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EEN INITIATIEF VAN HET ROVL, RIJKS-
WATERSTAAT, VEILIG VERKEER NEDER-
LAND, PROVINCIE LIMBURG EN POLITIE

Social media en het verkeer gaan niet samen. Dat vindt bijna 
iedereen. Toch is het als automobilist of fietser moeilijk om 
binnenkomende appjes en updates te weerstaan. Daarom gaat 
op 7 september de landelijke campagne ‘Mono, ongestoord 
onderweg’ weer van start. De campagne is een initiatief van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat samenwerkt 
met provincies, gemeenten, politie, diverse maatschappelijke 
organisaties, telecomproviders en andere bedrijven.

Het doel van de MONO-campagne is om 
minder fietsers en automobilisten sociale 
media te laten gebruiken tijdens het rij-
den. Dit door te voorkomen dat berichten 
binnenkomen tijdens het sturen. De cam-
pagne richt zich ook op hun sociale omge-
ving – de mensen die deze bestuurders 
een bericht sturen. Vanuit de gedachte: als 
je weet dat iemand onderweg is, stuur dan 
geen berichten. 

Wat zijn de risico’s
Sociale media gebruiken tijdens het auto-
rijden of op de fiets is levensgevaarlijk. 
Voor jezelf en voor andere weggebruikers. 
Toch komt dit gedrag veel voor en leidt 
het volgens inschatting van de SWOV tot 
enkele tientallen slachtoffers per jaar. Zit 
je achter het stuur te appen, dan zie je 
niet goed wat er om je heen gebeurt. Even 
snel een berichtje lezen of zelfs schrijven, 

betekent dat je het verkeer niet meer 
waarneemt en niet adequaat kan reageren 
in een onverwachte situatie, bijvoorbeeld 
als je plotseling moet remmen. 

De gevolgen als je ‘even’ niet kijkt
De meeste mensen weten wel dat de com-
binatie van sturen en een appje sturen 
risicovol is maar realiseren zich niet hoe-
veel meter ze in de paar tellen afleggen. 
Hoe gevaarlijk is het nu echt om en niet 
op de weg te letten. Een voorbeeld”:
Stel, je leest een bericht en let 3 seconden 
niet op, dan leg je bij een snelheid van 
50 km per uur 42 meter af (de lengte van 
een half voetbalveld) en bij 120 km per 
uur 100 meter (ruim de lengte van een 
voetbalveld). En een bericht lezen en 
vooral schrijven duurt nog een stuk langer 
dan 3 seconden!

MONO-tips voor onderweg
De boodschap is niet dat je géén smart-
phone gebruikt in het verkeer. Smartp-
hones zijn namelijk ook heel goed voor 
verkeersveiligheid en doorstroming. Ze 
bieden navigatie, kiezen de snelste route 
en kunnen waarschuwen wanneer je te 
hard rijdt. We vragen aan bestuurders om 
binnenkomende berichten (automatisch) 
te blokkeren als ze onderweg zijn. Aan 
verzenders vragen we om even te wachten 
met een bericht als ze weten dat de ont-
vanger aan het verkeer deelneemt. Want 
als zij jou geen bericht sturen, kom jij niet 
in de verleiding om te reageren. Zo simpel 
is dat. Want onderweg zijn is de beste 
reden om niet te reageren. 



De tips op een rij:
• Zet je telefoon op ‘niet storen’.
• Stop je telefoon in de tas.
• Zet je telefoon op ‘stil’ of in de 

vliegtuigmodus.
• Gebruik je de telefoon als navigatie? 

Zet hem in een houder.
• Laat je gezin, je partner, je vrienden 

of je collega’s voor vertrek weten dat 
je onderweg bent, zodat zij jou even 
niet storen.

 
Voor meer informatie ga naar  
www.MONO.nl.

