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Inleiding 
 
Het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB) is een samenwerkingsverband van de provincie 
Groningen, de gemeenten en (maatschappelijke)organisaties waarin wordt overlegd en 
afstemming plaatsvindt over het brede werkveld van verkeer en vervoer.  
Het VVB beslaat het gehele verkeer- en vervoerterrein en zorgt onder andere voor vertaling van 
het rijksbeleid in regionaal en lokaal beleid, heeft als belangrijk doel het bevorderen van 
kennisuitwisseling en het afstemmen van vraagstukken en activiteiten binnen het brede verkeers- 
en vervoerveld.  
 
Verkeer en vervoer 
Daar waar kansen liggen om verkeers(veiligheids) vraagstukken gezamenlijk op te pakken, zullen 
wij stimuleren om dit samen te gaan doen en streeft het VVB secretariaat ernaar om dit te 
ondersteunen. Voorbeelden uit het verleden hiervan zijn: voorrang rotondes,  modderprotocol, 
beheer van ABRI's, model aanpak veilig fietsen, convenant recreatieve routenetwerken, 
knelpunten fietsinfrastructuur, Ketenmobiliteit/Hub’s, Vervoer op maat, spoorwegovergangen 
etc.  In voorkomende situaties kan hiervoor een werkgroep worden ingesteld. 
  
Het VVB adviseert Gedeputeerde Staten over de verdeling van de DuVV-middelen (decentralisatie 
uitkering Verkeer en vervoer, voorheen BDU). Gedeputeerde Staten leggen in dit verband jaarlijks 
het voorgenomen bestedingsplan DuVV aan het VVB voor.  
 
Verkeerseducatie 
Een belangrijke taak van ons is het stimuleren van veilig verkeersgedrag bij weggebruikers.  Wij 
richten ons met verkeerseducatieactiviteiten en voorlichtingscampagnes op verkeersdeelnemers 
van nul tot 100 en op alle vervoerswijzen van driewieler tot trekker. Een groot deel van die 
activiteiten maakt een (veilige) verkeersdeelname in onze provincie in algemene zin mogelijk en 
bereidt mensen voor op die verkeersdeelname. Dat alles vanuit het principe ‘Een leven lang leren’ 
door permanente verkeerseducatie.  
Een ander deel van de activiteiten is bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren door middel 
van voorlichting en educatie. Daarbij zetten we gericht in op verkeerssituaties, 
verkeersgedragingen en (doel)groepen die uit analyses als problematisch naar voren komen. 
Hierbij staat de drie E-aanpak centraal: Engineering (infrastructuur), Education (educatie, 
gedragsbeïnvloeding) en Enforcement (handhaving), die inmiddels aangevuld wordt met de E van 
Empowerment/Engagement. 
Voor Engineering, maatregelen die in de infrastructuur moeten worden genomen, zijn in principe 
de wegbeheerders afzonderlijk verantwoordelijk. Zij stellen hiervoor hun eigen plannen op, maar 
zoeken hierover wel afstemming (voor een uniform wegbeeld ) met elkaar binnen het VVB. 
Sinds 2015 is het VVB-secretariaat verantwoordelijk voor het onderdeel Education. Zij verzorgt alle 
werkzaamheden voor de organisatie van de verkeerseducatie-activiteiten (in VVB verband) bij alle 
gemeenten en voor de provincie Groningen. Hiervoor is onder de naam Verkeerswijzer Groningen 
een uitvoeringsorganisatie opgezet.  
Enforcement is een taak van de politie, die net als het VVB de landelijke verkeersveiligheids-
campagnes volgt en uitvoert. Het VVB-secretariaat ondersteunt de politie met communicatie en 
voorlichting.   
Het VVB-secretariaat ondersteunt ook Empowerment/Engagement, waarin de vraag centraal 
staat hoe je inwoners en weggebruikers een eigen rol kunt geven in de aanpak van 
verkeersgedrag.  
 
 
 
 
 



5 
 

Beleidskeuzes 
De beleidsmatige keuzes die wij hebben gemaakt zijn vastgelegd in twee documenten die wij in 
samenwerking met de deelnemers uit het VVB hebben opgesteld: 

1. het Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011–2020 “Samen Veilig op Weg”, waarin de 
stand van zaken m.b.t. de verkeersveiligheid in de hele provincie Groningen is vastgelegd.  

2. het Beleidskader Verkeerseducatie 2017-2020, waarin wij de keuzes hebben vastgelegd 
ten aanzien van verkeerseducatie.  

Deze documenten vormen de basis van het verkeersveiligheids- en verkeerseducatiebeleid van 
het VVB. De activiteiten in dit werkplan voor 2018 geven invulling aan dit beleid.  
 
Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011-2020 
Onder regie van de provincie Groningen hebben wij een Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 
voor de periode 2011-2020 vastgesteld. In dit maatregelenpakket is een provinciebrede analyse 
naar de stand van de verkeersveiligheid opgenomen. Op basis van deze analyse zijn (in 2011) vijf 
speerpunten gekozen waar wegbeheerders en andere  deelnemers in het VVB aandacht aan 
besteden. Deze speerpunten vormen de basis voor hun verkeersveiligheidsbeleid. Bij de aanpak 
van al deze speerpunten speelt verkeerseducatie vaak een rol.  
De speerpunten van dit Maatregelenpakket Verkeersveiligheid zijn de volgende: 

1. kwetsbare verkeersdeelnemers: senioren, oudere fietsers, jonge automobilisten, 
basisschool- en voortgezet onderwijsleerlingen; 

2. ongevalsoorzaken: snelheid binnen de bebouwde kom (30- en 50 kilometerwegen) en 
buiten de bebouwde kom (80 kilometerwegen), alcohol, drugs, medicijnen, snelheid 
elektrische fiets; 

3. (hufterig) verkeersgedrag: bumper kleven, snijden, hoge snelheid, agressief 
verkeersgedrag; 

4. infrastructuur: verbetering van kruispunten en wegvakken (aanpak black spots) en 
terugdringen van het aantal eenzijdige ongevallen, met name op gemeentelijke wegen en 
80 kilometerwegen. Verder de 3E-aanpak op 80 kilometerwegen. En tot slot het veiliger 
inrichten van woonbuurten en schoolomgevingen. 

5. subjectieve verkeersonveiligheid: verkeerssituaties waarbij melding wordt gemaakt van 
verkeersonveiligheid of gevaarlijk verkeersgedrag zonder dat dit direct leidt tot 
ongevallen. Veel voorkomende situaties zijn schoolomgevingen (snelheid autoverkeer, 
parkeeroverlast), 30 kilometergebieden (snelheid in woonbuurten), snelheid autoverkeer 
op plattelandswegen (60 kilometerwegen), landbouwverkeer.  

 
Beleidsaccenten Verkeerseducatie 2017-2020 
In het Beleidskader Verkeerseducatie zetten wij uiteen welke prioriteiten wij de komende jaren 
stellen bij permanente verkeerseducatie en bij de aanpak van de verkeersonveiligheid in de 
provincie door middel van verkeerseducatie.  In het Beleidskader staat op welke wijze wij invulling 
geven aan permanente verkeerseducatie, die de basisvaardigheden van verkeersdeelnemers 
(inwoners) in de provincie moeten verbeteren. En welke specifieke problemen, groepen en/of 
verkeersgedragingen wij prioriteit geven bij het verbeteren van de verkeersveiligheid door middel 
van voorlichting en educatie. Het Beleidskader verkeerseducatie is het vertrekpunt voor het 
opstellen van de jaarlijkse werkplannen waarin de uitvoering van verkeerseducatie en 
voorlichtingsactiviteiten tot uitdrukking komt. 
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Wij hebben voor de periode 2017-2020 een aantal beleidsaccenten gekozen om prioriteit te 
kunnen geven aan de verkeerseducatie. Deze zijn ondergebracht in drie onderdelen: 

1. Het Fundament: verkeerseducatie in het onderwijs 
Wij maken gezamenlijk een basisinzet mogelijk op het gebied van educatie, voorlichting en 
campagnes.  
Het belangrijkste deel van die inzet bestaat uit (permanente) verkeerseducatieactiviteiten 
die door ons - VerkeerswijzerGroningen -  worden aangeboden aan scholen (basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs) en aan instellingen die zich bezighouden met de voorschoolse periode.   
Deze inzet beschouwen we als het fundament voor de educatie inzet in de provincie 
Groningen. We gaan de kwaliteit van de activiteiten die zijn opgenomen in dit onderdeel (het 
fundament)  de komende jaren verder verbeteren. 
 

2. Spoor 1: Een basisinzet voor het grote publiek 
Naast de inzet van verkeerseducatie in het onderwijs (ons fundament), organiseerden wij 
vorig jaar (in spoor 1 - Een basisinzet met heldere resultaten) activiteiten voor de 
leeftijdsgroepen 18-24 jaar en 60+.  
Zoals in ons vorige werkplan beschreven hebben wij voor drie doelgroepen: 18-24 jarige 
automobilist, 18-70 jarige fietsers en 70+ fietsers gewerkt aan een vernieuwde educatie 
aanpak (spoor 2) voor deze doelgroepen. Hiervoor heeft in september 2017 een openbare 
aanbesteding plaatsgevonden met als uitkomst een vernieuwd aanbod van activiteiten voor 
deze doelgroepen. 
Daarom zijn de activiteiten die vorig jaar voor deze doelgroepen in spoor 1 werden 
aangeboden komen te vervallen. 
 
In dit werkplan heeft spoor 1 de titel "Een basisinzet voor het grote publiek" gekregen en 
maken wij een basisinzet mogelijk op het gebied van educatie, voorlichting en (landelijke) 
campagnes voor het grote publiek, maar ook voor andere instanties, zoals bijvoorbeeld 
ouderen- en jongerenorganisaties e.d.   
Een ander deel van onze basisinzet wordt gevormd door samenwerkingsprojecten met de 
politie, en projecten waarin bewoners en verkeersdeelnemers in de provincie betrokken 
worden bij de aanpak van verkeersonveiligheid. 
 

3. Spoor 2: Vernieuwende educatie-aanpak verkeersveiligheidsproblemen 
In ons vorige werkplan hebben wij opgenomen om doormiddel van een openbare 
aanbesteding een vernieuwende educatieaanpak voor de doelgroepen 18-24 jarige 
automobilist, 18-70 jarige fietsers en 70+ fietsers te realiseren. 
Wij zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor uitvoering in 2018. 
U kunt in hoofdstuk 4 lezen wat wij voor deze doelgroepen gaan uitvoeren. 
 

 
Inzet budget 2018 
In dit werkplan is beschreven op welke wijze en voor welke activiteiten wij het beschikbare 
budget over de speerpunten uit het Maatregelpakket verkeersveiligheid 2011-2020 en de 
beleidsaccenten uit het Beleidskader Verkeerseducatie 2017-2020 gaan inzetten. 
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1. Het werkplan 2018 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2, Het Fundament staat beschreven welke activiteiten wij in 2018 gaan uitvoeren. 
Voor het (voorschools-, basis- en voortgezet) onderwijs zetten wij een breed activiteitenpakket in 
op het gebied van de permanente verkeerseducatie. 
In hoofdstuk 3, Spoor 1 wordt beschreven hoe wij individuele inwoners en weggebruikers die niet 
georganiseerd deelnemen aan verkeerseducatieactiviteiten bereiken. Hiervoor zetten we 
verkeersveiligheidscampagnes in en ondersteunen we de voorlichting die door de politie bij 
controles gegeven wordt . 
In hoofdstuk 4, Spoor 2 beschrijven we welke extra inzet we plegen op de voornaamste 
verkeersveiligheidsissues in de provincie Groningen door middel van een vernieuwende aanpak 
op het gebied van gedragsbeïnvloeding, educatie en voorlichting. 
In hoofdstuk 5 staat beschreven dat wij ons in werkgroepverband bezighouden met de 
voorbereiding en uitwerking van beleidsthema’s binnen het brede werkveld van verkeer en 
vervoer, van beleidsvorming tot specifieke thema’s. 
In hoofdstuk 6 beschrijven we de organisatie van verkeerseducatie en het VVB secretariaat en in 
hoofdstuk 7 hoe we over veel activiteiten en campagnes communiceren. 
Dit werkplan sluit af in hoofdstuk 8 met de begroting. 
 
Bereikcijfers activiteiten in het onderwijs 
Indien mogelijk is per activiteit aangegeven hoeveel deelnemers wij verwachten te bereiken. Dit 
betreft een  schatting op basis van informatie van voorgaande jaren. In ons 
jaarverslag/infographic over 2018 verwerken we het werkelijk aantal deelnemers.  Zie als 
voorbeeld de infographic over het jaar 2016 - bijlage II. 
 

Uitvoering 
Alle activiteiten van Verkeerswijzer Groningen worden uitgevoerd door verschillende bedrijven en 
organisaties die zich bezighouden met verkeer en verkeersveiligheid. Wij werken onder andere  
samen met VVN (lokaal), Fietsersbond, ANWB, Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV), 
TeamAlert, maar ook met  brancheorganisaties zoals Cumela Nederland, TLN (Transport Logistiek 
Nederland) en LTO.  
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  € 10.000,- 

2. Het fundament - verkeerseducatie in het onderwijs 
Permanente verkeerseducatie staat voor een leven lang leren voor iedereen, van jong tot oud en 
voor alle vervoerswijzen in het verkeer van driewieler tot trekker. Het wordt steeds duidelijker 
dat verkeerseducatie niet alleen in de schoolperiode een doorlopende leerlijn moet hebben, maar  
een terugkerend gegeven in een mensenleven zou moeten zijn. In elke levensfase ontwikkelt een 
mens nieuwe eigenschappen die helaas niet altijd een positief effect hebben op het gedrag in het 
verkeer. 
Daarom is voor ons permanente verkeerseducatie op (voorschools-, basis- en voortgezet) 
onderwijs het fundament voor de start van een veilige deelname aan het verkeer. 
 
2.1  Mogelijkheden 2018 
Wij vinden het belangrijk dat verkeerseducatie breed gedragen 
wordt in de provincie. Het streven is er dan ook op gericht de 
activiteiten uit ons werkplan op zoveel mogelijk scholen 
(schoollocaties) en in elke gemeente te laten plaatsvinden. 
Daarnaast is er (per regio) ruimte voor maatwerk, niet overal 
speelt immers dezelfde problematiek.  
 
Alle basisscholen kunnen deelnemen aan een (basis)pakket 
van activiteiten. Dit jaar zijn dat: Verkeersexamens (theoretisch 
en praktisch), Verkeersouder abonnement (inclusief vijf 
actiepakketten), acties: De scholen zijn weer begonnen en 
Fietsverlichtingsactie opgenomen in ons basispakket. 

Naast het basispakket zijn er diverse activiteiten/programma's die 
kunnen plaatsvinden op inschrijving. Basisscholen die in het bezit 
zijn van het Verkeersveiligheidslabel (GVVL) krijgen voorrang bij 
het toewijzen van deze activiteiten.  
 
Het voortgezet onderwijs kan gebruik maken van kant- en- klare 
educatieactiviteiten/programma's die worden gegeven door 
gastdocenten. 
 
Op onze website: www.verkeerswijzergroningen.nl staan alle 
activiteiten voor het (voorschools-, basis- en voortgezet) 

onderwijs beschreven voorzien van foto's en filmpjes. Daarnaast zijn er brochures beschikbaar. 
 
Inschrijven 
Alle scholen (412 vestigingen, exclusief voorschoolsonderwijs) krijgen in maart 2018 een brief met 
brochure als aankondiging van ons aanbod. Vanaf 2018 kunnen scholen activiteiten aanvragen via 
ons Schoolportaal (zie ook paragraaf 6.4). Dit is een website waarop de school kan inloggen. 
 
