Achtergrondinformatie:
Verkeersslachtoffers vertellen hun verhaal aan (jonge) verkeersdeelnemers
Traffic informers Limburg
Traffic Informers zijn opgeleide verkeersslachtoffers, met lichamelijke en/of zintuigelijke belemmeringen
die jongeren confronteren met en bewust maken van de gevolgen van een verkeersongeval. Door die
confrontatie en interactie wordt een positieve beïnvloeding van het verkeersgedrag bij de doelgroep
bereikt.
De Traffic Informer vertelt zijn/haar verhaal in de klas. Vóór een sessie worden de leerlingen goed
voorbereid. Voor de opvang van de leerling wordt gezorgd, daar waar dit door persoonlijke ervaringen
nodig is.
Enerzijds heeft deze confronterende werkwijze effect op de toehoorder, de boodschap komt aan.
Anderzijds sluit het vertellen van het eigen verhaal aan bij een behoefte van de gehandicapten, namelijk
verder integreren in de maatschappij, met hun handicap. Met het vrijwilligerswerk in het project ervaren
ze dat ze een zinvolle bijdrage leveren, dat ze worden gehoord.
Na een kennismakingsgesprek met het verkeersslachtoffer volgt een zorgvuldig begeleidingstraject
waarin alle betrokkenen hun plek hebben, bijvoorbeeld de partner, de ouders en het revalidatiecentrum.
Een Traffic Informer krijgt een training en wordt begeleid in zijn/haar werk.
Voor wie
Het project is bestemd voor jongeren. Sessies vinden plaats in het Voortgezet Onderwijs, Middelbaar
Beroepsonderwijs, Praktijkonderwijs, HBO Scholen. Er is een lesbrief met lessuggesties beschikbaar
voor de school.
Daarnaast staat het project ook open voor andere doelgroepen. Zo zijn er leerzame en succesvolle
Traffic Informer sessies geweest bij opleidingen Zorg en Welzijn, in de taxi-branche en bedrijfsleven als
DSM e.a.
Van wie
Het project is in handen van het ROVL. Met dit project werkt het ROVL aan de doelstelling via
gedragsbeïnvloeding te komen tot een vermindering van het aantal verkeersslachtoffers binnen de
doelgroep van jongeren 15 tot 25 jaar. De Provincie Limburg verstrekt subsidie in haar streven naar 0
verkeersslachtoffers en sluit daar mee aan bij de campagne maak van de 0 een punt (#mvd01.).
Zorg
In het belang van de Traffic Informer en de toehoorder vraagt het organiseren van een sessie
zorgvuldigheid en aandacht. Ook van de school, organisatie of opleiding die een sessie heeft
aangevraagd. Het kunnen maken en nakomen van afspraken is een belangrijke voorwaarde om een
sessie te kunnen laten plaatsvinden.
Samenwerking met andere projecten
De kracht van het project wordt versterkt door het te combineren met andere projecten. In de loop van de
jaren is er samengewerkt met o.a. het project ‘Klas op Wielen’, project van het ‘Huis van Sport’, daarbij
kunnen leerlingen in de gymzaal van de school zelf ervaren wat het betekent gebonden te zijn aan een
rolstoel, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval.
Een soortgelijke sterke combinatie is er met het project ‘Mind your head’ van de politie Limburg Noord
geweest. Dit project had tot doel bromfietsers bewust te maken van het op een juiste wijze dragen van
een helm.
Meer informatie vindt u op www.rovl.nl.
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Reacties van scholieren na een sessie:
“Het heeft mij erg geraakt. Ik weet dat ik voorzichtiger zal zijn in het verkeer.”
“Als ik weer achterop een scooter of in de auto ga zet ik mijn helm op of doe ik de riem om!”
“Ik vond het heel zinvol en ik had niet gedacht dat het zo zou aanslaan, je gaat er echt over nadenken.
De videobanden waren erg schokkend, maar laten je wel de realiteit zien.”
“Ik denk dat ik nu wel beter op ga letten in het verkeer. Dit project moet zeker doorgaan om ongelukken
te voorkomen”.
“Ik waarschuw pap als hij zijn gordel is vergeten, en mijn vriend komt op de scooter echt niet meer weg
zonder helm!”
“Nu ik dit verhaal heb gehoord ga ik echt niet meer rijden als ik gedronken heb hoor”.

