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Blijf Veilig Mobiel

Postbus 18003

3501 CA Utrecht

030 - 233 00 78   TEL

030 - 233 00 70  FAX 

info@blijfveiligmobiel.nl

www.blijfveiligmobiel.nl

Ontwerp voor de ‘Blijf Veilig  
Mobiel-fiets’
Leontien zal tevens het startschot geven voor de 
wedstrijd die moet leiden tot een ontwerp voor de 
meest seniorvriendelijke fiets. Ook brengen we een 
looproute in kaart langs de stands waarmee we 
senioren gericht stimuleren kennis te maken met 
allerlei elementen van veilige mobiliteit. Dit zullen 
elementen zijn die ze ook op een mobiliteitsbeurs 
tegenkomen, zoals testen voor gehoor- en gezichts-
vermogen, scootmobielen, elektrisch ondersteun-
de fietsen, aangepaste auto’s enzovoorts. Bij de 
BVM-stand kunnen senioren hun verkeerskennis 
testen met behulp van een speciaal ontwikkelde 
quiz.

Informatieve bijeenkomst
professionals
Het moment van de lancering wordt voorafgegaan 
door een informatieve bijeenkomst voor profes-
sionals die op welke wijze dan ook een rol kunnen 
spelen bij het (laten) organiseren van een mobili-
teitsbeurs. Voor deze bijeenkomst, die duurt van 
13.30 – 14.15, heeft u een uitnodiging ontvangen. 
Mocht dat niet zo zijn dan kunt u contact opnemen 
met info@blijfveiligmobiel.nl.  
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Lancering Blijf Veilig Mobiel

Het is zover! Op vrijdag 18 september, tijdens de 50+ beurs in de 

Utrechtse Jaarbeurs, Maatschappelijk Terras in Hal 11 (mobiliteits-

hal) lanceren we het programma Blijf Veilig Mobiel (BVM) voor een 

breed publiek. Leontien Zijlaard - van Moorsel, oud-profwielrenster, 

zal samen met Gerrit Jan Olthoff, directeur Wegen en Verkeers-

veiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de aftrap 

doen.  

In de lucht: blijfveiligmobiel.nl
Ondanks uitstel van de lancering van het program-
ma is half mei de website van BVM online gegaan! 
U kunt nu informatie vinden over het programma 
op www.blijfveiligmobiel.nl. U vindt hier onder 
meer informatie over het (laten) organiseren van 
evenementen, een agenda en links naar interes-
sante publicaties en naar websites die gerelateerd 
zijn aan veilige mobiliteit voor senioren. We nodi-
gen u van harte uit om te reageren of materiaal en 
informatie over evenementen aan te leveren, zodat 
we de site up-to-date kunnen houden. Omdat we 
veel vragen krijgen over mobiliteitsbeurzen (plaats, 
datum en wijze van opgave) en ervaringen met het 

laten) organiseren van mobiliteitsbeurzen stellen 
we het erg op prijs van u te horen 

• of u van plan bent een mobiliteitsbeurs of 
een ander mobiliteitsevenement te orga-
niseren. U kunt deze dan aanmelden via  
de website (www.blijfveiligmobiel.nl/ 
agenda/), zodat we hem kunnen opnemen 
in de agenda. 

•  wat uw ervaringen hiermee zijn en het 
globale budget dat u aan het evenement 
besteed hebt. Die informatie gebruiken we 
dan voor de ‘vraag en antwoord’ pagina. 
Deze informatie kunt u e-mailen naar info@
blijfveiligmobiel.nl.
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Monitoringresultaten
Vanaf de start van het programma zijn we bezig 
mobiliteitsbeurzen te monitoren. Doel daarvan is te 
komen tot een beproefd concept voor mobiliteits-
beurzen, dat wil zeggen een concept waarvan we 
weten dat het senioren verleidt tot veiliger mobili-
teit. Eén van de interessante publicaties op de site 
is de samenvatting van de monitoring van mobili-
teitsbeurzen. Vooralsnog wordt wel duidelijk dat 
er veel aandacht geschonken moet worden aan de 
communicatie over de te organiseren evenemen-
ten en het zoeken naar een goed toegankelijke 
locatie. Bovendien lijkt het goed met een mobili-
teitsbeurs aan te sluiten bij andere evenementen 
waar senioren interesse in hebben. De volledige 
samenvatting kunt u vinden op  
http://www.blijfveiligmobiel.nl/documenten/ 
Effectmeting_mobiliteitsbeurzen-een_ 
samenvatting.pdf

De eerstvolgende beurzen die binnen het pro-
gramma Blijf Veilig Mobiel gemonitord zullen 
worden zijn:

• De 50+ beurs in Utrecht, 18 september 2009. 
Het gaat hierbij om een vergelijking tussen 
bezoekers van de mobiliteitshal en een con-
trole groep van niet-beursbezoekers;

• De Blijf Mobielbeurs in Hengelo, 10 oktober 
2009 georganiseerd door het ROVO. Hierbij 
gaat het om een vergelijking tussen bezoek-
ers van de mobiliteitsbeurs en een controle 
van groep niet-bezoekers.