 
2.2 Voorschools onderwijs (0 t/m 4 jaar) 
Verkeerseducatie begint al op het moment dat een kind zijn eerste stapjes buitenshuis gaat 
zetten en hier vindt al snel het eerste contact met het verkeer plaats. De jongste kinderen 
begrijpen het gevaar van verkeer op straat nog niet. Met educatieprogramma’s op het 
kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal maken de kinderen op speelse manier kennis met het 
verkeer.  
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Wij bieden activiteiten aan die aandacht vragen voor de vaardigheden van peuters. Deze worden 
aangeboden aan kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Met de aanbieders van deze 
programma’s hebben wij afgesproken dat zij ook aandacht besteden aan de rol van de 
pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers. Hiervoor wordt een sessie met de ouders 
georganiseerd. 
In 2018 bieden wij aan: 
(aantallen betreft verwacht aantal deelnemers) 

• Jongleren (aantal deelnemers 400) 

• Begeleiding bij verkeersveiligheidsproblematiek halen en brengen kinderen door ouders 
(zie hiervoor het programma Veilige schoolomgeving op onze website) 

2.3 Basisonderwijs (4 t/m 12 jaar) 
Kinderen nemen al vanaf jonge leeftijd deel aan het verkeer. Fietsend of te voet op weg naar 
school, naar vriendjes of naar sport. Dat gaat niet zonder risico’s. De oorzaak is vaak riskant 
verkeersgedrag; een verkeerde inschatting van risico’s in combinatie met onvoldoende kennis van 
regels en gewoonweg gebrek aan ervaring, waardoor een kind niet weet hoe hij of zij in een 
bepaalde situatie moet handelen.  

 
Daarom is blijvend investeren in verkeerseducatie voor kinderen heel belangrijk. Het zijn 
elementaire vaardigheden, waaraan iedere school logischerwijs aandacht aan zou moeten 
besteden. Verkeerseducatie heeft in de regel een minder prominente plek in het onderwijs. Maar 
voor verkeer geldt evengoed als voor schrijven en rekenen, dat je benodigde vaardigheden jong 
moet leren en vaak moet oefenen. Het basisonderwijs speelt hierbij een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van kinderen.  
 
Praktijkgericht 
Omgang in het verkeer leer je (juist) niet alleen uit een boekje en daarom is naast de theorie, 
handelingsgericht verkeersonderwijs belangrijk. Hiervoor worden door ons diverse  
producten/activiteiten aangeboden aan de basisscholen, zoals verkeersexamens, praktische 
activiteiten op het schoolplein, fietsvaardigheidslessen, voorlichting over smartphone gebruik 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Begin 2017 zijn er 287 kinderdagverblijven in de provincie Groningen (bron: register KDV). In 2015 namen 4% 
van deze kinderdagverblijven en 400 kinderen deel aan onze activiteiten. Niet alle kinderdagverblijven 
kunnen elk jaar deelnemen aan onze verkeerseducatie-activiteiten, maar wij promoten ons aanbod wel.  
Doel is dat in 2020 14% van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de provincie Groningen één of 
meerdere keren gebruik heeft gemaakt van de verkeerseducatie-activiteiten van Verkeerswijzer 
Groningen. 

Begin 2017 zijn er 309 basisscholen (vestigingen) in de provincie Groningen met in totaal 44.787 leerlingen 
(bron: DUO). In 2016 namen 84% van deze scholen en 25.000 leerlingen, waarvan 15.000 unieke leerlingen 
deel aan verkeerseducatie-activiteiten via VerkeerswijzerGroningen. 
Doel is in 2020 een groei van 25% ten opzichte van het jaar 2016 in het aantal (uniek) deelnemende 
leerlingen te realiseren en dat 85% van de scholen deel (blijft) nemen aan ons programma. 
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  € 300.000,- 

 
2.3.1 Verkeerseducatie-activiteiten basisonderwijs 
Hieronder staat een opsomming van de activiteiten die wij aanbieden aan het basisonderwijs. 
(aantallen betreft verwacht aantal deelnemers) 
 

• Lesprogramma over de dode hoek bij vrachtwagens, groot verkeer (3500) 

• Lesprogramma over landbouwverkeer  (750) 

• Theoretisch en praktisch verkeersexamen (> 4300  en 4300 ) 

• Streetwise (7200) 

• Activiteiten/acties i.s.m. met verkeersouders  
Veilig op de fiets, Verkeersspel, Pakket OK!, Op voeten en fietsen naar school en 
Zichtbaarheid (totaal 110 pakketten, 2750 deelnemers) 

• Fietsvaardigheidslessen (1200) 

• De scholen zijn weer begonnen (65 scholen) 

• Op de fiets? Even niets… (1500) 

• Theater voorstellingen (2500) 

• Fietsers tegelijk Groen (300) 

• Remwegdemonstratie (1500) 

• Project Van 8 naar 1 - verken je school thuisroute (1100) 

• Pas op! en Stop voor de zebra (nog nader uit te werken) 
 

Naast deze producten besteden wij ook aandacht aan: 

• Verkeersveilige schoolomgeving (5, exclusief stad Groningen) 

• Verkeersveilige schoolomgeving stad Groningen 
In de stad Groningen zijn wij in 2016 samen met de gemeente een extra 
stimuleringstraject voor 50 scholen gestart. Onze gezamenlijke ambitie is om (in 
2017/2018) elke school aan het traject te laten deelnemen. 

• Verkeersouders en Verkeersouder abonnement (90) 
Inclusief vijf actiepakketten: Veilig op de fiets, Verkeersspel, Pakket OK!, Op voeten en fietsen naar school en Zichtbaarheid  

In 2017 waren er 180 scholen met een verkeersouder. Dat is positief, maar niet elke 
verkeersouder organiseerde een verkeerseducatie activiteit m.b.v. de actiepakketten 
waarmee praktische verkeerseducatielessen kunnen worden gegeven. Wij gaan dit 
opnieuw stimuleren en verwachten daarom een 'terugval' van 180 naar 90 actieve 
scholen. 

• Verkeersveiligheidslabel Groningen ( 59+ 9 nieuwe scholen) 
 
 
2.3.2 Verkeersveiligheidslabel 
Wij stimuleren en motiveren basisscholen om op een structurele manier aandacht te besteden 
aan verkeersveiligheid. Om praktisch verkeersonderwijs nadrukkelijker structureel bij 
basisscholen op de agenda te krijgen, is het Verkeersveiligheidslabel (GVVL)  
geïntroduceerd.

 
Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die zich aantoonbaar sterk 
maken voor de verkeersveiligheid van ‘hun’ kinderen. Het label is 
echter meer dan een eervolle vermelding.  
Het is ook een blijvende support als het gaat om het verbeteren van de 
verkeersveiligheid rond de school en het verkeersonderwijs tijdens 
schooltijd. Deelname aan het labeltraject biedt scholen tal van 
voordelen, in praktisch én financieel opzicht.  

Begin 2017 hebben 56 van de 309 basisscholen (vestigingen) in de provincie Groningen het 
Verkeersveiligheidslabel. Het doel is dat in 2020 in de provincie 75 tot 100 scholen het label hebben 
gehaald. 
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  € 15.000,- 

 
Zo hebben Labelscholen voorrang bij het kosteloos verkrijgen van 
onze activiteiten/producten en kunnen nieuwe labelscholen 
kosteloos een nieuwe verkeersmethode aanschaffen (eenmalig, 
alleen het eerste jaar).  
Over het GVVL is een aparte brochure gemaakt waarin uitleg wordt 
gegeven over de voorwaarden waaraan een school  moet voldoen. 
 
 
 
 
Stimuleringsregeling Gronings Verkeersveiligheidslabel (GVVL) 
Al vele jaren stimuleren wij de basisscholen om het Gronings Verkeersveiligheidslabel (GVVL) te 
behalen. In 2017 hebben 60 scholen het GVVL. Het aantal scholen had hoger kunnen zijn, maar 
door sluiting van een aantal scholen met het GVVL is de 'labelteller' blijven staan op het niveau 
van vorig jaar. Wij verwachten dat in 2018 12 nieuwe scholen het GVVL gaan krijgen. 
Een school die het GVVL heeft behaald heeft laten zien dat het verkeerseducatie een structurele 
plaats in het leerplan in alle schooljaren heeft gegeven. Een gelabelde school werkt met actuele 
lesmethoden, organiseert verkeerseducatie activiteiten, betrekt ouders bij verkeerszaken en 
heeft aandacht voor de verkeersveiligheid rondom de school en de school-thuisroutes. 
Onze regiocoördinatoren begeleiden de scholen bij het behalen van het label, beoordelen of een 
school het GVVL heeft gehaald en zorgen voor de herijking na drie jaar. Door de ondersteuning 
van de regiocoördinatoren verwachten wij dat meer scholen het GVVL gaan behalen en 
behouden. 
 
Wij gaan de basisscholen nog meer stimuleren om het GVVL te gaan halen. Naast goede 
informatie verstrekking en begeleiding van de scholen, gaan wij de scholen (extra) motiveren tot 
deelname. Als een school start met het GVVL traject en deze school is toe aan een actuelere 
lesmethode, dan wordt de lesmethode verkeer (eenmalig, voor het eerste jaar) uit de 
stimuleringsregeling tot een maximum bedrag van 5.000,- (per school) vergoed.  Als de school al 
over een actuele lesmethode beschikt, kan de school ook kiezen voor een schoolpleinpakket om 
praktische verkeerslessen te organiseren. 
Daarnaast kan de school bij de uitreiking van het Gronings Verkeersveiligheidslabel een kleine 
financiële bijdrage (250,- euro) aanvragen voor het organiseren van een 'Label feestje'.  
Scholen die het GVVL al hebben,  maar die (na drie jaar) toe zijn aan herijking, krijgen bij een 
positieve uitslag een verkeersspel voor in de klas. 
 
 
2.3.3  Fietsstimulering - Jong geleerd is oud gedaan 
Wij gaan samen met de provincie Groningen en andere partijen inzet plegen om meer kinderen op 
de fiets naar de school te laten gaan. Dit is één van de thema's uit de provinciale Fietsstrategie 
waarin staat: 

" Het al of niet kiezen voor de fiets is vaak verankerd in gewoontes van mensen.  Gewoontes 
leer je in je jeugd al aan. We vinden het belangrijk dat kinderen een gewoonte ontwikkelen 
van het fietsen naar school. Dit heeft als direct bijeffect dat kinderen ook beter gaan fietsen, 
beter voorbereid zijn op zelfstandig fietsen en verkeerssituaties beter kunnen inschatten. Het 
heeft dus een gunstig effect op de verkeersveiligheid. Kinderen leren ook een gezonde 
levensstijl aan. 
Op dit moment zijn er in onze provincie al verschillende activiteiten op dit vlak, zoals de 
projecten 'Op voeten en fietsen naar school' en 'Veilige schoolomgevingen' (vanuit 
Verkeerswijzer Groningen) en 'Sportieve Gezonde School' (vanuit Huis van de Sport), maar de 
ervaring leert dat met deze projecten lang niet alle scholen worden bereikt. 
Om een impuls te geven aan dit thema gaan we in samenspraak met Verkeerswijzer 
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  € 191.000,- 

Groningen en andere organisaties (bijvoorbeeld Huis voor de Sport) uitwerken op welke 
manier we de sterke punten van de bestaande projecten kunnen benutten voor een 
nieuwe/gewijzigde Groningse campagne. 
De campagne richt zich op leerlingen van basisscholen en heeft als doel om in de komende 
twee jaar minimaal 25% van de basisscholen in onze provincie te bereiken. Als de gemeenten 
tegelijk met de campagne (noodzakelijke) maatregelen in de schoolomgeving nemen en de 
school bijdraagt in het uitdragen van de boodschap, kan een krachtig samenspel ontstaan. 
Dit project is bedoeld als eenmalig impuls (van twee jaar) aan dit thema. Daarna wordt hij 
opgenomen in het aanbod van Verkeerswijzer Groningen." 

 
De manier waarop wij dit samen met de provincie Groningen gaan doen moet nog verder worden 
uitgewerkt. 
De middelen om deze activiteiten te kunnen laten uitvoeren zijn opgenomen in de Fietsstrategie 
van de provincie Groningen. 
 
 
2.4 Voortgezet onderwijs (12 t/m 17 jaar) 
In de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar staat het puberbrein als geen ander brein onder druk van 
vrienden en groepsprocessen. Door veel nieuwe impulsen en het verkennen van grenzen 
gedragen tieners zich vanuit hun eigen belevingswereld in het verkeer. Het is belangrijk om 
aansluiting te zoeken bij deze manier van beleven.  Sociale media is niet meer weg te denken uit 
hun dagelijkse leven. Altijd en overal van op de hoogte zijn met voor hen relevante informatie, is 
voor velen een 'way of life'. 

 
Scholen zijn zich zeer bewust van de enorme impact die een (verkeers)ongeval heeft op hun 
leerlingen, maar binnen het voortgezet onderwijs is het echter minder eenvoudig dan op de 
basisscholen om verkeerseducatie structureel op het lesrooster te krijgen.  
Wij gaan scholen (vestigingen) voor middelbaar onderwijs stimuleren meer gebruik te maken van 
het verkeerseducatieaanbod dat er voor hen beschikbaar is. Dat kan door scholen kant- en-klare 
educatiepakketten aan te bieden, of door juist op maat aanbod beschikbaar te stellen 
(bijvoorbeeld naar aanleiding van actuele gebeurtenissen). 
 
Voor deze doelgroep bieden wij de volgende activiteiten/programma's aan: 
(aantallen betreft verwacht aantal deelnemers) 

 

• Verkeersmarkt/verkeerscarrousel (2800) 

• Gastlessen voortgezet (speciaal)onderwijs (1000) 

• Gastlessen op asielzoekerscentra en voor internationale leerlingen/studenten  (1000) 

• Scootercampagne/Traffic Informers (450) 

• Jongeren en verkeer: thema's alcohol, drugs, veilig uitgaan-veilig thuiskomen,  
groepsdruk  (2250) 

• Jongeren en verkeer, thema afleiding (1500) 

• Aandacht voor verkeer op ROC's (nog nader uit te werken) 

• Jongeren en verkeer op technasia en HBO  (300) 
 
 
 

Begin 2017 zijn er 110 VO-MBO-ROC scholen (vestigingen) in de provincie Groningen met in totaal 40.523 
leerlingen tot 18 jaar (bron: DUO). In 2016 namen 54% van deze scholen en 13.600, waarvan 9600 unieke 
leerlingen deel aan verkeerseducatie-activiteiten via VerkeerswijzerGroningen.  
Doel is in 2020 een groei van 10% ten opzichte van het jaar 2016 in het aantal (unieke) deelnemende 
leerlingen te realiseren. 
Daarnaast is het doel om in 2020 een groei van 6% van deelnemende scholen te realiseren. 
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  € 103.000,- 

3. Basisinzet voor het grote publiek  (spoor 1) 
 
Naast de inzet van verkeerseducatie in het onderwijs (ons fundament), organiseerden wij vorig jaar 
(in spoor 1 - Een basisinzet met heldere resultaten) activiteiten voor de leeftijdsgroepen 18-24 jaar en 
60+.  Zoals in ons vorige werkplan beschreven hebben wij voor drie doelgroepen: 18-24 jarige 
automobilist, 18-70 jarige fietsers en 70+ fietsers gewerkt aan een vernieuwde educatie aanpak 
(spoor 2) voor deze doelgroepen. Hiervoor heeft in september 2017 een openbare aanbesteding 
plaatsgevonden met als uitkomst een vernieuwd aanbod van activiteiten voor deze doelgroepen. 
Daarom zijn de activiteiten die vorig jaar in spoor 1 voor deze doelgroepen werden aangeboden 
komen te vervallen. 
De vernieuwde inzet voor deze doelgroepen staat beschreven in hoofdstuk 4 
 
In spoor 1 maken wij (net als vorig jaar) een basisinzet mogelijk op het gebied van educatie, 
voorlichting en (landelijke) campagnes voor het grote publiek voornamelijk gericht op de 
leeftijden vanaf 18 jaar. Maar ook voor instanties, zoals bijvoorbeeld ouderen- en 
jongerenorganisaties e.d.   
Een ander deel van onze basisinzet wordt gevormd door samenwerkingsprojecten met de politie, 
en projecten waarin bewoners en verkeersdeelnemers in de provincie betrokken worden bij de 
aanpak van verkeersonveiligheid. 
In dit hoofdstuk staat beschreven wat onze basisinzet is en welke activiteiten wij gaan uitvoeren.   
 
