
Campagne ‘Ik rij MONO’ van start 

Laat je niet storen 
tijdens het sturen
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 in september de landelijke campagne ‘Ik rij MONO’ 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.
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campagneinfo
Voor meer informatie 
www.rovl.nl of info@rovl.nl 

Volgende actie
Fietsverlichting; begin november

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

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

Focus campagne
De campagne ‘Ik rij MONO’ is een vervolg 
op de campagne ‘MONO, ongestoord 
onderweg’. De campagne richt zich 
op alle verkeersdeelnemers, immers 
verkeersdeelnemers zijn de ene keer 
ontvanger de andere keer de verzender. 
Centraal in de campagne staat het 
moment van vertrek en afscheid nemen 
van collega’s, gezin, vrienden, etc. 
De verkeersdeelnemer (bestuurder) 
spreekt in deze situaties expliciet uit 
dat die MONO rijdt en onderweg geen 
berichten leest en stuurt. Door dit 
duidelijk uit te spreken kan dit een 
verantwoordelijksgevoel bij de verzender 
teweegbrengen. Handelingsperspectieven 
zoals niet-storen, stil of telefoon in de tas 
worden ingezet. 

Wat zijn de risico’s
Sociale media gebruiken tijdens 
het autorijden 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. 

Hoe gevaarlijk is het nu echt?
De meeste mensen weten wel dat de 
combinatie van sturen en een appje 
sturen risicovol is maar realiseren zich 
niet hoeveel meter ze in de paar tellen 
afleggen. Hoe gevaarlijk is het nu echt om 
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!



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 nieuwe filmpjes van de MONO 
campagne, welke in oktober beschikbaar 
komen, kunnen hierbij helpen. Tevens zijn 
er ook banners en filmpjes beschikbaar 
die gebruikt kunnen worden op centrale 
informatieschermen, websites, Facebook 
of Instagram. 

Naast deze materialen zijn er ook 
You Tube filmpjes ontwikkeld door 
de stichtingen Yannick en TButterfly 
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.

Bovengenoemde digitale materialen zoals 
banners, de links naar de YouTube filmpjes 
en stichtingen zijn te vinden op  
www.rovl.nl/mono. 

Verkeersactieve scholen die in de portal 
doe-het-zelf educatieprojecten hebben 
gekozen die betrekking hebben op het 
thema afleiding in het verkeer zoals 
het lespakket ‘Doe meer met MONO’, 
‘MONO: stop weg stap op!’, ‘Appjelater’, 
Missie 3014’ of ‘Split the risk! Doe-
het-zelfpakket kunnen’ deze campagne 
ondersteunen door deze projecten in deze 
periode uit te voeren. 

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 
sleutelhangers, stickers, parkeerbordjes 
en te personaliseren posters. Ook 
biedt MONO Zakelijk handvatten om 
MONO-beleid toe te passen binnen het 
bedrijf of de organisatie.  Ga naar www.
monozakelijk.nl voor de toolkit.

Campagnematerialen
Naast de mottoborden op het 
hoofdwegennet bestaat de campagne 
uit landelijke en provinciale radio- en 
tv-spots, posters langs invalwegen, 
advertenties in de Limburgse 
media, berichten op sociale media 
en persberichten. Tevens worden 
advertenties op de achterzijde van 
streekbussen door heel Limburg geplaatst. 
De advertenties en het persbericht staan 
op de site www.rovl.nl/mono en kunnen 
gedownload worden. Dit materiaal is 
vrijelijk te gebruiken ter ondersteuning 
van eigen campagnes. 

Zoals steeds 
het geval is, 
ontvangen alle 
campagnekalender-
deelnemers het 
campagnemateriaal 
in de gebruikelijke 
hoeveelheden. 
In het kader van 
duurzaamheid 
worden de 

posters uit de voorjaarscampagne eerst 
opgemaakt. Voor regionale ondersteuning 
van deze campagne zijn posters in twee 
formaten beschikbaar:

• Posters 84 x 118 cm 
• Posters 50 x 76 cm

Het basis- en voortgezet onderwijs 
ontvangen eind september/begin oktober 
een mailing met posters van de campagne 
‘Ik rij MONO’.

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 

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

• Afleiding in het verkeer leidt tot ruim 
100 doden per jaar en een veelvoud 
van gewondenr?

• Lezen en schrijven van berichtjes 
op je smartphone het risico op een 
ongeval minstens 2,5 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?

Campagneinfo 
gaat digitaal
De Campagneinfo gaat volgend jaar 
100% digitaal. De laatste papieren 
versie verschijnt in oktober 2022. Vanaf 
januari zal de Campagneinfo alleen nog 
verschijnen als digitale nieuwsbrief. De 
gedrukte versie van de Campagneinfo 
bestaat al sinds begin jaren negentig. 
Toen onder de naam “Campagnekalender 
nieuwsbrief”. Sinds 2010 maken we de 
huidige Campagneinfo. Aanleiding om de 
Campagneinfo in een ander jasje te steken 
is het recent uitgevoerde onderzoek over 
de Limburgse Campagnekalender onder 
de campagnekalenderdeelnemers. Uit dit 
onderzoek blijkt dat een digitalisering 
gewenst is bij onze ontvangers. Als je 
je nog niet hebt aangemeld voor onze 
digitale Campagneinfo, verzoeken wij je 
om dat te doen via de QR-code.
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