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Dit project geeft invulling aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Thema’s: Afleiding & kwetsbare verkeersdeelnemers

Laat je niet 
afleiden



Waarom?
Het aantal verkeersdoden en ongelukken in het verkeer is de 

afgelopen jaren toegenomen. Een van de voornaamste oorzaken 

is afleiding in het verkeer, met name door smartphonegebruik. 

Smartphonegebruik tijdens deelname aan het verkeer is een 

onverantwoorde en gevaarlijke combinatie. Toch komt dit gedrag 

veel voor en leidt het volgens inschatting van de SWOV tot enkele 

tientallen slachtoffers per jaar. Daarom is de campagne ‘MONO, 

Ongestoord onderweg’ in het leven geroepen.

Doelstelling en doelgroep
Het doel van de MONO-campagne is om fietsers en auto-

mobilisten bewust te maken van het afleidende effect van 

smartphonegebruik tijdens het rijden en van de bijbehorende 

risico’s voor de eigen veiligheid en die van andere verkeers-

deelnemers. Met de campagne willen we smartphone gebruik 

tijdens verkeersdeelname terugdringen. 

“ Het is heel normaal om tijdens 
verkeersdeelname even niet  
bereikbaar te zijn.”  
Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Veilig Verkeer Nederland biedt onderstaande producten aan:

Promotieteam MONO
In te zetten bij onder andere voortgezet onderwijs, vervolg-

onderwijs, evenementen en bedrijven. Minimaal twee VVN-

promotieteamleden gaan in gesprek met scholieren en/of 

bezoekers van evenementen over telefoongebruik in het verkeer. 

We helpen bij het instellen van de telefoon, zodat zij eenvoudig 

‘MONO’ kunnen rijden. Mensen die zich conformeren aan MONO 

krijgen een sleutelhanger als beloning. De inzet duurt minimaal 2 

uur en maximaal 4 uur.

Bedrijven & MONO 
Werkgevers vinden de veiligheid van werknemers doorgaans 

erg belangrijk. Organisaties kunnen op diverse manieren ook 

de veiligheid van hun medewerkers tijdens verkeersdeelname 

vergroten, onder andere door MONO-rijden te stimuleren. Om 

organisaties hierbij te helpen bieden we het volgende aan:   

• workshop ‘MONO – Ongestoord Onderweg’. Op een interactieve 

manier gaan we het gesprek aan met werknemers over hun eigen 

telefoongebruik en de gevaren daarvan tijdens het rijden;

• Toolbox MONO - binnen de speciaal ontwikkelde toolbox voor 

bedrijven staan handige tips en concrete adviezen over de 

aanpak van telefoongebruik in het verkeer;

• in de webshop van Veilig Verkeer Nederland zijn materialen 

beschikbaar waarmee bedrijven MONO-rijden kunnen 

stimuleren.

Basisonderwijs  
De hoogste risicogroep zijn jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Het 

thema ‘afleiding in het verkeer’ is erg belangrijk en keert daarom 

op diverse manieren terug, namelijk:

• Op de fiets? Even niets… 

Dit lespakket, bestaande uit drie lessen, is bedoeld voor 

groep 7 en 8 van het basisonderwijs en het eerste jaar van het 

voortgezet onderwijs. Voordat deze jongeren zichzelf onveilige 

gewoonten aanleren, willen wij hen met ‘Op de fiets? Even 

niets…’ al in een vroeg stadium de juiste norm bijbrengen. Na 

afloop maken de leerlingen afspraken met zichzelf en met elkaar 

over het niet bereikbaar willen zijn tijdens verkeersdeelname. 

Eigen inzicht laat zien dat ongestoord onderweg gaan heel 

normaal is. 

• Wheeliepop  

Het spelen van een game is onder kinderen erg gewild. 

Deze game – Wheeliepop – maakt leerlingen bewust van de 

risico’s van telefoongebruik op de fiets. Op basis van de gratis 

lesbeschrijving kunnen scholen direct aan de slag. Een les 

duurt maximaal een uur en is geschikt voor groep 7 en 8 van 

het basisonderwijs, het eerste jaar van het reguliere voortgezet 

onderwijs en de onderbouw van het praktijkonderwijs. Meer 

informatie is te vinden via www.vvn.nl/wheeliepop. 
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Meer weten?
Neem contact op met Veilig Verkeer Nederland.

info@vvn.nl  |  088 – 524 88 00  |  vvn.nl
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