3.1  Voorlichtingscampagnes 
Om een zo breed mogelijk publiek, maar met name de doelgroep 25-60 jarigen te bereiken zetten 
we verkeersveiligheidscampagnes in. Deze campagnes zijn bedoeld om de (gevarieerde) 
doelgroep tussen 25 en 60+ jaar te informeren over en bewustmaken van verschillende 
verkeersveiligheidsthema’s, en uiteindelijk om veilig verkeersgedrag te stimuleren.  
De basis voor de campagnes ligt in de landelijke campagnes die jaarlijks door het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu worden vastgesteld in overleg met de regionale partners. Op basis van de 
provinciale keuzes die wij hebben gemaakt in het Maatregelenpakket en het Beleidskader 
Verkeerseducatie zetten we naast de landelijke campagnes ook enkele regionale campagnes in of 
versterken we de landelijke campagnes met regionale accenten. Bij de uitvoering van deze 
campagnes werken we steeds meer samen met de drie Noordelijke provincies. Dit is ook een 
uitdrukkelijke wens van de politie.  
 
Probleemanalyse 
De prioriteitsstelling bij de keuze van de campagnes is bepaald op basis van het Beleidskader 
Verkeerseducatie 2017-2020 en het Maatregelenpakket Verkeersveiligheid 2011-2020. Daarnaast 
wordt in overleg met de politie aan de hand van de jaarlijkse analyse van ongevalscijfers 
eventuele aanvullende aandachtsvelden benoemd.  
De volgende twee paragrafen beschrijven in grote lijnen de geplande landelijke en regionale 
campagnes en acties die wij gaan uitvoeren. 
 
3.1.1 Landelijke campagnes 
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in overleg met de regievoerders 
verkeersveiligheid het Meerjarenplan verkeersveiligheidscampagnes 2017-2020 opgesteld. Elk jaar 
wordt in overleg met de partners en regionale overheden een landelijke campagnekalender 
‘Verkeersveiligheidscampagnes’ gemaakt. In deze kalender zijn de grote massamediale 
campagnes opgenomen. Naast deze campagnes zet het ministerie zich – in samenwerking met de 
partners – ook in voor thema’s als bijvoorbeeld ‘motorrijders’ en ‘medicijnen’.  
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Voor 2018 ziet de kalender er als volgt uit:  

 
 
Wij ondersteunen de landelijke campagnes. Per thema wordt in 2018 de communicatie en aanpak 
nog specifieker uitgewerkt. Wij stellen hiervoor per campagne een plan van aanpak op waarin 
doelgroep, periode, bereik, communicatiemiddelen, budget en planning staan beschreven. 
In de planning sluiten regionale activiteiten zoveel mogelijk aan bij de landelijke campagnes van 
het ministerie I&M. En wordt rekening gehouden met een spreiding van de acties over de diverse 
doelgroepen om overladen van de doelgroepen te voorkomen. 
 
Hieronder wordt per landelijk thema aangegeven wat de landelijke inzet is en wat wij (voor 
zover bekend) aan regionale (extra) inzet gaan plegen. 
  

1. Bob (alcohol) 
Voor Bob zet IenM t/m februari 2018 radio- en tv-spots in via zendtijd Rijksoverheid. In 
zomermaanden zet IenM alleen de mottoborden langs de snelwegen in. Tijdens de 
wintercampagne 2018-2019 zet IenM de mottoborden, radio-spots en online-activatie in. Ook 
zal IenM de effecten monitoren. 

Regionaal gaan wij op festivals en tijdens alcoholcontroles in samenwerking met de BoB-teams 
van VVN voorlichting geven over alcoholgebruik in het verkeer. 

• Regionaal gaan wij op festivals en tijdens alcoholcontroles van de politie in samenwerking 
met de BoB-teams van VVN voorlichting geven over alcoholgebruik in het verkeer (15000). 

 

Daarnaast organiseren wij vanuit onze vernieuwde educatie aanpak (spoor 2) de volgende 
activiteiten waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan afleiding op de fiets (zie hoofdstuk 4). 

• Activiteiten op straat/festivals met als doel deelnemers bewust te maken van de risico’s 
van alcohol (en drugs) in het verkeer  (600 deelnemers) 

 

2. Snelheid 
IenM biedt de partners een toolkit aan met diverse campagnematerialen. Tijdens de 
campagneperiode zet IenM mottoborden langs de snelwegen in met een algemene uiting over 
naleving van de snelheidslimiet. 

• Wij plaatsen de landelijke campagne uitingen op ruim 300 plaatsen d.m.v. 800 posters 
langs veel gemeentelijke provinciale wegen om aandacht voor de campagne te vragen 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

  € 45.000,- 

3. Afleiding (auto en fiets) 
Deze campagne bestaat uit twee onderdelen: allereerst de landelijke campagne over social media  
in het verkeer. 
Deze landelijke campagne ondersteunen wij. 

• Wij plaatsen de landelijke campagne uitingen op ruim 300 plaatsen d.m.v. 800 posters 
langs veel gemeentelijke provinciale wegen om aandacht voor de campagne te vragen 

• BO/VO-Scholen kunnen het hele jaar deelnemen aan activiteiten die gaan over de 
bewustwording van het gevaar van gebruik van de smartphone op de fiets (1500). 
(het  budget hiervoor is opgenomen bij de activiteiten in hoofdstuk 2) 

 
Daarnaast organiseren wij vanuit onze vernieuwde educatie aanpak (spoor 2) de volgende 
activiteiten waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan afleiding op de fiets (zie hoofdstuk 4). 

• Activiteiten op straat/festivals met als doel deelnemers bewust te maken van de risico’s die 
afleiding tijdens het fietsen tot gevolg heeft (3500 deelnemers) 

 

4. Fietsverlichting 
De campagne Fietsverlichting wordt uitgevoerd door de regionale en maatschappelijke 
partners. IenM heeft hierbij een faciliterende rol en ondersteunt de betrokken partners d.m.v. 
een toolkit met materialen voor regionale communicatie. 

• Alle scholen hebben in het verleden een Lichtbrigade Toolbox / gereedschapskist van 
ons gekregen. Deze kan jaarlijks worden aangevuld. 

• BO scholen kunnen zich aanmelden voor een fietsverlichtingsactie waarbij zij 
ondersteuning kunnen krijgen door een actieteam 
(het  budget hiervoor is opgenomen bij de activiteiten in hoofdstuk 2) 

• Wij gaan (in samenwerking met de politie) fietsverlichtingscontroles en 
voorlichtingsacties uitvoeren (10000) 

• Wij plaatsen tekeningen op het schoolplein bij het fietsenhok of de uitgang van scholen 
met de campagneboodschap over fietsverlichting 

• Wij plaatsen uitingen van of over de campagne op het wegdek op het fietspad en/of langs 
wegen  

 
Scholen zijn weer begonnen  
Om weggebruikers na de zomervakantie er op te attenderen dat de kinderen weer naar school 
gaan wordt de landelijke campagne De scholen zijn weer begonnen gevoerd.  
Deze landelijke campagne is niet opgenomen in bovenstaande kalender van het Ministerie van 
I&M maar wordt door alle VVB’s en ROV’s uitgedragen.  

• Scholen kunnen voor hun (toekomstige) brugklasleerlingen de folder "Veilig naar de 
brugklas. Dat doe je zo! " aanvragen 

• Scholen kunnen een actiepakket aanvragen om zelf de campagne rondom hun school uit 
te voeren.  

 
 
3.1.2 Regionale accenten en campagnes 
De landelijke campagnekalender beslaat vier thema’s. Daarmee geven we onvoldoende invulling 
aan de speerpunten die de Groninger partners hebben verwoord in het Beleidskader 
Verkeerseducatie en het Maatregelenpakket verkeersveiligheid. Wij vinden dat er ook nog 
over/voor regionale verkeersveiligheidsthema's campagne moet worden gevoerd. Jaarlijks wordt 
door de VVB werkgroep analyse in samenwerking met de politie bekeken of er bepaalde 
doelgroepen in het verkeer zijn waar wij extra aandacht aan gaan besteden.  
In paragraaf 3.5 - bijdrage aan handhavingsvoorlichting, wordt ook aandacht besteed aan 
regionale verkeersveiligheidsthema's. Maar dit zijn geen campagnes. 
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  € 10.000,- 

Per thema wordt in 2018 de communicatie nog specifieker uitgewerkt. Wij stellen hiervoor per 
campagne een plan van aanpak op waarin doelgroep, periode, bereik, effect, 
communicatiemiddelen, budget en planning staan beschreven. 
 
Er wordt rekening gehouden met een spreiding van de regionale acties ook in relatie tot de 
landelijke campagnes over de diverse doelgroepen om overladen van de doelgroepen te 
voorkomen. 
 
Hieronder wordt per thema aangegeven wat de thema's zijn en wat wij (voor zover bekend) aan 
inzet gaan plegen. 
 

A. Modder op de weg en Landbouwverkeer 
Periode: najaar 2018 
Bereik: Brief en folders 2200 boeren en loonwerkers, brancheorganisaties, media.  
Radiospot: 100.000-125.000 
Ruim 250 locaties voor borden met campagne uiting langs wegen. 
 
In de oogsttijd is Modder op de weg een jaarlijks terugkerend probleem dat voor ernstige 
ongevallen kan zorgen. Met alle gemeenten zijn in het VVB modderprotocol afspraken gemaakt 
over de bestrijding van de gladheid door modder op de weg. Om de vervuiler hierop te 
attenderen worden advertenties geplaatst, radiospotjes uitgezonden en op 250 locaties posters 
langs wegen geplaatst.  
Landbouwers kunnen verkeersborden ophalen bij de gemeente met de tekst "Modder" en deze 
langs de weg plaatsen. Daarnaast wordt een brochure (2200) uitgegeven met de procedure hoe 
te handelen bij modder op de weg. Tegelijkertijd wordt in deze oogstperiode aandacht besteed 
aan de verbetering van het onderlinge begrip tussen inwoners en (bestuurders van) 
landbouwvoertuigen.  
 

B. Werk in uitvoering 
Periode: jaar 
Doelgroep: wegbeheerders, aannemerij, bestuurders gemotoriseerde voertuigen, fietsers.  
 
In deze campagne die vorig jaar is gestart vragen de gezamenlijke wegbeheerders in het Noorden 
van het land aandacht van het publiek voor de veiligheid van de mensen die aan de weg werken, 
specifiek bij wegwerkzaamheden, maar ook anderen die op de weg hun werk doen, zoals 
weginspecteurs en politiemedewerkers. 
In de samenwerking wordt niet alleen aandacht besteed aan het verkeersgedrag van het publiek 
maar ook aan veilig werken door aannemers en hun medewerkers. Verder is er aandacht voor de 
rol van de wegbeheerders en hun inspectie.  
 
De campagne gaat hand in hand met een inzet van de politie die zal controleren bij (specifieke) 
werken en projecten. We werken hierbij in Noordelijk (VVB-) verband samen met politie en 
Rijkswaterstaat Noord-Nederland.  
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3.2 Bijdrage aan handhavingsvoorlichting 
Verkeer(on)veiligheidsvraagstukken in onze provincie worden veelal aangepakt met een 
combinatie van maatregelen op infrastructureel gebied, handhaving en educatie. Wanneer de 
politie extra controles uitvoert op een traject(weg), specifieke locatie of op gerichte 
verkeersgedragingen of specifieke groepen bestuurders, gaat dit vaak hand in hand met extra 
voorlichting en educatie. Daarin gaat de aandacht niet alleen uit naar het (gewenste) 
verkeersgedrag maar wordt ook aandacht besteed aan het hoe en waarom van het 
politieoptreden.  
 
Het feit dat de politie ergens controles houdt, is voor verkeersdeelnemers vaak aanleiding om 
zich bewust te worden van verkeersveiligheidsproblemen en hun eigen rol daarin. De zichtbare 
aanwezigheid van de politie en/of de publicatie van controleresultaten maakt mensen attent op 
het rijgedrag van anderen en van zichzelf en het verhoogt bovendien de subjectieve pakkans. 
Door mensen staande te houden, kan de politie daarbij mensen persoonlijk aanspreken op hun 
rijgedrag. Dit draagt bij aan het eigen inzicht van de overtreder en leert hem of haar wat de 
(mogelijke) gevolgen zijn van het ongewenste gedrag. Wij ondersteunen de politie bij de interne 
communicatie naar de basiseenheden met voorlichtingsmaterialen die (eventueel ook) uitgedeeld 
kunnen worden tijdens controles. In dat kader wordt jaarlijks in overleg met de politie bepaald bij 
welke vervoerswijzen, doelgroepen of thema’s educatie en communicatie nodig is. De keuze is 
mede afhankelijk van de handhavingsacties (handhavingskalender) en capaciteit bij de politie.  
 
Deze ondersteuning werd door elk Verkeer- en Vervoerberaad in Noord Nederland zelf 
georganiseerd. Het VVB secretariaat Groningen heeft het initiatief genomen om dit vanaf 2018 
gezamenlijk vanuit de Noordelijke VVB's op te pakken. Op deze manier krijgen alle 16 
basiseenheden dezelfde informatie over (landelijke) verkeersveiligheidscampagnes en/of 
regionale thema's. 
Veel basiseenheden  van de politie communiceren ook (lokaal) via bijvoorbeeld hun Facebook 
pagina's. Door de gezamenlijke aanpak krijgen hierdoor de Noordelijke weggebruikers ook 
eenduidige informatie via die kanalen. 
Voor deze handhavingsvoorlichting in 2018 stellen we samen met de politie een actieplan op.  
 
 
Voor de volgende  onderwerpen zijn al middelen zoals: posters, flyers en folders beschikbaar. 
Deze worden weer beschikbaar gesteld aan de politie en kunnen door ons worden verspreid of 
zichtbaar worden gemaakt onder de doelgroep(en). 
 
ScooterGuide 
Vooral in de stad Groningen maar ook elders in de provincie controleert de politie geregeld 
jongere bromfietsbestuurders op hun snelheid. Om deze groep te wijzen op alle ins en outs van 
veilig brommerrijden deelt de politie zogenaamde ScooterGuides uit. In de ScooterGuide wordt 
verwezen naar de website www.scootervrienden.nl waar onder meer slachtofferverhalen van 
scooterrijders zijn te lezen.  
 
