt over het algemeen door eigen buurtbewoners veroorzaakt. 

In de buurt

Buurtbewoners melden via het VVN Participatiepunt hun zorgen over onveiligheid 

in hun eigen buurt en komen dan vervolgens samen met VVN in actie om de buurt 

verkeers veiliger te maken. Denk bijvoorbeeld aan remweg demonstraties, stickeracties 

en snelheidsmetingen.



Buurtbewoners

Kinderen 
& ouders

Jongeren

Senioren

SCHOOL

OP WEG
BUURT

THUIS

VVN Verkeerseducatie
•  70% van de scholen gebruikt 

de methode. 
•  bereik: 500.000 leerlingen
•  900 dodehoeklessen voor

27.000 leerlingen
•  Game Wheeliepop 

22.000 keer gedownload
•  nieuw: Wegwijs VR 

VVN 
Verkeersexamen
•  90% van de scholen 

deed theoretisch 
examen

•  500.000 examens 
geoefend oefensite

VVN Opfriscursus
•  176.190 online testen
•  228 cursussen op locatie, 

8551 deelnemers

MONO
•  Bedrijfspresentaties en workshops

Bob
•  1.540.000 contactmomenten 

bij concerten en festivals
•  56.648 contactmomenten 

bij alcoholcontroles

VVN 
Verkeersouders
•  3282 Verkeersouders

VVN Veilige 
schoolomgeving
• 101 scholen deden mee
• 16.395 ouders bereikt

VVN Fietsverlichting
• Acties in 99 gemeenten

VVN 
De scholen zijn 
weer begonnen
•  93% van de 

gemeenten doet mee

VVN
Participatiepunt
•  7687 meldingen
•  1087 buurtacties
•  2225 vrijwilligers
•  direct bereik: 

55.000 mensen

De scholen zijn
weer begonnen!
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VVN
in actie

Cijfers uit jaarverslag 2017
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Senioren
Senioren zijn ervaren verkeersdeelnemers, maar ook extra kwetsbaar in het verkeer. 

Wanneer zij betrokken raken bij een ongeval is het letsel veelal groter. Daarnaast wor-

den wij gemiddeld ouder en blijven we langer zelfstandig deelnemen aan het verkeer en 

dus in steeds grotere getale op de weg. 

Op weg

VVN helpt senioren op verschillende manieren om zich 

veilig te blijven bewegen in het verkeer. Zo organiseren 

wij in het hele land de VVN Opfriscursus (online 

en op locatie) voor automobilisten, fietser s en 

scootmobielgebruikers. Maar wij volgen ook 

de actualiteit op de voet. Als antwoord hierop 

hebben wij e-bikecursussen ontwikkeld en een 

site gemaakt waarop (nieuwe) verkeers regels 

in begrijpelijke taal worden toegelicht. Met 

deze producten krijgen senioren voldoende 

bagage om met vertrouwen veilig te blijven 

deelnemen aan het verkeer. 

VVN
Opfriscursus
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Jongeren
Jongeren vormen een kwetsbare doelgroep die lastig te beïnvloeden is, zeker met een 

thema als verkeer. Toch lukt het VVN in samenwerking met partners en overheden voor 

deze groep innovatieve producten te ontwikkelen die hen aanspreekt. Hierdoor heeft 

verkeersveiligheid ook onder jongeren aandacht. 

Smartphone 

Voorbeelden hiervan zijn Wheelie Pop en Beat the Street. Wheelie Pop is een game 

voor jongeren om op een leuke manier te leren signalen van appjes en telefoontjes in het 

verkeer te negeren. Beat the Street is een verkeersles waarbij jongeren via virtual reality 

letterlijk in een andere wereld stappen. 

Bob

Ook de Bob-campagne is nog steeds erg aansprekend onder jongeren. VVN maakt Bob-

afspraken op festivals en bij concerten met hulp van vele vrijwilligers die blaastesten 

afnemen om alcoholgebruik in het verkeer te minimaliseren. 



samen
is beter
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Gemeenten, 
provincies en 
landelijke overheid
Overheden zijn zeer belangrijke deelgenoten om de ver-

keersveiligheid in Nederland te bevorderen. VVN werkt 

vaak samen met de landelijke overheid en provincies. 

In bijvoorbeeld campagnes en acties die verkeersdeel-

nemers bewust maken van hun risicovolle gedrag in het 

verkeer. De welbekende Bob- en MONO-campagnes zijn 

hier mooie voorbeelden van. 

En wat te denken van de vele lokale activiteiten die 

gemeenten samen met onze VVN vrijwilligers ver-

zorgen? Zoals buurt- en fietsverlichtingsacties, het 

VVN Verkeersexamen, maar ook de welbekende cam-

pagne De scholen zijn weer begonnen.

Partners
VVN kan haar werk niet doen zonder samenwerking met bedrijven. Meerdere grote en 

kleine bedrijven hebben zich al aan ons verbonden. Als sponsor of partner zorgen zij er 

samen met VVN voor dat Nederland verkeersveiliger wordt. Zij laten hiermee zien dat 

maatschappelijk verantwoord ondernemen geen loze kreet is.
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Wat jij
kunt doen
Op jouw eigen manier ben je betrokken bij Veilig Verkeer Nederland. 

Goed voorbeeld doet volgen en daarom zijn onderstaande vijf vuist-

regels natuurlijk vanzelfsprekend voor jou! 

1. Als ik in het verkeer zit, krijg je mijn voicemail.  

Ik gebruik mijn telefoon niet in het verkeer.

2. Als ik moet rijden, drink ik geen druppel alcohol. Ik sta voor Bob.

3. Zichtbaarheid is essentieel in het verkeer en daarom zorg ik voor goede 

(fiets)verlichting.

4. Ongeacht de manier waarop ik aan het verkeer deelneem – auto, fiets, 

lopend – ik stop voor rood licht. 

5. Haastige spoed is zelden goed. Wanneer ik onderweg ben gedraag ik mij 

ontspannen. Keep calm! 

vijf
vuistregels
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Doe mee! 

Iedereen veilig over 
straat en onthoud: 
meedoen is makkelijk! 

Zeg het voort…
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Veilig Verkeer Nederland

Stationsstraat 79a

3811 MH Amersfoort 

Postbus 66

3800 AB Amersfoort

088 524 88 00

info@vvn.nl 

veiligverkeernederland.nl

In contact blijven?

Volg ons dan op social media, deel de berichten en schrijf je in voor de nieuwsbrief. 

Iedereen veilig over straat!

veiligverkeernl

veiligverkeernl

@VeiligVerkeer

VVN Veilig Verkeer Nederland
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