Dode hoek campagne
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers-
veiligheid (SWOV) heeft in opdracht van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoek 
gedaan naar de oorzaken van dodehoekongeval-
len. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten 
gaat een landelijke campagne van start om met 
name fietsers te informeren over de dode hoek bij 
vrachtwagens en de gevaren die daarmee samen-
hangen. De campagne wil hun vooral tips aan de 
hand doen om ongelukken te voorkomen. Een kort 
document met tips vindt u op http://www.blijf 
veiligmobiel.nl/documenten/dode_hoek-tips_
voor_fietsers.pdf . Uitgebreide achtergrondinfor-
matie over de dodehoek vindt u op de website van 
de SWOV (www.swov.nl). De SWOV heeft over dit 
onderwerp een factsheet ontwikkeld dat van deze 
site gedownload kan worden.

Powerpointpresentatie  
verkeersregels (inclusief quiz)
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een 
uitgebreide powerpointpresentatie met quiz over 
verkeersregels en verkeersinzicht die gebruikt kan 
worden om senioren hun verkeerskennis- en inzicht 
te laten peilen. Bij verkeerskennis gaat het om de 
wettelijke regels, bij verkeersinzicht wordt gekeken 
hoe je in bepaalde verkeerssituaties het beste kunt 
handelen. Eind september is de powerpointpresen-
tatie beschikbaar via www.blijfveiligmobiel.nl. De 
quiz uit de powerpointpresentatie wordt tijdens de 
lancering van het programma Blijf Veilig Mobiel op 
18 september voor het eerst gebruikt in de vorm 
van een grootschalige Blijf Veilig Mobiel Quiz. 
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Algemeen Overleg Ouderen en 
Mobiliteit 17 juni 2009
Naar aanleiding van het AO heeft minister Eurlings 
een aantal toezeggingen gedaan met betrekking 
tot de veilige mobiliteit van senioren. Blijf Veilig 
Mobiel is door het ministerie gevraagd om een 
tweetal toezeggingen nader te onderzoeken. Dit 
betreft onder meer onderzoek naar de behoefte 
en mogelijkheden van mobiliteitscentra voor 
ouderen. Zulke centra kunnen bijvoorbeeld dienst 
doen als testcentrum voor rijvaardigheid en als 
informatiecentrum over mobiliteit en gezondheid. 
Ook wil het ministerie meer zicht op de mate 
waarin en de wijze waarop scootmobielen worden 
gebruikt, het aanbod van scootmobielcursussen 
en hoe gebruikers verleid kunnen worden gebruik 
te maken van het aanbod. Het kan zijn dat u bena-
derd wordt in verband met beantwoording van 
specifieke vragen uit het onderzoek. 

Uitvoerders van Blijf  
Veilig Mobiel
De uitvoering is in handen van een projectteam 
bestaande uit de ANBO, Veilig Verkeer Nederland 
en de Fietsersbond. De projectteam wordt daarbij 
geadviseerd en ondersteund door de Unie KBO, 
PCOB, Viziris, NVVS, de ANWB en het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat (als adviseur). Over het 
programma wordt contact onderhouden met IPO, 
SKVV, VNG, KpVV en CROW.Mocht u collega’s 
kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze 
Nieuwsbrief, stuurt u deze dan vooral door. Zij 
kunnen zich dan aanmelden door te gaan naar 
www.blijfveiligmobiel.nl/nieuwsbrief/. Mocht u 
de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan 
kunt u zich daar ook afmelden. 

Voor meer informatie over het programma Blijf 
Veilig Mobiel kunt u terecht bij:

Mevr. Liesbeth Boerwinkel | ANBO 
030 2330081

Mevr. Kirsten Knol | Veilig Verkeer Nederland 
088-524 8849

Mevr. Miriam van Bree | Fietsersbond  
030 2918171.
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