Flyer Bestelverkeer 
Het vervoer van pakjes en materialen door bestelauto's neemt steeds meer toe. Deze groep is 
relatief vaker betrokken bij ongevallen en de gevolgen zijn vaak ernstiger. De bestuurders werken 
vaak volgens een strakke planning en hierdoor wordt niet altijd even goed op de belading en/of 
onderhoudsstaat van de bestelauto gelet. Hierop controleert de politie met enige regelmaat. Om 
de bestuurders extra informatie te geven over de reden (het doel en nut) van de controle krijgen 
zij een Flyer Bestelverkeer Sta even stil bij uw veiligheid mee. 
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Motorrijders 
Het aantal motorrijders groeit op dit moment met 5% per jaar en helaas is het aantal 
verkeersslachtoffers onder deze groep groot. Uit ongevalscijfers van 2014 blijkt dat 1 op de 10 
verkeersdoden een motorrijder was. Motorrijders zijn in zekere zin te beschouwen als een 
kwetsbare verkeersdeelnemer. Het overige verkeer ziet motorrijders geregeld over het hoofd en 
als er ongelukken gebeuren lopen motorrijders kans op (ernstige) verwondingen.  
Het Ministerie van I en M heeft daarom in 2016 het ‘Actieplan verbetering verkeersveiligheid 
motorrijders’ opgesteld. Wij vragen al sinds enkele jaren (in samenwerking met VVB Drenthe) 
aandacht voor de veiligheid van motorrijders. In 2018 gaan we hierbij de nadruk leggen op de 
zichtbaarheid en bescherming van motorrijders.  
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de materialen die al beschikbaar zijn uit de campagne 
Motorrijden is een feestje, die we hiervoor enkele jaren geleden hebben ontwikkeld en die goed 
ontvangen is bij motorrijders.  
Met posters, die bij motorzaken en andere plaatsen waar wij hun kunnen treffen, worden 
motorrijders op een publieksvriendelijke manier geattendeerd op het dragen van goed zichtbare 
en beschermende kleding. Eventueel kan weer gebruik worden gemaakt van een 
Facebookcampagne. 
 
Landbouwverkeer 
De politie heeft de brochure ‘Landbouwverkeer. Maak het verschil, kies voor veiligheid’ 
samengesteld. In deze brochure staat informatie over de wet- en regelgeving voor 
verkeersdeelname met landbouwvoertuigen. De politie houdt in bepaalde periodes een extra 
oogje in het zeil en geeft ook voorlichting tijdens verenigingsavonden. 
 
Evaluatie van campagnes en handhavingsvoorlichting 
Uitgevoerde communicatie acties en -middelen worden - eventueel tussentijds - en na afloop 
geëvalueerd om te kijken of het gestelde doel is behaald, wat het bereik en effect was en hoe 
succesvol de campagnes en acties waren. Hiermee kunnen we eventueel tussentijds bijstellen en 
goede en slechte ervaringen gebruiken bij volgende activiteiten. 
De middelen die nodig zijn om te kunnen evalueren zijn opgenomen in het budget voor 
monitoring en onderzoek, zie paragraaf 6.5. 
 
 
3.3  Traject of locatiegerichte aanpak 
In de provincie Groningen zijn verschillende wegen en fietspaden die er op het gebied van 
verkeersveiligheid in negatieve zin uitspringen. De verkeersveiligheid kan op deze wegen volgens 
de eerder genoemde drie E-aanpak worden verbeterd (Engineering (infrastructuur), Education 
(educatie, gedragsbeïnvloeding) en Enforcement (handhaving)).  
 
Project N366 Veilig 
De provincie Groningen is bezig met het verkeersveiliger maken van de N366 tussen Veendam en 
Ter Apel. Naast grote infrastructurele aanpassingen wordt ook veel voorlichting vanuit het 
project N366Veilig over verkeersgedrag gegeven. Wij ondersteunen dit project met een subsidie 
totdat alle aanpassingen gereed zijn. 
De goede ervaringen met de drie E aanpak bij de N366 (maar ook bij eerdere drie E-projecten in 
de provincie) maakt dat de wij de aanpak om gevaarlijke routes - ook op het gemeentelijk 
wegennet - met een drie E-aanpak verkeersveiliger te maken, graag wil uitbreiden. Hiervoor is in 
dit werkplan budget beschikbaar. Wij stimuleren de wegbeheerders om voor een dergelijke 
aanpak te kiezen en ondersteunt daarbij door inzet van educatie (financieel) mogelijk te maken.  
 
Ook probeert het VVB-secretariaat door middel van de regiocoördinatoren (met meer kennis over 
verkeerseducatie en campagnes) inhoudelijk bij te dragen aan dergelijke projecten om zo 
verkeerseducatie optimaal bij deze aanpak te benutten.  
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  € 42.000 3.4  Participatie van inwoners en verkeersdeelnemers 
Het betrekken van bewoners bij overheidsprojecten is de laatste jaren steeds belangrijker 
geworden. Bewoners worden mondiger en willen meer te zeggen hebben bij besluitvormingen. 
Daarnaast is het betrekken en zelf actief laten meedenken en meewerken aan een verkeersveilige 
buurt een kansrijk instrument om burgers bewust te maken van de 
verkeersveiligheidsproblematiek.  
 
In onze provincie s de afgelopen jaren op meerdere manieren door verschillende partners 
gewerkt aan de participatie van inwoners. Uiteenlopend van burgerpanels, enquêtes, 
dorpenrondes tot buurtacties die buurtbewoners zelf (onder begeleiding van onze partners) 
uitvoerden. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse buurten door Veilig Verkeer Nederland beloond met 
een buurtlabel om hun inzet voor verkeersveiligheid te bevorderen. Ook hield de gemeente De 
Marne een vernieuwend proefproject om burgers bij verkeersproblemen te betrekken en actief 
samen oplossingen te verzinnen voor hun dorp of buurt.  
Verder werken in het project Veilige schoolomgeving ouders aan de verbetering van de 
subjectieve verkeersonveiligheid in de omgeving van scholen.  Wij bieden: 

• Ondersteuning bij burgerparticipatie - empowerment (1500) 

• Project Veilige schoolomgeving (10 scholen) 
(Het budget hiervoor is opgenomen in paragraaf 2.3.1 Verkeerseducatie-activiteiten basisonderwijs) 

 
Kleinschalige initiatieven 
Wij willen de betrokkenheid van inwoners in de provincie vergroten en stimuleren initiatieven op 
het gebied van participatie door daarvoor onze expertise en financiële middelen beschikbaar te 
maken die inwoners helpt kennis en expertise te verkrijgen. Het betreft een financiële bijdrage tot 
maximaal 3.000,- euro per initiatief.  
Wij willen inwoners ook helpen uitvoering te geven aan hun plannen, als deze een educatief 
karakter hebben en dit past binnen de beschikbare middelen.  
Daarnaast is ook maatwerk per gemeente of regio mogelijk om aan regio specifieke (lokale) 
problematiek te werken. In het werkplan is hiervoor budget beschikbaar om regionaal (extra) 
aanvullende of meer van dezelfde verkeers(educatie) activiteiten te (laten) organiseren. 
Voorbeelden uit het verleden zijn: meertalig (verkeers)bord AZC's en de lesbrief  
"Fietsers tegelijk groen". 
Om inzicht te krijgen in de regio specifieke vragen, organiseren wij naast de reguliere VVB-
vergaderingen twee keer per jaar een regio-overleg. Wensen, ideeën en vragen die in deze 
overleggen naar voren komen, kunnen worden opgepakt vanuit het VVB-secretariaat. 
 
Lokale VVN-afdelingen 
In verschillende gemeenten zijn al vele jaren lokale afdelingen van VVN actief die diverse VVN-
eigen activiteiten uitvoeren. Deze afdelingen zijn (soms) ook bij verschillende activiteiten uit ons 
werkplan lokaal betrokken. Denk aan een fietsverlichtingscontrole door een lokale afdeling van 
VVN die daarmee de landelijke campagne ondersteunt. De lokale afdelingen hebben en 
belangrijke taak bij de organisatie van de verkeersexamens. Daarom ondersteunen hen met een 
bijdrage van 500,- (exclusief kosten uitvoering) per afdeling. Om de lokale afdelingen ruimte te geven 
voor (meer) eigen initiatief, zijn er ook middelen beschikbaar waaruit zij eigen (eventueel zelf 
ontwikkelde) lokale activiteiten kunnen gaan uitvoeren. Het gaat dan om activiteiten die 
aanvullend zijn op ons werkplan, maar die wel in lijn zijn met de gekozen doelgroepen en/of 
aandachtsgebieden (op basis van onze (ongevals)analyses) uit ons Beleidskader verkeerseducatie 
2017-2020. Het betreft een financiële bijdrage tot maximaal 1.500,- euro per initiatief.  
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  € 94.000,- 
4. Vernieuwde educatie-aanpak 

verkeersveiligheidsproblemen  (spoor 2) 
 
In ons vorige werkplan hebben wij opgenomen om doormiddel van een openbare aanbesteding 
een vernieuwende educatieaanpak op het gebied van gedragsbeïnvloeding, educatie en 
voorlichting voor de doelgroepen 18-24 jarige automobilist, 18-70 jarige fietsers en 70+ fietsers te 
realiseren. 
Wij gaan in de periode 2017-2020 extra inzet plegen op de voornaamste verkeersveiligheidsissues 
onder deze doelgroepen in de provincie Groningen. 
De aanbesteding heeft in september 2017 plaatsgevonden en wij zijn inmiddels gestart met de 
voorbereidingen voor uitvoering in 2018. 
 
Doelstellingen 
Het gemeenschappelijke doel van de vernieuwende educatieaanpak  is dat deze een bijdrage 
moeten leveren aan het verlagen van het aantal verkeersslachtoffers dat gerelateerd is aan de 
doelgroep. Het omlaag brengen van slachtoffers is echter een lastig te bereiken doelstelling voor 
een relatief korte periode. Wel is aannemelijk te maken dat de interventies zullen bijdragen aan 
de bewustwording van eigen gedrag en het omlaag brengen van het aantal slachtoffers. De 
doelstellingen zijn dan ook geformuleerd in termen van ‘bereik’ bij de verschillende activiteiten. 
 
Voor de komende jaren (2017-2020) willen we een beter resultaat en een groter bereik dan in 
2016, bij de drie beschreven doelgroepen.  
 
Uitgangspunten formulering doelstellingen vernieuwde educatieaanpak 
Uit onderzoek blijkt dat handelingsgericht 'trainen' het meest effect heeft op de dagelijkse 
toepassing in de praktijk, op de weg. Daarom is bij de uitvraag aan de markt gevraagd om voor de 
doelgroepen jonge bestuurders (18-24 jaar) en senioren (70+) een campagne met een (minimaal 
een praktische) interventie uit te voeren waarbij de gewenste vaardigheden in praktische zin 
kunnen worden geoefend/ervaren.  Voor de doelgroep fietsers (18-70 jaar) is aan de markt 
gevraagd een campagne met (minimaal een mondelinge) interventie uit te voeren. De 
doelstellingen bij de doelgroepen zijn hierop afgestemd. 
Daarnaast verwachten wij voor alle doelgroepen dat zij (een deel van hen) op de hoogte raken 
van de campagne en ons aanbod - de interventie.  
 
Doelstellingen op basis van bereik 2016 bij de drie doelgroepen: 

• Meer deelnemers per activiteit per verschillende onderwerpen die te maken hebben met 
de verkeerveiligheid van de doelgroep, ten opzichte van 2016 

• De doelgroepen zijn zich meer bewust van onveilig gedrag, ten opzichte van 2016  

• De doelgroepen weten hoe ze veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen, ten opzichte 
van 2016  

De doelstellingen zijn hieronder per doelgroep beschreven.  
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4.1  Het thema afleiding in de vernieuwde educatie-aanpak voor de drie doelgroepen  
Veel automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers zijn in het verkeer bezig met allerlei 
activiteiten die hen kunnen afleiden, zoals luisteren naar muziek, mobiel bellen, sms'en of appen. 
Maar ook andere bezigheden zoals krant lezen, make-up verzorgen, verzorgen van een kind, 
leiden bestuurders steeds meer af van hun aandacht op het verkeer. Deze afleiding heeft grote 
gevolgen voor het verkeer.  Niet alleen jonge maar ook oudere (auto) bestuurders zijn steeds 
vaker betrokken bij ongevallen waarbij afleiding de oorzaak was bij het ontstaan van 
(enkelvoudige) ongevallen. 
Het probleem speelt niet alleen bij bestuurders van motorvoertuigen maar ook op de fiets. 
Mensen willen contact houden met hun online omgeving, maar bijvoorbeeld ook naar muziek 
luisteren. Daardoor sluiten zij zich af voor omgevingsgeluid en signalen uit het verkeer.  Doordat 
de mobiele telefoon voor steeds meer generaties niet meer weg te denken is uit hun dagelijkse 
leven, is het bij de hand houden van de telefoon voor velen overal een 'way of life'. Ook 
onderweg. 
 
Mobieltjes en meer dat afleidt 
Het ministerie vraagt al enkele jaren aandacht voor het gebruik van de mobiele telefoon in het 
verkeer. Wij sluiten aan bij deze campagnes. Zo wordt  de landelijke campagne uitgedragen in 
onze provincie en zijn in het educatie-aanbod voor scholen programma’s opgenomen waarin het 
thema afleiding een belangrijk onderdeel is.  
Wij gaan de komende jaren werken aan een afname van het aantal verkeersongevallen door 
afleiding in het verkeer, zowel op de fiets als in motorvoertuigen. We beschouwen daarvoor 
ongevallen waarbij de bestuurder de macht over het stuur is kwijt geraakt en enkelvoudige 
ongevallen, als leidraad bij het meten van de ongevalscijfers, alhoewel we ons ervan bewust zijn 
dat hierbij afleiding niet altijd de oorzaak is van een dergelijk ongeval.  
Wij richten ons hierbij op alle verkeersdeelnemers in de provincie Groningen (automobilisten en 
fietsers). Het thema afleiding zal dan ook onderdeel zijn van de (campagne) aanpak voor alle drie 
doelgroepen: Jonge bestuurders, Fietsers en Senioren bij de vernieuwde educatie-aanpak. 
 
 
4.2  Jonge bestuurders 
18- tot 24-jarigen zien wij als beginnende bestuurders. Voor deze groep begint na het behalen van 
het (bromfiets)rijbewijs het leren in het verkeer pas echt. Veel jongeren overschatten zichzelf 
hierbij en vertonen soms onwenselijk verkeersgedrag.  

 
Vaak is verkeerd (groeps)gedrag in het verkeer de veroorzaker van ongevallen. Het is een 
uitdaging om deze leeftijdscategorie bij de les te houden.  Zoals beschreven in Hoofdstuk 3 zijn 
jonge bestuurders, en vooral jonge mannelijke automobilisten veelvuldig slachtoffer van 
verkeersongevallen. Terwijl in Nederland het ongevalsrisico in de afgelopen decennia sterk is 
gedaald, hebben jonge mannelijke automobilisten daar niet van geprofiteerd. Begin jaren 
negentig was het risico (de kans op een dodelijk ongeval per afgelegde kilometer) van jonge 
mannen ongeveer vier keer zo hoog als dat van meer ervaren automobilisten. In de periode 2011- 
2014 is dit verschil opgelopen tot ongeveer een factor tien (SWOV, 2016).  

