Meedoen
is makkelijk

Veilig verkeer
voor iedereen

Jij maakt het verschil
Verkeer is mensenwerk. Verkeersdrukte bij de basisschool, te hard rijden in
de wijk, onopvallende fietsers in de donkere maanden... Je kunt vaak zelf
al veel doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Natuurlijk door jezelf
zo goed mogelijk te gedragen in het verkeer. Maar je kunt je ook actiever
inzetten. Veilig Verkeer Nederland wil iedereen zo actief mogelijk betrekken
bij verkeersveiligheid. Wat wordt jouw bijdrage?

Jouw inzet is cruciaal
Dagelijks vallen er zestig ernstig gewonden in het verkeer. Bijna iedere dag komen er
twee mensen niet meer thuis. Dat kunnen ook jouw kind, tante, oma of buurman zijn.
Veilig Verkeer Nederland wil dat iedereen veilig over straat kan. We willen dat samen met
jou doen. En wij maken het je zo makkelijk mogelijk. En dat kan ook in jouw gemeente of
buurt. Of vanaf de bank. Jouw inzet is hard nodig!
Samen met jou komen we in actie om Nederland verkeersveiliger te maken.

Een activiteit die bij je past
Wil je meedoen? Leuk! Het kan op heel veel manieren. Wat past het best bij jou? Veilig
Verkeer Nederland is trots op iedereen die een steentje bijdraagt!
Betrokken buurtbewoner?
• Ga op onderzoek in je buurt en ontdek de grootste verkeersknelpunten.
• Meld onveilige verkeerssituaties via vvn.nl/participatiepunt.
• Regel een snelheidsmeting of remwegdemo voor jouw buurt.
Een dagje de handen uit de mouwen?
• Help scootmobielgebruikers veilig op weg, assisteer bij een scootmobielparcours.
• Word controleur bij het VVN praktisch Verkeersexamen.
• Help fietsers door hun fiets(verlichting) te checken… en te repareren.
• Help ons met het ophangen van spandoeken en posters.
Opmerkelijke organisatieskills?
• Organiseer verkeersprojecten voor de VVN afdeling in jouw gemeente.
• Help senioren langer veilig over straat te gaan met een VVN Opfriscursus.
• Bemiddel met basisscholen voor het VVN Verkeersexamen of dodehoeklessen.
Je professionele kennis inzetten?
• Zet je ervaring in op het gebied van verkeerskunde, communicatie, administratie, of…
• Kom lesgeven over verkeersthema’s aan kinderen, jongeren of volwassenen.
• Onderhoud goede contacten met de gemeente en politiek vanuit de VVN afdeling in
jouw gemeente.
Thuis op de bank je bijdrage leveren?
• Doe mee met onze onderzoeken.
• Volg ons op social media en deel je mening.
• Help andere vrijwilligers met hun social media of website.

Jij helpt ons?
Wij helpen jou!
Help jij met acties en activiteiten die zorgen voor een veiliger verkeer? Je maakt het
verschil en helpt mensen echt! Je doet ervaring op en kunt nieuwe talenten bij jezelf
ontdekken en ontwikkelen. En dat het stiekem ook nog eens erg leuk is om samen met
anderen ‘goed werk’ te doen, is mooi meegenomen.
8 redenen voor jou om mee te doen:
1. Je bent goed bezig: door jou voelen anderen zich veiliger en komen ze veilig thuis.
2. Je leert nieuwe mensen kennen en werkt samen met veel andere vrijwilligers en
professionals.
3. Meedoen is makkelijk: het kan ook in je eigen buurt en 15 minuten is al genoeg.
4. In de VVN Academy heb je toegang tot cursussen en meer dan 100 e-learnings.
5. Je leert veel. Ontwikkel je organisatieskills, financieel talent, leer netwerken of doe
bestuurlijke ervaring op.
6. Het staat goed op je CV en helpt je verder in je carrière.
7. Het is leuk om te doen! En we nodigen je uit voor allerlei uitstapjes en meetings.
8. Wij helpen jou. Onze medewerkers staan voor je klaar en je kunt terecht op ons VVN
Vrijwilligersplein voor allerlei handige downloads.

Ja ik help mee,
waar kan ik me aanmelden?
Neem contact met ons op:
• Meld je aan via onze website vvn.nl/helpmee
• Volg ons op Facebook @veiligverkeernl of Twitter @veiligverkeer en stuur ons een
bericht
• Of bel ons: 088 524 88 00
Onze medewerkers van het servicecentrum staan je graag te woord of nemen contact
met je op. We horen graag waar jouw interesses liggen om ons mee te helpen.
Meedoen is makkelijk. Geef je snel op!
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