Het onderwijs en MONO
Jongeren groeien op met de smartphone. 
Daarom is het belangrijk hen nu vast 
de norm mee te geven om geen sociale 
media te gebruiken tijdens het fietsen. 
In de netwerkvergaderingen wordt 
besproken hoe scholen aandacht kunnen 
geven aan deze campagne. Voorbeelden 
zijn het ophangen van de posters en het 
onderwerp bespreken met de leerlingen. 
De YouTube filmpjes van de MONO-cam-
pagne kunnen hierbij helpen. Tevens zijn 
er ook banners en filmpjes beschikbaar 
die gebruikt kunnen worden op centrale 
informatieschermen, websites, Facebook 
of Instagram. Scan QR-code 1 voor de 
digitale materialen.

Naast deze materialen zijn er ook  
You Tube filmpjes ontwikkeld door de 
stichtingen Yannick (QR -code 2) en 
TButterfly (QR-code 3) die scholen kunnen 
gebruiken om het onderwerp in de klas te 
bespreken.  
Met name verspreiding van deze filmpjes 
via scholen en social mediakanalen kan 
eraan bijdragen om de doelgroep  
te bereiken.

Scholen uit het voortgezet onderwijs kun-
nen deze campagne ondersteunen door 
deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd 
“Smart op de fiets” van Veilig Verkeer 
Nederland (VVN). Inschrijven kan tot  
16 oktober 2020 inschrijven via  
n.kleinen@vvn.nl.

Basisscholen kunnen deze campagne 
ondersteunen door het lespakket  
’Op de fiets? Even niets’ van Veilig Verkeer 
Nederland in te zetten.  Voor meer  
informatie scan QR-code 5. 

MONO zakelijk
Voor bedrijven is er een MONO zakelijk 
toolkit ontwikkeld. Deze toolkit biedt de 
mogelijkheid om MONO binnen bedrijf 
of organisatie zichtbaar te maken met 
verschillende middelen zoals sleutel-
hangers, stickers, parkeerbordjes en te 
personaliseren posters. Ook biedt MONO 
Zakelijk handvatten om MONO-beleid 
toe te passen binnen het bedrijf of de 
organisatie. 

Kijk voor meer informatie op  
www.monozakelijk.nl. 

Campagnematerialen
Naast de mottoborden op het hoofdwe-
gennet bestaat de campagne uit landelijke 
en regionale radio- en tv-spots, posters 
langs invalwegen, advertenties in de 
Limburgse media, berichten op sociale 
media en persberichten. De advertenties 
en het persbericht staan op de site www.
rovl.nl en kunnen gedownload worden. 
Dit materiaal is vrijelijk te gebruiken ter 
ondersteuning van eigen campagnes. 

Voor regionale ondersteuning van deze 
campagne zijn posters in twee formaten 
beschikbaar:
• Posters 84 x 118 cm
• Posters 50 x 76 cm 

Het gezamenlijke afzenderschap ‘Daar kun 
je mee thuiskomen’ is in een nieuw jasje 
gestoken en wordt toegepast in de nieuwe 
MONO campagnemiddelen. De posters 
van vorig jaar kunnen nog gewoon  
worden ingezet.

Het basis- en voortgezet onderwijs 
ontvangen in september een mailing met 
posters van de scholencampagne  
‘Smart op de Fiets’.

Voor alle materialen geldt op = op! Voor 
nabestellingen en reacties op deze actie 
kunt u reageren via info@rovl.nl.

Wist je dat?
• 10 miljoen Nederlanders een smartp-

hone hebben en dat de helft daarvan 
de smartphone onderweg gebruikt?

• Smartphonegebruik in het Neder-
landse verkeer leidt tot enkele 
tientallen doden en honderden 
gewonden per jaar?

• Lezen en schrijven van berichtjes 
op je smartphone het risico op een 
ongeval minstens 25 keer vergroot?

• Vooral binnenkomende berichten een 
grote verleiding vormen?

• Je jezelf kan beschermen tegen deze 
verleiding door te zorgen dat je 
geen notificaties binnen krijgt door 
bijvoorbeeld je telefoon op stil of 
offline te zetten?
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