Deze groep maakt in 2015 voor 12% deel uit van de bevolking in onze provincie en is 

sinds 1999 met 21% toegenomen. Zij zijn in 2015 slachtoffer bij 21% van het totaal 

aantal ongevallen. Het aantal slachtoffers in deze categorie is sinds 1999 met 25% 
toegenomen. Deze groep zit hiermee weer boven het ongevalsniveau van 1999. 
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4.2.1  Ons vernieuwde aanbod voor Jonge bestuurders 
Hieronder staat een (globale) beschrijving van diverse activiteiten die wij onder de doelgroep 
willen gaan uitvoeren. De details van de uitvoering kunnen nog worden aangepast. 
(aantallen betreft verwacht aantal deelnemers) 

 

• Alcoholslagboom  (200) 
Op het parkeerterrein van een evenementlocatie worden automobilisten voor de keuze 
gesteld om te parkeren bij de alcoholslagboom. Parkeren op dit terrein is gratis, mits 
je belooft geen alcohol of drugs te gebruiken en na afloop van het evenement meedoet 
aan de campagne. Met zowel de bestuurder als de bijrijder (BOB-Buddy) wordt er een 
BOB afspraak gemaakt. De bestuurder zorgt ervoor dat de passagiers veilig thuiskomen. 
Maar die verantwoordelijkheid hoeft niet alleen te worden gedragen! De BOB-buddy 
steunt de BOB en zorgt ervoor dat de BOB niet toch een drankje toegeschoven krijgt. De 
BOB-buddy is de steun en toeverlaat van de BOB. Met de BOB-buddy zetten we ons in 
om de gewenste attitude te versterken (veilig thuiskomen is belangrijker dan dat de BOB 
meedrinkt). Bij het verlaten van het terrein wordt in een Dräger alcoholslot geblazen. 
Wanneer uit de test blijkt dat de bestuurder BOB (0% op) is, worden de BOB en BOB-
buddy met een leuke gadget beloond. Blijkt echter dat de bestuurder boven de wettelijke 
limiet valt, dan blijft de slagboom dicht en gaat het team samen met de automobilist op 
zoek naar een alternatieve vervoersmogelijkheid (taxi of het openbaar vervoer, wachten 
tot de invloeden zijn uitgewerkt, of een vervangende bestuurder). 
 

• 3D-Tripping Car (60) 
Tijdens de 3D-Tripping-campagne krijgen jongeren in een Virtual Reality-wereld door 
middel van een Oculus Rift bril de kans om met eigen ogen en het volledige verstand te 
beleven wat het effect is van alcohol en drugs achter het stuur. In de Virtual Reality-
wereld stapt de jongere in de auto richting de kroeg waar een feestje gehouden wordt. 
Op dit feestje gebruikt de jongere alcohol of drugs. Na afloop rijdt de jongere onder 
invloed terug naar huis waar hij of zij verschillende gevaarlijke verkeerssituaties 
tegenkomt. Deze verkeerssituaties zijn toegespitst op het middel wat zij hebben gebruikt 
en geeft de situaties weer waarvan uit onderzoek blijkt dat deze vaak verkeerd aflopen. 
Per middel spelen zich drie situaties af. Worden deze onverhoopt toch “goed” doorlopen 
verschijnt de politie voor een aanhouding. Hiermee voorkomen we deelnemers het gevoel 
krijgen dat de situatie ‘beheersbaar’ is en gaan we zelfoverschatting tegen. De Oculus Rift 
headset wordt gebruikt om de jongere in een virtuele wereld te plaatsen waarin de 
scenario’s zich afspelen. Toeschouwers kunnen via een aangesloten televisie meekijken 
naar wat er gebeurt. De ervaring leert dat jongeren na afloop van de 3D-Tripping zijn 
geschrokken van de effecten die alcohol en drugs kunnen hebben in het verkeer 
(bewustwording). Om in te haken op de noodzaak tot verandering bij de jongere, wordt 
door het promotieteam op positieve wijze het gesprek aangegaan. Een teamlid legt uit 
wat de jongere kan doen in situaties waarbij hij of zij onder invloed is en eigenlijk naar huis 
moet rijden. Ook wordt behandeld hoe een jongere van tevoren goede afspraken kan 
maken met bijvoorbeeld een groep over het gebruik van middelen en het terugrijden naar 
huis. 

In 2016 leven ruim 70.000 mensen tussen de 18-24 jaar in onze provincie. Hiervan 

namen (in 2016) 225 unieke jonge bestuurders deel aan verkeerseducatie-activiteiten 

via VerkeerswijzerGroningen. (Dit is exclusief het bereik over het thema alcohol en afleiding, dit 

waren specifieke campagne thema's) 
Doel is dat in 2020 3% (2100) van de doelgroep heeft deelgenomen aan een 

interventie.  

Daarnaast is het doel dat in 2020 15% van de doelgroep op de hoogte is van 
onze activiteiten, de campagne voor 18-24 jarigen. 
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• A-D-A team (Alcohol Drugs en Afleiding - 400)  
Bij festivals en evenementen maken promotieteamleden afspraken met bezoekers. Jonge 
automobilisten beloven bij aankomst op het evenement dat zij tijdens het bezoek geen 
alcohol gaan drinken of drugs gaan gebruiken. Ook met de bijrijder wordt een afspraak 
gemaakt. Hij of zij is vandaag de BOB-Buddy. Deze helpt de BOB om drankjes af te slaan. 
Met de BOB-buddy zetten we ons in om de gewenste attitude te versterken (veilig 
thuiskomen is belangrijker dan dat de BOB meedrinkt). Automobilisten en BOB-buddies 
die ingaan op de afspraak, ontvangen een polsbandje waaraan de teamleden ze kunnen 
herkennen. Na afloop van het evenement worden de automobilisten met een bestuurder- 
polsbandje gevraagd of ze vrijwillig een alcohol- en drugstest willen laten afnemen. Als uit 
de test blijkt dat de automobilist geen drugs en/of alcohol heeft gebruikt, ontvangen zij 
en de BOB-buddy een presentje. Voor automobilisten met een te hoog alcoholpromillage 
of drugs in hun bloed, wordt een alternatieve vervoersmogelijkheid gezocht. Gedurende 
het evenement gaan de promotieteamleden gesprekken aan met bezoekers over de 
risico’s van alcohol, drugs, en afleiding in het verkeer. Dit gebeurt aan de hand 
van een speciaal ontwikkelde A-D-A quiz waarmee wordt ingespeeld op zelfoverschatting 
en bewustwording van de gevaren. De quiz bestaat uit uitdagende vragen over 
alcohol, drugs, en afleiding in het verkeer, waarbij de nadruk komt te liggen op het 
onderdeel afleiding. De focus van de quiz ligt met name op risico’s die je als bestuurder 
van een voertuig niet altijd kunt beheersen. De quiz geeft op positieve wijze weer dat er 
niets mis is met de mate waarin we hedendaags bereikbaar zijn, zolang we maar niet 
reageren als dat een gevaarlijke verkeerssituatie tot gevolg heeft. Door deel te nemen aan 
de quiz kunnen evenementbezoekers binnen één minuut zoveel mogelijk punten 
verdienen, waarmee ze meedingen naar een toffe dagprijs.  

 
 
4.3  Fietsers 
Bijna iedereen fietst in ons land. Het is een gemakkelijke vorm van transport, is milieuvriendelijk 
en goed voor de gezondheid. Helaas neem het aantal (eenzijdige) ongevallen met fietsers steeds 
verder toe. Bij een groot deel van deze ongevallen speelt het gedrag van de fietser een rol. Maar 
ook de inrichting van de infrastructuur zorgt voor ongevallen. Het gaat daarbij vooral om en-
kelvoudige fietsongevallen: fietsers die vallen of tegen een obstakel botsen. In 2014 was het 
aandeel slachtoffers in ongevallen zonder motorvoertuig landelijk naar schatting ruim 60%. 
In onze provincie fiets (bijna) iedereen. Kinderen/jongeren t/m 18 jaar bereiken wij via activiteiten 
op scholen. Senioren 70+ bereiken wij via een specifieke aanpak voor hen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

In 2016 leven bijna 340.000 mensen tussen de 18-70 jaar in onze provincie. Veel van 

deze mensen maken gebruik van de fiets. Voor deze groep (fietsers) werden geen 

specifieke activiteiten georganiseerd via VerkeerswijzerGroningen. Bij interventies op 

straat/festivals hebben wij wel 1050 mensen bereikt (Dit is exclusief het bereik over het thema 

fietsverlichting, dit was een specifieke campagne thema) 
Doel is dat in 2020 5% (17.000) van de doelgroep heeft deelgenomen aan 

een interventie.  

Daarnaast is het doel dat in 2020 10% van de doelgroep op de hoogte is van 

onze activiteiten, de campagne voor de groep fietsers tussen de 18-70 
jarigen. 
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4.3.1   Ons vernieuwde aanbod 
Omdat de doelgroep 18-70 jarigen een grote diversiteit aan leeftijden kent en daarodoor ook een 
verschillende manier van benadering wenselijk is, hebben wij deze grote groep opgeknipt in deel 
groepen. 
Hieronder staat een (globale) beschrijving van diverse activiteiten die wij onder de doelgroep 
willen gaan uitvoeren. De details van de uitvoering kunnen nog worden aangepast. 
(aantallen betreft verwacht aantal deelnemers) 

 
18-25 jarigen - student op de fiets 

• 3D tripping bike (60) 
3D-Tripping Bike edition laat fietsers op een coole en interactieve manier ervaren wat de 
gevaren zijn van afleiding (door smartphone en muziek luisteren) tijdens het fietsen. 
Het doel is om de deelnemers bewust te maken van de risico’s die afleiding tijdens het 
fietsen tot gevolg heeft. Tijdens 3D-Tripping bike krijg je in een Virtual Reality-wereld 
door middel van een Oculus Rift bril de kans om met eigen ogen en het volledige verstand 
te beleven wat het effect is van afleiding op de fiets. In deze virtuele wereld worden 
verschillende scenario’s afgespeeld. De deelnemer kan op spectaculaire, maar veilige 
wijze, de gevolgen van afleiding (telefoongebruik en muziek luisteren) op de fiets 
ervaren. De uitkomst laat zich raden. Terwijl één deelnemer de simulatie doorloopt 
kunnen anderen meekijken via een aangesloten televisie. Zo stimuleren we tevens dat er 
een negatieve norm onder een bredere groep ontstaat. Na de simulatie voert het 
campagneteam een bewustwordingsgesprek met de deelnemers waarbij ook wordt 
gesproken over tips m.b.t. telefoongebruik zodat men niet in de verleiding komt om 
de telefoon tijdens het fietsen te gebruiken. 3D-Tripping Bike kan worden ingezet bij een 
festival of evenement. Deze interventie wordt speciaal voor ons ontwikkeld. 
 

• Fotoframe en fietsquiz (2800) 
Het Fotoframe team loopt door de stad/omgeving om het gesprek aan te gaan met 
voorbijgangers. Het doel is om de deelnemers bewust te maken van de risico’s die 
verschillende vormen van afleiding tijdens het fietsen tot gevolg hebben. Ze hebben een 
‘Fotoframe’ ,een fysiek fotokader, waarmee je op op de foto kan. Het campagneteam 
benadert fietsers in een stadscentrum, tijdens een festival of evenement en voert een 
kort gesprek over de gevaren van afleiding (gewenste attitude creëren). Ook doen we 
de ‘fietsquiz’, die gaat over de gevaren van afleiding op de fiets. Deelnemers worden 
daarna gevraagd om de "Groen Licht" belofte te doen: een afspraak, waarin staat op 
welke manier de deelnemer zelf een bijdrage gaat leveren aan afleiding in het verkeer. Zo 
stimuleren we mensen om op een veilige manier met afleidende factoren op de fiets om 
te gaan (bijvoorbeeld smartphone op stil voor vertrek). Vervolgens maakt het 
campagneteam een foto van de bezoekers achter het fietsframe. Op deze manier 
stimuleren we dat er een negatieve norm ontstaat richting de verschillende vormen van 
afleiding. Door het maken van een belofte zijn deelnemers zich tevens bewust van hun 
eigen gedrag en op welke manier ze dit kunnen veranderen. 
 

25-59 jarigen - Forens op de fiets 

• Fiets Challenge (400) 
Deelnemers aan de challenge leggen op hun eigen of aanwezige fiets, in bijzijn van 
fietsdocenten, een parcours af in een opvallend opblaasbaar fietsparcours waarmee ze 
zich beter bewust worden van de risico’s van afleiding in het verkeer door het foutieve 
gedrag (en de hiermee samenhangende consequenties) daadwerkelijk te ervaren. Op 
deze manier spelen we ook in op zelfoverschatting. Ook zorgt het afleggen van het 
parcours ervoor dat er een realistisch beeld ontstaat bij de wat oudere deelnemers over 
hun functioneren.  
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Ten minste drie afleidingssituaties zullen in het parcours 
worden nagebootst, waarbij in elk geval de volgende vormen van afleiding aan de orde 
komen: 
• Afleiding door gebruik smartphone. 
• Sociale afleiding, cognitieve of visuele afleiding. 
 
Hierbij valt te denken aan verschillende situaties: fietsen terwijl gebruik wordt gemaakt 
van een smartphone en fietsen met een kind naast je. Deelnemers aan de challenge 
worden begeleid om de veiligheid te garanderen. Een bijkomend voordeel van een 
dergelijk parcours is dat het door de omvang erg opvalt in de omgeving. Terwijl een 
deelnemer het parcours doorloopt, kunnen omstanders meekijken. Zo stimuleren we 
tevens dat er een negatieve norm onder een bredere groep ontstaat. Als deelnemers het 
parcours hebben voltooid, gaat een van onze projectleiders met ze in gesprek. Doel van 
het gesprek is om mensen handvatten te geven om op een veilige manier met afleiding 
om te gaan. Bijvoorbeeld tips voor ouders om veiliger met hun kind op de fiets te fietsen, 
zoals: betrek je kind bij de verkeerssituatie door er tijdens het fietsen over te praten (‘kijk, 
nu zijn we op een druk punt en moeten we even goed naar links en rechts kijken, kunnen 
we doorfietsen”?). Op deze manier blijf je zelf alert en begin je al op  een vroege leeftijd 
met je kind om hem/haar veilig te laten deelnemen aan het verkeer. 

 

• Lunch bij bedrijven (200) 
Bij bedrijven verzorgen we in de kantine de lunch met behulp van een cateraar. Daarbij 
krijgen de medewerkers pakjes drinken met omgedraaide inhoud, waardoor de aandacht 
wordt getrokken. Vervolgens wordt er op een scherm een promo-filmpje getoond met 
een bekende Groninger over aandacht en afleiding in het verkeer. Vervolgens geven 
twee docenten hierover een korte voorlichting. De voorlichting is interactief, waarbij 
wordt geopend met een stelling. Het doel hiervan is om een gewenste attitude te creëren 
en te stimuleren dat een negatieve norm richting afleiding ontstaat en/of versterkt wordt. 
Daarna kunnen de medewerkers de “Groen licht”- belofte afleggen. We vragen de 
medewerkers aanvullend om concreet aan te geven hoe ze veilig met afleiding zullen 
omgaan (bijvoorbeeld telefoon op stil voor vertrek).Ten slotte maken we een groepsfoto 
in de kantine, die gedeeld wordt op social media waardoor het betreffende bedrijf zich als 
maatschappelijk betrokken kan profileren. Tevens wordt aan het bedrijf de digitale ‘Groen 
Licht Toolkit’ geleverd (banner, e-mail handtekening e.d.), waardoor het bedrijf de Groen 
Licht-uitstraling kan doorvoeren. De Toolkit herinnert de werknemers doorlopend aan het 
gewenste gedrag. Bovendien attendeert de Toolkit de externe relaties en bezoekers van 
de bedrijven op de Groen Licht Groningen-campagne. 

 
60-69 jarigen op de fiets 

• Maatregel: Fiets Challenge 
Voor beschrijving: zie hiervoor fietsers 25-59 jaar. 

• Maatregel: Lunch 
Voor beschrijving: zie hiervoor fietsers 25-59 jaar. 

