
 

 

Weet jij hoe veilig je bent in het verkeer? 

 

De smartphone is niet meer uit ons leven weg te denken, en social media evenmin.  

Maar in het verkeer brengt afleiding door de smartphone onwenselijke risico’s met zich mee.  

Hoe zit het eigenlijk met het smartphonegebruik in het verkeer in mijn bedrijf, organisatie of club? 

Tinja Kamp, managing partner bij KR Communicatie en ambassadeur verkeersveiligheid, vroeg zich 

dit ook af. Ze wilde het onderwerp op een leuke manier bespreekbaar maken in haar bedrijf en 

bedacht een quiz. Het resultaat was zo positief, dat het ROV Zuid-Holland KR Communicatie heeft 

gevraagd een variant hierop te maken, die ook in andere organisaties kan worden gebruikt. Het eerste 

resultaat: de MONOmeter. 

 

De MONOmeter 

De MONOmeter bestaat uit 5 vragen over het gebruik van de telefoon in het verkeer. Na de laatste 

vraag volgt feedback op de antwoorden en de mogelijkheid om een certificaat van deelname te 

ontvangen en via social media te delen. Je vindt hem op https:s.maakeenpuntvannul.nl/monometer  

 

Hoe de MONOmeter te gebruiken?  

Er zijn meerdere manieren om de MONOmeter in de eigen organisatie of club in te zetten. 

 

1. Tijdens een bijeenkomst 

Je introduceert de MONOmeter tijdens een (online) bijeenkomst. Geef aan waarom jij het onderwerp 

belangrijk vindt, en druk de deelnemers op het hart eerlijk te antwoorden. Geef eventueel aan, dat de 

resultaten privé zijn en dat een deelnemer die alleen vrijwillig kan delen. 

Geef wat tijd om de vragen te doorlopen, en bespreek het achteraf: 

• Hoe was het om deze vragenlijst in te vullen? 

• Hebben de deelnemers bepaalde inzichten opgedaan, over zichzelf, of over andere 

verkeersdeelnemers? 

• Hebben ze persoonlijke voornemens? 

• Zijn er afspraken te maken over het smartphonegebruik tijdens het werk? En wat zijn de 

ideeën over MONO rijden buiten werktijd? 

 

2. Delen via een e-mail of nieuwsbrief 

Uiteraard is het mogelijk de link naar de MONOmeter op te nemen in een digitale of zelfs een papieren 

mailing. Je kunt daarbij dezelfde introductie geven als hierboven beschreven. Nodig 

medewerkers/clubleden uit hun reacties te delen op de manier die past, bijvoorbeeld via de mail, of 

tijdens een latere bijeenkomst. Heb je ervoor gekozen de MONOmeter een plek te geven in een 

nieuwsbrief, dan kunnen de reacties wellicht in een volgende editie een plek krijgen. 

 

https://s.maakeenpuntvannul.nl/monometer


 

 

Houd ons op de hoogte! 

Heb je goede ervaringen met de inzet van de MONOmeter?  Deel ze via 

meedoen@maakeenpuntvannul.nl. 

Heb je opmerkingen of verbeterpunten? Ook die horen we graag via dit mailadres.  

 

Samen maken we een punt van nul! 

 

Team ROV Zuid-Holland 
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