• Wat is uw echte fietsleeftijd? (Fietsclinic + online cursus) 
Voor beschrijving: zie hierna fietsers 70+ 

• Fietstocht 
Voor beschrijving: zie hierna fietsers 70+ 
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4.4  Senioren 
De levensverwachting van mensen neemt (nog steeds) toe en senioren blijven langer mobiel. Zij 
maken in (toenemende) mate gebruik van de elektrische fiets, de scootmobiel, maar rijden ook 
langer door in de auto. Daardoor nemen zij steeds langer deel aan het verkeer.  Door het gebruik 
van de elektrische fiets bewegen zij meer, blijven ze langer gezond en blijft het sociale netwerk 
beter bereikbaar. Het is goed voor mens en maatschappij om zolang mogelijk zelfstandig te 
blijven deelnemen aan het verkeer.   

 
Ouderen krijgen echter ook steeds meer te maken met beperkingen die het ouder worden met 
zich meebrengt. Hiervoor is bij henzelf niet altijd even veel aandacht. In onze provincie neemt het 
aantal ouderen toe. Maar helaas zijn zij ook in toenemende mate betrokken bij 
verkeersongevallen. Deze stijging is voor ons reden om prioriteit te geven aan de aanpak van 
deze doelgroep. 

 
 
 
4.4.1   Ons vernieuwde aanbod 
Hieronder staat een (globale) beschrijving van diverse activiteiten die wij onder de doelgroep 
willen gaan uitvoeren. De details van de uitvoering kunnen nog worden aangepast. 
(aantallen betreft verwacht aantal deelnemers) 

 
70+ Senior op de fiets 

• Fietstocht (250) 
Met een praktische interventie trainen senioren vaardigheden die niet alleen bijdragen 
aan bewustwording over risico’s van het fietsen op oudere leeftijd, maar ook 
daadwerkelijk leiden tot gedragsverandering. Tijdens de Groen Licht Groningen – 
fietstocht fietsen groepjes senioren een mooie fietstocht van zo’n 30 kilometer. 
Voorafgaand aan de tocht wordt praktisch advies gegeven over aspecten als veilig 
op- en afstappen en achterom kijken bij afslaan, zodat de deelnemers goed voorbereid 
aan de tocht kunnen beginnen. 
Tijdens de fietstocht attenderen fietsdocenten de deelnemers op onveilig gedrag als dit 
zich voordoet. Deelnemers krijgen een routekaart mee en een instructie voor veilig 
fietsen. Na afloop van de fietstocht krijgen de aanwezigen tips over hoe ze hun 
fietsveiligheid kunnen vergroten. De tips zijn toegespitst op achteruitgang van het 
functioneren en omgang met afleiding. Op de startlocatie zal tevens een fietsmonteur 
aanwezig zijn, zodat aanwezigen (tegen betaling) gelijk aanpassingen aan hun fiets 
kunnen laten aanbrengen. Ouderen hebben vaak een grote invloed op elkaar. Als ze zien 
dat anderen aanpassingen laten aanbrengen, zijn ze eerder geneigd om het ook te doen. 
Hierdoor ontstaat acceptatie rondom achteruitgang en het nemen van compensatie-
maatregelen (normen). Bij de werving van de ouderen stimuleren we dat deelnemers met 
een bekende uit hun omgeving/partner (bring a friend) meedoen om zo verduurzaming 
van het geleerde gedrag te stimuleren. Deelnemers die samen meedoen, zullen na afloop 
waarschijnlijk hierover doorpraten. Zo blijft de boodschap langer ‘levend’. 

Het aantal mensen tussen 60 en 69 jaar sinds 1999 gestegen met 49% maar is hun 

aandeel in het aantal slachtoffers met 90% gestegen! Voor 70+-ers geldt dat zij met 
14% gestegen zijn, en hun aandeel in het aantal verkeersslachtoffers met 45%. 

In 2016 leven ruim 69.000 mensen van 70 jaar en ouder in onze provincie. Hiervan 

namen (in 2016) 600 unieke senioren deel aan verkeerseducatie-activiteiten via 

VerkeerswijzerGroningen. (Dit is exclusief het bereik over het thema alcohol, dit was een specifiek 

campagne thema) 
Doel is dat in 2020 4% (2750) van de doelgroep heeft deelgenomen aan een 

interventie.  

Daarnaast is het doel dat in 2020 20% van de doelgroep op de hoogte is van 
onze activiteiten, de campagne voor senioren. 
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De ervaring leert dat ouderen goed kunnen worden bereikt via ouderenbonden. 
Er liggen echter kansen bij andere domeinen en kanalen om meer mensen uit deze 
doelgroep te bereiken. Bijvoorbeeld via het netwerk van buurtsportcoaches die 
bewegingsevenementen organiseren in de provincie Groningen. 
Wij gaan hiervoor de samenwerking opzoeken met bijvoorbeeld Huis van de Sport. 

 

• Fietsclinic + online cursus  - Wat is uw echte fietsleeftijd?  (500) 
We organiseren een aansprekende en interactieve fietsclinic over het gebruik van de fiets 
en de e-bike en vragen de deelnemers waar mogelijk om hun eigen fiets mee te nemen. 
Op deze manier kunnen ze tijdens de clinic oefenen. Tijdens de clinic is ook een 
fietsmonteur aanwezig, zodat kleine aanpassingen direct gedaan kunnen worden. 
Hiermee spelen we in op acceptatie rondom achteruitgang en het op tijd nemen van 
compensatiemaatregelen. 
De clinic begint met een voorlichting over fit en veilig blijven fietsen. De voorlichting heeft 
onder meer tot doel om bij de deelnemers bewustwording te creëren over het belang van 
blijven bewegen, functie afname van het ouder worden, snelheids risico in potentieel 
gevaarlijke omgevingen en de risico’s van afleiding in het verkeer. Na de voorlichting volgt 
een praktische instructie waarin deelnemers handvatten krijgen aangereikt om de 
gedragscontrole te vergroten. Denk aan handige aanpassingen aan de fiets, tips en 
oefenen van veilig op- en afstappen en handvatten voor het leren omgaan met een 
afname van het functioneren. Tijdens de clinic  wordt er ook beweeggym gegeven. We 
eindigen de clinic met een quiz 'Wat is uw echte  fiets leeftijd?’ waarin de geleerde stof 
aan bod komt (hebben de deelnemers de boodschap goed begrepen?). Ook bij deze 
maatregel wordt het bring a friend-concept toegepast zodat het geleerde materiaal beter 
beklijft. Al het geleerde materiaal, inclusief de quiz ‘Wat is uw echte fietsleeftijd?’, zal ook 
online beschikbaar komen als cursus. Op deze manier kunnen de deelnemers het geleerde 
materiaal op hun eigen tempo teruglezen en hun geheugen opfrissen wanneer zij hieraan 
behoefte hebben. 
De clinic wordt gegeven bij ouderenbonden, wijk-en buurtcentra, zorgcentra en kan 
tevens worden gekoppeld aan sportieve activiteiten waaraan ouderen deelnemen (o.a. 
via buurtsportcoaches). Wij gaan hiervoor de samenwerking opzoeken met bijvoorbeeld 
Huis van de Sport. 
Deelnemers aan de clinic worden tevens enthousiast gemaakt voor de Groen Licht 
Groningen - fietstocht. 

 
 
4.5  Pilotfase vernieuwde educatie aanpak 
Alle hiervoor beschreven activiteiten gaan wij eerst in een pilotfase t/m juni 2018 testen op een 
deel van de doelgroepen. Elke activiteit start in twee gemeenten waarna deze in een deel van de 
provincie t/m december 2018 wordt uitgevoerd. Als de uitvoering in 2018 naar tevredenheid 
verloopt,  hebben wij de intentie om de campagne Groen licht Wijzer op weg in Groningen t/m 
2020 uit te gaan voeren. 
Om de uitvoering van de activiteiten evenredig te spreiden over onze provincie, hebben wij er 
voor gekozen om de provincie in drie gebieden op te knippen. In elk gebied worden de voor de 
doelgroep gekozen activiteiten uitgevoerd. 
 

• Jonge automobilisten 18-24 jaar wordt uitgevoerd in: 
Bellingwedde, Haren, Menterwolde, Pekela, Vlagtwedde, Slochteren, 
Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Stadskanaal, Oldambt. Deze gemeenten zijn gekozen op basis 
van ongevallen cijfers. 
De pilot start in de gemeenten:  
Haren en Hoogezand-Sappemeer 
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• Volwassen fietser 25-69 jaar wordt uitgevoerd in:  Groningen 
De pilot start in de gemeente: Groningen. 
 

• Senior fietser 70+ wordt uitgevoerd in: 
Appingedam, Delfzijl, De Marne, Marum, Ten Boer, Winsum, Bedum, Grootegast, Loppersum, 
Zuidhorn, Leek, Eemsmond 
De pilot start in de gemeenten: 
Appingedam en Delfzijl 
 
 
4.6  Communicatiestrategie vernieuwde educatie aanpak 
Alle activiteiten uit onze vernieuwde educatie aanpak gaan wij naar 
buiten brengen onder de slogan: Groen licht - Wijzer op weg in 
Groningen. Met onze campagne ‘Groen licht Groningen’ creëren 
we bewustwording en stimuleren we de doelgroepen om 
ongewenst gedrag in het verkeer te veranderen. ‘Groen licht’ komt 
in de hele campagne terug: we verwerken het in onze 
maatregelen, communicatie en huisstijl.  
Hierdoor blijft de boodschap beter hangen en zullen mensen de 
campagne eerder herkennen en onthouden. ‘Groen licht’ leidt op 
verschillende manieren tot een positieve associatie.  
Groen licht in het verkeer betekent dat het veilig is om door te rijden. Door groen licht rijden 
betekent dat jij je aan de verkeersregels houdt en dus goed bezig bent. Daarnaast kennen we 
allemaal de uitdrukking ‘groen licht krijgen’, wat inhoudt dat je toestemming of akkoord krijgt. 
Waar groen licht is, is het veilig.  
En dus willen we, samen, in heel Groningen het licht (symbolisch) op groen zetten. 
Wij gaan de campagne aanpak nog nader uitwerken. 
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5. Het VVB en het brede werkveld van verkeer en vervoer 
 
5.1 Afstemming over verkeer(sveiligheid) en onderzoek 
Permanente verkeerseducatie is een belangrijk onderdeel van ons werkplan, van het VVB 
Groningen. In de vorige hoofdstukken heeft u gelezen wat wij hier allemaal aan gaan doen. Het 
VVB beslaat echter het gehele verkeer- en vervoersterrein. Naast de (organisatie) van 
verkeerseducatie heeft het VVB-secretariaat ook als taak het bevorderen van kennisuitwisseling 
en het afstemmen van vraagstukken en activiteiten binnen het brede verkeers- en vervoersveld. 
Het signaleren van ontwikkelingen en daar waar kan te zorgen voor vertaling van het rijksbeleid in 
regionaal en lokaal beleid. Daar waar kansen liggen om verkeers(veiligheids) vraagstukken 
gezamenlijk op te pakken, zullen wij stimuleren om dit samen te gaan doen en streeft het VVB 
secretariaat ernaar om dit te ondersteunen. 
 
5.1.1  Beleidsvorming: thema’s en werkgroepen 
Het VVB-secretariaat inventariseert samen met de gemeenten en andere partners in het VVB of er 
onderwerpen zijn op het gebied van (of afstemming over) infrastructuur, verkeer- en vervoer 
en/of beleidsvraagstukken die gezamenlijk om aandacht vragen en moeten worden opgepakt. 
Voorbeelden uit het verleden hiervan zijn: voorrang rotondes,  bebording en belijning in relatie 
tot snelheid, modderprotocol, beheer van ABRI's, model aanpak veilig fietsen, convenant 
recreatieve routenetwerken etc. In voorkomende situaties kan hiervoor een werkgroep worden 
ingesteld. 
 
5.1.2 Thema’s 
Zoals gezegd beslaat het VVB het gehele verkeer- en vervoerterrein. De volgende thema's worden 
onder andere vaak besproken tijdens onze bijeenkomsten en krijgen ook in 2018 (extra) aandacht. 
 
Openbaar vervoer 
Een vast agendapunt in de (stuurgroep)vergaderingen zijn de ontwikkelingen in het openbaar 
vervoer. De directeur van het OV Bureau Groningen-Drenthe is adviserend lid van de stuurgroep 
en brengt de stuurgroep op de hoogte van de ontwikkelingen, zoals de dienstregeling, 
financiering, concessie etc. 
 
Fietsveiligheid 
Het aantal (eenzijdige) ongevallen met fietsers neemt steeds verder toe. Het ministerie I&M heeft 
een modelaanpak veilig fietsen opgeteld om gemeenten handvaten te bieden om met 
fietsveiligheid bezig te gaan. Fietsveiligheid is vaak een agendapunt tijdens de VVB vergaderingen.  
Wij gaan gemeenten in 2018 (en 2019) ondersteuning bieden door de inzet van een Fietsmakelaar. 
(zie ook onze subsidieregeling knelpunten fietsinfrastructuur - paragraaf 5.4) 
 
Handhaving in het verkeer 
De politie in Noord Nederland werkt tegenwoordig als één Noordelijk eenheid en het openbaar 
Ministerie (OM) heeft in 2016 een nieuwe landelijke leidraad verkeershandhaving opgesteld. 
Zowel de politie als het OM zijn meer vanuit een centrale rol gaan (samen)werken. Aan de 
wegbeheerders wordt gevraagd om (ook) meer afstemming met elkaar te zoeken over 
handhaving in het verkeer. Dit doen wij op dit moment binnen het VVB via de VVB Werkgroep 
analyse verkeershandhaving (paragraaf 5.2) 
Het OM heeft voorgesteld om een Noordelijke stuurgroep verkeershandhaving in te stellen.  Het 
OM en de Noordelijke VVB's (de secretarissen) onderzoeken met elkaar of dit mogelijk is. 
Zij zijn in 2017 gestart met de Kerngroep verkeershandhaving Noord NL. Hier hebben de VVB 
secretarissen, de politie, het OM en Rijkswaterstaat zitting in. 
 
 

 



30 
 

  € 15.000,- 

Verkeersveiligheid 
Over het thema verkeersveiligheid wordt regelmatig gesproken in het VVB. Het VVB heeft in 2011 
het VVB Maatregelenpakket verkeersveiligheid 2011-2020  "Samen veilig op weg" opgesteld met 
hierin een stand van de verkeers(on)veiligheid in onze provincie.  
In het Maatregelenpakket hebben wij vijf speerpunten benoemd waaraan de leden van het VVB 
aandacht zullen besteden in hun verkeersveiligheidsbeleid. 
In 2017 is gestart met het maken van een tussentijdse rapportage over de voortgang van het 
Maatregelenpakket. In het Maatregelenpakket is afgesproken dat (jaarlijks) een 
voortgangsrapportage zal worden opgesteld. Dat is niet gelukt omdat er sinds 2010 te weinig 
gegevens over verkeersongevallen zijn. De rapportage waar wij aan werken betreft  een 
kwantitatieve rapportage waarin is te lezen waar en eventueel voor welke modaliteit er 
verkeersveiligheidsmaatregelen genomen zijn en of er maatregelen en activiteiten zijn 
ondernomen op de vijf speerpunten. 
De uitkomsten van de rapportage zullen wij in VVB verband bespreken om hierna te bepalen of 
(eventuele) gezamenlijke acties nodig/gewenst zijn. 
 
 
5.1.3  Werkgroepen 
 
ABRI-aanbesteding 
In 2015 is een start gemaakt om te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om met zoveel 
mogelijk gemeenten te komen tot een aanbesteding voor één beheers- en onderhouds-
overeenkomst voor ABRI's. Inmiddels is de aanbesteding gestart.  
 
Onveiligheidsgevoelens en snelheid 
In 2015 zijn we gestart met een werkgroep Onveiligheidsgevoelens en snelheid.  
Omdat verschillende wegbeheerders geen beleid of heldere werkwijze hebben hoe met 
dergelijke meldingen hierover zou moeten worden omgegaan, gaat deze werkgroep met elkaar 
nadenken over hoe wij (samen) met dit soort meldingen om kunnen gaan, wat voor actie erbij 
zou kunnen passen en op welke wijze inwoners zelf een rol kunnen spelen bij de uitvoering van 
maatregelen. Dit vraagstuk is gerelateerd aan de ambitie om burgers meer te laten participeren 
bij de aanpak van verkeersgedrag (empowerment). Zie ook paragraaf 3.7 - Participatie van 
inwoners en verkeersdeelnemers. 
De werkgroep is in 2017 stil komen te vallen, maar gaan wij in 2018 weer opstarten. 
 
Tijdens de VVB vergaderingen komt het onderwerp onveiligheidsgevoelens en snelheid in relatie 
tot verkeershandhaving binnen de bebouwde kom regelmatig ter sprake. Het VVB heeft hierover 
(via de VGG) een brief aan de VNG gestuurd. In de brief roepen de wegbeheerders  de VNG op om  
aandacht te vragen voor verkeershandhaving binnen de bebouwde kom bij het opstellen van het 
Strategischs plan verkeersveiligheid 2030. Dit plan wordt door het ministerie I&M samen met 
andere overheden en maatschappelijke partijen opgesteld. 
Het onderwerp verkeershandhaving (binnen de bebouwde kom) wordt ook besproken in 
hierboven genoemde werkgroep. 
 
Analyse Verkeershandhaving 
De werkgroep Analyse verkeershandhaving houdt zich samen met de politie bezig met het 
analyseren van verkeersongevallen en het effectief, informatie gestuurd inzetten van 
verkeershandhaving om verkeersongevallen te voorkomen. 
Daarnaast hebben zij een functie om (ongunstige) ontwikkelingen bij verkeersongevallen te 
signaleren en om hierover te adviseren om bijvoorbeeld meer voorlichting bij verkeershandhaving 
te (laten) organiseren (zie ook paragraaf 3.5). 
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  € 250.000,- 

  € 48.000,- 

  € 7.500,- 

5.2 Ongevalsanalyse 
Om de verkeersveiligheid binnen gemeenten te kunnen analyseren is inzicht in de (locaties en het 
ontstaan van) verkeersongevallencijfers noodzakelijk. Wij hebben hiervoor een overeenkomst 
afgesloten waardoor alle gemeenten en de politie gebruik kunnen maken van het 
Ongevallenanalysepakket ‘VIA Stat’.   

Met dit pakket  kan elke gemeente de informatie over 
de door de Politie geregistreerde ongevallen zien en 
zelf analyses maken.  
 
Naast het maken van ongevalsanalyses beschikken wij 
inmiddels ook over een module om de gereden 
snelheden (op basis van in-car navigatiesystemen) bij 
de analyses te betrekken. Met deze uitbreiding kunnen 
de gemeenten, provincie en de (basiseenheden van 
de) politie een vollediger verkeersveiligheidsbeeld 
krijgen.  

 
De politie organisatie werkt tegenwoordig in 
Noordelijk verband en zoekt nadrukkelijk de 
afstemming met de Noordelijke VVB's over 
verkeershandhaving. De Noordelijke VVB's gaan 
nog meer gezamenlijk uniforme informatie over 
verkeersongevallen en gereden snelheden 
aanleveren aan de politie.  
 
 
 
 
 
 
5.3 Noordelijke Proeftuin 
Het Ministerie van I&M heeft haar zorg geuit over de stijgende lijn van het aantal 
ziekenhuisgewonden en het behalen van de verkeersveiligheidsdoelstelling in 2020. Daarom heeft 
de SWOV opdracht gekregen een pakket van maatregelen te ontwikkelen die een extra impuls 
kunnen geven aan de verkeersveiligheid om de doelstelling voor 2020 toch te kunnen behalen. De 
SWOV heet een pakket met achttien maatregelen opgesteld. De Noordelijke VVB's hebben het 
initiatief genomen om samen met de SWOV te onderzoeken of door een andere, proactieve, 
benadering en een slimmere manier van samenwerken met onze verkeersveiligheidspartners het 
aantal verkeersslachtoffers kan worden gereduceerd. Hiervoor zijn wij in 2016 gestart met (de 
verkenning naar) de Noordelijke Proeftuin verkeersveiligheid. Hierin wordt met name gekeken 
naar de thema's Snelheid, Alcohol en (fiets)infrastructuur. Educatie kan onderdeel zijn van de 
maatregelen. Bij Spoor 2 zoeken wij actief de samenwerking met de Noordelijke proeftuin. 
Daarnaast wordt in het jaarlijks uit te werken VVB Werkplan rekening gehouden met educatie-
inzet vanuit het VVB secretariaat in de Noordelijke Proeftuin. 
 
5.4  Subsidieregeling knelpunten fietsinfrastructuur 
Het aantal éénzijdige fietsongevallen neemt steeds verder toe. Hier ligt een relatie met de 
inrichting van de fietsinfrastructuur. Daarom hebben wij in 2014 door de Fietsersbond knelpunten 
in de fietsinfrastructuur in kaart laten brengen.  
Om gemeenten (financieel) te ondersteunen bij het aanpakken van deze knelpunten heeft het 
VVB een subsidieregeling opgezet. Om deze subsidieregeling mogelijk  te maken zijn in het 
bestedingsplan DuVV (voorheen BDU) 2015-2018 van de provincie Groningen middelen 
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opgenomen. In de periode 2015-2018 is een bedrag van één miljoen euro gereserveerd voor de 
aanpak van deze knelpunten als bijdrage.  
De regeling is eind 2017 aangepast. Door deze aanpassing kunnen gemeenten en de provincie 
Groningen voor meer infrastructurele projecten, maatregelen die bijdragen aan fietsveiligheid 
subsidie aanvragen. Voorwaarde hierbij is dat de aanvrager 35% van de kosten van het werk voor 
haar rekening neemt. 
 
De (nieuwe)  regeling geldt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 en voor deze regeling geldt 
een subsidieplafond van 700.000 euro te verlenen subsidie. Een aanvraag voor subsidie uit deze 
regeling moet uiterlijk op 1 februari 2018 zijn ingediend. De regeling wordt uitgevoerd door het 
VVB-secretariaat. 
 
 
5.4.1  Fietsmakelaar  
Tijdens de VVB bijeenkomsten is gebleken dat gemeenten moeite hebben om met knelpunten in 
de fietsinfrastructuur aan de slag te gaan. Daarom heeft de provincie Groningen samen met het 
VVB secretariaat het initiatief genomen om ondersteuning voor de gemeenten in de vorm van een 
Fietsmakelaar voor 2018 (en 2019) te gaan organiseren. 
 
De fietsmakelaar is in de Fietsstrategie 2016-2025 van de provincie Groningen geïntroduceerd en 
heeft tot doel om gemeenten te ondersteunen bij hun fietsbeleid. Aanleiding hiervoor is dat er 
binnen de provincie Groningen nu nog veel kleine gemeenten zijn, waar er binnen de ambtelijke 
organisatie minder tijd en/of prioriteit is om specifiek met de fiets aan de slag te gaan. Slechts een 
aantal gemeenten heeft specifiek fietsbeleid. Resultaat is weinig fietsgerichte projecten in de 
gemeenten.  
 
De fietsmakelaar ondersteunt de gemeenten actief met de volgende zaken: 

• Hij/zij biedt stappenplannen om concrete verbeterslagen te maken. Denk aan het 
verwijderen van paaltjes en het opstellen van fietsbeleid. 

• Hij/zij biedt inzicht in de (niet)fietsers: monitoringsdata verzamelen, analyseren en duiden 
voor gemeenten. En ondersteunen bij het verzamelen van data in de gemeente. 

• Hij/zij is kennis- en sparringpartner, verbinding leggend naar landelijke ontwikkelingen en 
vertaling naar toepassing in gemeenten. Voorbeeld: ontwerpcafés organiseren voor 
gemeenten. 

• Hij/zij legt verbinding naar activiteiten die makkelijk toegepast kunnen worden in de 
gemeenten, zoals fietsstimuleringsacties of pilot projecten. 

• Hij/zij legt verbinding tussen gemeenten: wat kan samen opgepakt worden, en wat zou 
misschien een provincieproject moeten zijn omdat het voor iedereen geldt. 

 
Daarnaast wordt de fietsmakelaar ook ingezet voor onder andere projecten en acties uit het 
uitvoeringsprogramma fiets 2017-2020 van de provinciale Fietsstrategie die van meerwaarde zijn 
voor alle gemeenten, zoals een campagne om basisscholieren te stimuleren (meer) op de fiets 
naar school te gaan, een onderzoek naar de verkeersveiligheid op rotondes bij fietsers in of uit de 
voorrang en een onderzoek met het UMCG naar de aard en ernst van fietsongevallen in onze 
provincie. 
De middelen om de Fietsmakelaar te bekostigen komen uit de middelen die gereserveerd zijn in 
het bestedingsplan DuVV voor de aanpak van knelpunten in de fietsinfrastructuur. 
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  € 216.000.- 

6  Organisatie en monitoring 
 
6.1 Samenstelling en organisatie VVB Groningen 
In het VVB zijn de provincie Groningen en alle Groningse gemeenten in een bestuurlijke 
stuurgroep en ambtelijke groep vertegenwoordigd. Daarnaast zijn (belangen)organisaties zoals 
het OV Bureau, Rijkswaterstaat, Politie Eenheid Noord Nederland - district Groningen, Openbaar 
Ministerie, Veilig Verkeer Nederland (VVN), ANWB, Fietsersbond, Cumela (landbouw), Transport 
en Logistiek Nederland (TLN),  het  Platform Verkeer en Vervoer Nederland en de Vereniging 
Groninger Gemeenten (VGG) vertegenwoordigd. 
De meeste gemeenten worden rechtstreeks vertegenwoordigd  in het VVB, maar kunnen ook via 
een cluster van gemeenten vertegenwoordigd zijn. 
In bijlage [I] is een schematische weergave van de organisatie van het VVB Groningen 
weergegeven. 
 
6.1.1  Bijeenkomsten VVB 
Het VVB plant zowel bestuurlijk als ambtelijk een viertal vergadermomenten in voor 2018. 
Daarnaast vindt er twee keer per jaar een regio-overleg plaats met de ambtelijke 
vertegenwoordigers en organisaties zoals VVN (lokaal) over de invulling en uitvoering van 
projecten/activiteiten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid in de regio's. 
 

 

6.2 Secretariaat Verkeer- en Vervoerberaad 
 
Het secretariaat van het Verkeer- en Vervoerberaad is 
ondergebracht bij de afdeling Verkeer en Vervoer van de 
provincie Groningen. Het secretariaat is verantwoordelijk 
voor de organisatie en ondersteuning van alle activiteiten 
van het VVB Groningen. 
Bij het secretariaat zijn werkzaam een secretaris, een 
verkeerseducatiemedewerker, drie regiocoördinatoren, 
een secretariaatsmedewerker en communicatieadviseur. 
 
De regiocoördinatoren zijn de contactpersoon binnen hun 
gebied voor de in (het jaar 2017) totaal 412 scholen 
(vestigingen), 10 lokale VVN-afdelingen en de 
gemeentelijke vertegenwoordigers. Zij hebben vooral de 
taak om de permanente verkeerseducatie in de regio's een 
impuls te geven. 
 
 
6.2.1  Werkzaamheden 
Het secretariaat coördineert de uitvoering van het VVB-werkplan en ondersteunt daarnaast de 
VVB- werkgroepen, de ambtelijke overleggroep en de stuurgroep. In dit kader heeft het 
secretariaat ook tot taak om landelijke ontwikkelingen en trends te signaleren en vast te stellen 
of deze gevolgen hebben voor het verkeersveiligheids- en mobiliteitsbeleid in Groningen.  
Daartoe onderhoudt het VVB secretariaat nauwe contacten met lokale organisaties het landelijk 
Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), het CROW en het Fietsberaad. Daarnaast nemen wij 
deel aan het Landelijk Overleg Verkeersveiligheid Gedragsbeïnvloeding (IPO) en het landelijk 
checklist/toolkit PVE-overleg (KpVV). 
Ook voeren wij overleg met het VVB Drenthe en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân. 
Wij streven ernaar om bij (de ontwikkeling van) verkeerseducatie activiteiten en (voorlichtings) 
campagnes samen te werken. 

Regio indeling ondersteuning scholen en gemeenten 
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Het secretariaat neemt daarom ook deel aan landelijke trajecten, waaronder de overleggen om te 
komen tot mogelijkheden van evaluatie van PVE. 
Het VVB secretariaat is ook eerste aanspreekpunt voor de provinciebrede afstemming over 
verkeershandhaving en heeft als taak om betrokken hierover te informeren. 
 
De regie voeren op de uitvoering van het Werkplan betekent concreet dat het VVB-secretariaat de 
komende jaren zorgt voor de samenstelling van het verkeerseducatieaanbod, de monitoring op 
de kwaliteit daarvan, de promotie van het verkeerseducatieaanbod bij de afnemers (vooral 
scholen) en de afstemming hierover met de afzonderlijke gemeenten. Het secretariaat stimuleert 
scholen ook om deel te nemen aan het Verkeersveiligheidslabel en begeleidt hen hierbij.  
Verder zorgt het VVB-secretariaat voor het (laten) uitvoeren van voorlichtingscampagnes, 
landelijke campagnes, voor de uitvoering van projecten en voor de afhandeling van 
financieringsaanvragen van bijvoorbeeld lokale projecten en de subsidieregeling Knelpunten 
fietsinfrastructuur (zie paragraaf 5.4).  
Het VVB-secretariaat heeft  ook een uitvoerende taak op het gebied van communicatie en 
promotie van het aanbod. Zo beheert het secretariaat de website, produceert het 
promotiemateriaal en handelt het aanvragen en verzoeken af. 
 
6.2.2  Bezetting VVB-secretariaat 
In het (jaarlijkse) VVB-werkplan wordt budget gereserveerd voor de verschillende taken die het 
VVB-secretariaat uitvoert. Op het secretariaat werken op het moment van schrijven zeven 
mensen: 
- drie regiocoördinatoren, samen 2,09 fte 
- (ondersteunend) secretarieel en communicatiemedewerker, samen 0,8 fte. 
Zij worden bekostigd uit het VVB werkplan. 
- medewerker Verkeerseducatie 0,73 fte 
- Secretaris VVB, tevens teamleider Verkeerswijzer Groningen 0,825 fte 
Zij worden bekostigd uit middelen van de provincie Groningen  
Hiermee komt te totale omvang van het secretariaat op 4,45 fte. 
 
6.3  Nieuwe organisatiestructuur 
Eind 2014 is door de VVB stuurgroep gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur voor de 
uitvoering van verkeerseducatie in VVB-verband. Vanaf 2015 worden alle verkeerseducatie 
(activiteiten) in VVB-verband aangestuurd door het secretariaat van het VVB en wordt er een 
gezamenlijk (provinciebreed) werkplan opgesteld.  
Om gemeenten en scholen beter te kunnen ondersteunen en een kwalitatief programma van 
verkeerseducatie (activiteiten) binnen de hele provincie 
Groningen te laten plaatsvinden, is de provincie verdeeld in 
drie regio's. Elke gemeente en school heeft een vast 
contactpersoon, een VVB-regiocoördinator. Dat geldt ook 
voor de uitvoerders van de educatieactiviteiten. 
 
Succesvolle aanpak 
In 2017 namen 86% van de basisscholen en 54% van de 
voortgezet onderwijsinstellingen deel aan één of meerder 
verkeerseducatie activiteiten uit ons aanbod. Hierbij hebben 
wij bijna 27.000 (unieke) leerlingen bereikt. In totaal namen 
ruim 70.000 mensen deel aan één van onze verkeerseducatie 
activiteiten en/of voorlichtingsacties.  
In onze infographic is een overzicht van onze activiteiten 
over 2017 en het bereik hierbij opgenomen. Zie ook  
bijlage [I]. 
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6.4 Verbetering projectenadministratie en website 
Om de voortgang van de uitvoering van alle activiteiten te kunnen volgen en om de gemeenten 
inzicht te geven in alle verkeerseducatie activiteiten 
in de hele provincie, is (in 2015) een 
projectenadministratiesysteem ingericht. 
Gemeenten kunnen zelf inloggen in dit systeem en 
op elk  niveau, van gemeente tot op (basis)school 
volgen welke activiteiten (die in VVB verband 
zijn/worden georganiseerd) waar en wanneer 
plaatsvinden. 
 
 
 

  

 
Update 
Wij zijn in 2016 (samen met het VVB 
Drenthe, dat over eenzelfde 
systeem beschikt) begonnen met 
de voorbereidingen voor een 
update van onze projecten-
administratie. Eind  2017 is een 
tweede versie van het systeem in 
gebruik genomen. 
In deze nieuwe versie kan de 
voortgang van de activiteiten (op 
scholen) beter worden gevolgd en 
wordt het eenvoudiger om voor 
onze regiocoördinatoren het 
overzicht over de werkzaamheden 
te houden. 
 
Aanmeld proces scholen geautomatiseerd 
Het aanmeld proces voor scholen voor het 
aanvragen van verkeerseducatie activiteiten is 
geautomatiseerd. Hiervoor is een zogenaamd 
Schoolportaal (bereikbaar via internet) ingericht. 
In het schoolportaal kunnen scholen alle (voor hun) 
beschikbare verkeerseducatie activiteiten 
aanvragen. Doordat scholen ons via het systeem 
voorzien van bijvoorbeeld informatie over de 
samenstelling van klassen en aantallen leerlingen 
zijn diverse administratieve processen voor het VVB 
secretariaat vereenvoudigt. 
Wij gaan de nieuwe manier van aanvragen van 
verkeerseducatie activiteiten zorgvuldig begeleiden 
en de scholen hierover (mondeling) instrueren. 
 
 
Vervolg in 2018 
Wij gaan aan scholen vragen om zelf verslagen van de (door ons georganiseerde) activiteiten te 
maken. Op deze manier krijgen wij nog meer inzicht in de kwaliteit van de uitvoeringen en kunnen 
wij hierop eventueel bijsturen. Wij onderzoeken of deze verslagen ook zichtbaar kunnen worden 

gemaakt op een eigen webpagina voor elke school op onze website.  
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  € 25.000,- 

Op deze manier heeft de school ook meteen een link voor de eigen schoolwebsite waardoor de 
school laat zien serieus met verkeersveiligheid bezig te zijn. 
Als de gewenste uitbreiding(en) financieel haalbaar zijn, starten wij hier in 2018 mee. 
 
 
6.5  Monitoring en onderzoek 
Een belangrijk onderdeel van de centraal gecoördineerde werkwijze (Verkeerswijzer Groningen) 
is de focus op de kwaliteit en kwantiteit van de uitgevoerde (verkeerseducatie)activiteiten en de 
effectiviteit van de nieuwe organisatie.  
Aan de uitvoerders van de verkeerseducatie activiteiten wordt bij opdrachtverlening gevraagd om 
indicatoren voor monitoring en evaluatie bij te houden. Het is belangrijk om te weten of wij de 
doelgroepen bereiken, te meten wat de kwaliteit van een activiteit is en op welke manier het 
bijdraagt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Hiervoor hebben wij een Monitoring en 
Evaluatieplan opgesteld. Hierin staat beschreven welke gegevens wij de komende periode bij 
gaan houden.  
 
Het meten van de effecten van verkeerseducatie is moeilijk. Wij voeren wel evaluaties over 
verkeerseducatieactiviteiten uit, en veel evaluaties meten de voorwaarden voor veilig gedrag. 
Maar gedragsintenties zijn slechts beperkt voorspellend voor het werkelijke gedrag. Om effecten 
te kunnen aantonen, zijn toetsen nodig die niet alleen meten wat mensen ‘van plan zijn te doen’ 
of ‘zeggen te gaan doen’, maar die dichter  komen bij het gedrag dat mensen daadwerkelijk (in 
het verkeer) vertonen. Dat is bijvoorbeeld sneller meetbaar als het gaat om een fietslampje dat 
mensen wel of niet aan doen, maar beduidend lastiger als het gaat om bijvoorbeeld ‘veilig 
fietsgedrag’ of iets als ‘afleiding in het verkeer’. 
 
WEVER 
Provincies, VVB’s en maatschappelijke organisaties in dit werkveld zijn op zoek naar methoden 
om effecten goed te kunnen meten. Het Interprovinciaal Overleg (IPO)  is daarom gestart met de 
ontwikkeling van betrouwbare meetmethoden. Onder meer samen met de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en het Centraal Instituut voor Toets 
Ontwikkeling (CITO) is in 2016 een traject gestart onder de naam ‘Op weg naar effectieve 
verkeerseducatie’ (WEVER). Dit traject is gestart met het ontwikkelen van een 'meetlat' waaraan 
de effectiviteit van verkeerseducatieactiviteiten kan worden getoetst. Vanaf 2020 moeten er voor 
meerdere verkeerseducatieactiviteiten  voor de doelgroepen basisschool en voortgezet 
onderwijs standaard meetinstrumenten beschikbaar zijn.  Het VVB secretariaat neemt  uiteraard 
actief deel aan het landelijk IPO-overleg Verkeerseducatie en denkt mee over de opzet van en 
uitvoering van het WEVER-project.  De uitkomsten van dit proces nemen we dan ook mee bij de 
inzet van activiteiten in onze provincie. 
 
6.5.1  Kwaliteitsbewaking 
Om de kwaliteit van verkeerseducatie activiteiten (in onze provincie) te borgen en verhogen, 
nemen wij zoveel mogelijk verkeerseducatie activiteiten op in ons aanbod, die zijn getoetst en 
opgenomen in de Toolkit permanente verkeerseducatie van het Kennisplatform Verkeer en 
Vervoer.  Deze Toolkit is samen met de regievoerders verkeersveiligheid (VVB's / ROV's) 
ontwikkeld. Activiteiten die in de Toolkit zijn opgenomen, zijn op een uniforme wijze beschreven 
en getoetst. Ze kunnen onderling door middel van een sterrensysteem worden vergeleken op 
kwalitatieve aspecten zoals: kennis en vaardigheden, inzicht in en beoordeling van risico 
verhogende factoren, zelfevaluatie, kalibratie en motivatie. Door alleen producten te kiezen uit 
deze Toolkit en daarbij te streven naar producten met minimaal 30 tot 40 sterren (maximum = 
50), maken wij een kwaliteitsslag in ons aanbod van verkeerseducatieactiviteiten.  
Vanuit het WEVER project (zie hierboven) worden activiteiten die zijn opgenomen in de Toolkit 
getoetst op effectiviteit. Hierdoor kunnen wij (in de toekomst) betere keuzes maken welke 
effectief bewezen verkeerseducatie activiteiten wij gaan uitvoeren op scholen. 
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7   Communicatie  
 
In het VVB zetten overheden en hun partners in Groningen zich onder meer in voor verbetering 
van de verkeersveiligheid in de provincie. Sinds 2015 gebeurt dat onder de overkoepelende naam 
‘Verkeerswijzer Groningen’.  
 

7.1  Herkenbare, uniforme boodschap 
Wij gaan herkenbaar uiting geven aan de kwaliteit 
van onze gezamenlijke inspanningen en 
activiteiten. Om hieraan uniform uiting te kunnen 
geven hebben wij voor onze verkeers- educatie-
activiteiten en campagnes in 2015 een eigen logo 
ontwikkeld:  
 
De boodschap die we hierbij consequent uitdragen, luidt als volgt: 
Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam organiseren zij 

verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug te dringen.  

‘Wij maken ons sterk voor een verkeersveilig Groningen. Er gebeuren nog steeds te veel ongelukken in het verkeer, waarbij mensen 

gewond raken of zelfs om het leven komen. Daarom werken wij aan de verbetering van wegen, spreken we weggebruikers op onveilig 

gedrag aan en geven we voorlichting en educatie. Wij staan voor een verkeerswijzer Groningen! Meer weten? Kijk op 

www.Verkeerswijzer Groningen.nl’ 

7.2 Website 
Om inwoners, scholen en bedrijven te informeren 
over onze gezamenlijke activiteiten hebben wij de 
website www.Verkeerswijzer Groningen.nl 
ontwikkeld. Op de website staat volop informatie 
over onze verkeerseducatie-activiteiten en 
verkeersveiligheidscampagnes. Er is veel 
(achtergrond)informatie over de producten en 
activiteiten van het VVB, dat ook toegankelijk is 
gemaakt via een actuele agenda. De website is 
gekoppeld aan een projectadministratiesysteem dat 
door het VVB-secretariaat wordt onderhouden.   
De website wordt door de regiocoördinatoren ook 
gebruikt om ons aanbod tijdens gesprekken op 
scholen te promoten. 
Verder is op de website algemene informatie te 
vinden over de centrale organisatie van 
verkeerseducatie, Verkeerswijzer Groningen, het VVB, de deelnemers (gemeenten, partners), 
algemene informatie over verkeersveiligheid, bereikbaarheid en openbaarvervoer.  
 
Het bezoek aan de website en het gebruik van de activiteiten, wordt gestimuleerd via social 
media en door stelselmatig te blijven verwijzen naar de website, in alle uitingen rondom 
verkeersveiligheid en verkeerscampagnes in Groningen. Gemeenten en andere partners dragen 
hier actief aan bij door in hun media ook te verwijzen naar Verkeerswijzer Groningen.  
De website wordt daarom ook actief gebruikt om campagneboodschappen mee te verspreiden. 
In 2015 was het aantal unieke bezoekers op de website gemiddeld per maand 580 en groeide in 
2016 naar gemiddeld 1414 en in 2017 (t/m oktober) zijn het gemiddeld 1026 unieke bezoekers per 
maand.  
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7.3  Nieuwsbrief Verkeerswijzer Groningen 
Om (met name) scholen te informeren over ons aanbod aan verkeerseducatie activiteiten en 
gemeenten te informeren wanneer er een activiteit op scholen en andere locaties wordt 
uitgevoerd, versturen wij regelmatig (streven is eens per maand) een nieuwsbrief per mail. 
In de nieuwsbrief staat (een deel van) het nieuws wat ook op onze website wordt gepubliceerd, is 
een kalender opgenomen die (automatisch) per gemeente wordt  samengesteld en is een kaart 
opgenomen waarin de scholen met het Verkeersveiligheidslabel te zien zijn. 
 

7.4  Regie op de communicatie 
De regie op de communicatie over en in het kader van Verkeerswijzer Groningen ligt bij de 
secretaris van het VVB. Sinds 2017 is het VVB secretariaat uitgebreid met een  
communicatiemedewerker.  De communicatiemedewerker werkt namens het VVB en zoekt de 
afstemming met alle partijen binnen het VVB Groningen over de communicatie over de 
activiteiten en campagnes die wij gezamenlijk in VVB verband (Verkeerswijzer Groningen) voeren. 
De campagnes worden door ons, provincie breed en voor alle gemeenten uitgevoerd. De 
communicatiemedewerker onderhoudt daarom nauwe contacten met de communicatieadviseurs 
van de betrokken partijen. Bovendien werkt zij nauw samen met de regiocoördinatoren over en 
voor de communicatie richting de scholen.  
 
De communicatiemedewerker heeft verder de taak de communicatiestrategie te bewaken en de 
uitvoering van de communicatieplanning (voor campagnes) te coördineren en de verbindingen te 
leggen met de activiteiten van alle betrokken partijen binnen het VVB. In gevallen dat de media 
moet worden benaderd wordt samengewerkt met de communicatieadviseurs van de 
gemeentenen en provincie. Tot slot is het ook de taak van de communicatiemedewerker  om 
regie te voeren over het contentbeheer van de website en Twitter van Verkeerswijzer Groningen.  
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8 Financiën 
 
Begroting 2018 
De middelen waar het VVB (secretariaat) over beschikt komen voor het grootste gedeelte uit de 
het bestedingsplan DuVV (voorheen BDU). 
In de VVB stuurgroep vergadering van 21 september 2015 is afgesproken dat alle gemeenten  
30 cent per inwoner bijdragen aan het VVB werkplan. Dit is ook het bedrag  voor 2018. 
 
Alle activiteiten die in dit werkplan zijn beschreven worden gefinancierd uit de begroting van het 
VVB (secretariaat). Hieronder staat waaruit de middelen bestaan: 
- Bijdrage uit DuVV voor het VVB          998.000,- 
- Bijdragen van gemeenten          175.000,- 
- Bijdrage uit DuVV voor uitvoering subsidieregeling          250.000,- 
  knelpunten in de fietsinfrastructuur                
Totaal          1.423.000,- 
 
 

De begroting van het VVB (secretariaat) is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
Het fundament  -  Permanente verkeerseducatie:  
- 0-12 jaar           300.000,- 
- Stimuleringsregeling Verkeersveiligheidslabel          15.000,- 
 -12-18 jaar             191.000,- 
 
Spoor 1 - Basisinzet voor het grote publiek 
- Landelijke verkeersveiligheidscampagnes         103.000,- 
- Regionale campagnes en accenten            45.000,- 
- Bijdrage aan handhavingsvoorlichting           10.000,- 
- Traject of locatiegerichte aanpak            42.000,- 
- Participatie van inwoners en verkeersdeelnemers          42.000,- 
 
Spoor 2 - Vernieuwde aanpak 
- Vernieuwde educatie aanpak verkeersveiligheidsproblemen         94.000,- 
 
Secretariaat en organisatie 
- Werkgroepen, ongevalsanalyse software, Noordelijke proeftuin 70.000,- 
- Secretariaat VVB            216.000,- 
- Onderzoek en monitoring             25.000,- 
- Onvoorzien               19.500,- 
Subtotaal          1.173.000,-   
 
Subsidieregeling knelpunten fietsinfrastructuur        250.000,- 
TOTAAL         1.423.000,- 
 
 
Dynamisch karakter werkplan 
Het kan voorkomen dat de uitvoering van projecten of activiteiten uit het werkplan 2018 
niet binnen het jaar of de projectomschrijving plaats kan vinden. Bij marginale afwijkingen of in 
het geval dat een activiteit niet kan plaatsvinden, zal het VVB secretariaat zorgdragen voor de 
voortgang van de activiteit, eventueel met een ander bedrijf/partner. Als het niet lukt om een 
vergelijkbare activiteit te vinden zal voor een alternatief of herbestemming, eventueel voor een 
andere doelgroep, voor de vrijgevallen middelen worden gezorgd. 
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Bijlage I  Schema Organisatie VVB Groningen 
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Bijlage II  Infographic – jaaroverzicht activiteiten 2017  

 

 


