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Waarom deze nieuwsbrief ?
U krijgt deze eerste nieuwsbrief, omdat we denken dat u op de
één of andere manier betrokken bent bij beleid en/of activiteiten
met betrekking tot mobiliteit van senioren. We willen u door
middel van deze Nieuwsbrief informeren over het programma
Blijf Veilig Mobiel (BVM). U vindt hierin beknopte informatie
over het waarom en hoe van het programma.

Het programma
Blijf Veilig Mobiel: doel en pijlers
Veilige mobiliteit van senioren is een belangrijk
thema. Senioren boven de 75 jaar lopen namelijk
per afgelegde kilometer zes keer meer kans om te
overlijden in het verkeer dan gemiddeld. Zij lopen
daarmee zelfs nog meer risico dan de ‘jongere’
senioren (65-74 jaar). Opvallend is het hoge risico
van oudere fietsers en voetgangers. De ongevalsernst is bij 75-plussers zeer hoog en bij 65-plussers
hoog. Het drukker wordende verkeer is hier debet
aan, maar ook de afnemende functiestoornissen1
en de immer veranderende regelgeving in het verkeer. Op grond van een haalbaarheidsonderzoek
en een voorbereidende fase die in 2008 hebben
plaatsvonden is een programma ontwikkeld met
als doel: het verbeteren van de verkeersveiligheid
voor senioren door een bijdrage te leveren aan
de afname van het ongevalsrisico, bij gelijkblijvende of toenemende mobiliteit. Blijf Veilig
Mobiel is een meerjarenprogramma 2009 t/m
2011 dat aansluit bij wat er op veel plaatsen in het
land op het gebied van mobiliteit voor senioren al
gebeurt en heeft een ondersteunend en stimulerend karakter.
Het programma is gericht op
• Het stimuleren van mobiliteitsbeurzen die
inhoudelijk en organisatorisch aan een aantal criteria voldoen die in het programma
zijn ontwikkeld; een aantal van deze mobiliteits-evenementen worden gemonitord op
effectiviteit en bereik van ouderen.
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• Het stimuleren van overige activiteiten om
verkeersveilige mobiliteit te bevorderen.
• Het geven van een extra impuls aan de
verkeersveiligheid van de meest kwetsbare
senioren, met name voetgangers en fietsers. Deze impuls bestaat uit het uitschrijven
van een prijsvraag ‘meest seniorvriendelijke
fiets’ en een publicatie over infrastructuur
en ouderen.
Wat heeft het programma u te bieden?
A. Informatie over mobiliteitsbeurzen en
andere activiteiten waarmee ouderen
gestimuleerd worden op een veilige wijze
aan het verkeer deel te nemen;
B. Tips en aandachtspunten voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die een mobiliteitsbeurs willen (laten) organiseren;
C. Drie gratis adviesgesprekken voor een
(mogelijke) opdrachtgever van een
mobiliteitsbeurs:
D. Op verzoek standaardartikelen en fotografie voor bekendmaking van het
programma Blijf Veilig Mobiel en
mobiliteitsevenementen;
E. Informatie over verkeerseducatieve
activiteiten voor senioren in verschillende
provincies (via www.blijfveiligmobiel.nl).
Informatie over A. en B. treft u aan op de
website www.blijfveiligmobiel.nl die vanaf
maart 2009 operationeel is.
Daarnaast kunt u 3 maal per jaar de Nieuwsbrief
Blijf Veilig Mobiel ontvangen.

Per vervoerswijze zijn specifieke functiestoornissen voor senioren aan te wijzen, bijvoorbeeld verminderde waarneming van diepte en
beweging voor oudere automobilisten. Het goed kunnen inschatten van de snelheid van naderende voertuigen wordt voor de oudere
voetganger en oudere automobilist ook steeds moeilijker.
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Op 6 mei 15.00 – 17.00 vindt in Utrecht een
presentatie plaats van het programma en de
eerste onderzoeksresultaten.
We nodigen u van harte uit daarbij aanwezig
te zijn! (uitnodiging volgt)
Wat is een ‘mobiliteitsbeurs’ en hoe past
die in het programma ?
Er gebeurt al veel op het gebied van seniorenmobiliteit. Zo vinden in diverse provincies mobiliteitsbeurzen voor ouderen plaats. Dit zijn een
soort informatiemarkten2 waar senioren meer zicht
krijgen op (fysieke) aspecten die hun mobiliteit
beïnvloeden, zoals hun reactie- en gezichtsvermogen en hun verkeerskennis. Ook kan men daar
te weten komen aan wat voor een activiteiten men
kan deelnemen om kennis en vaardigheden
rondom mobiliteit bij te spijkeren zoals deelname
aan opfriscursussen over verkeersregels, broemritten, scootmobiel- en fietsinformatiedagen.
Mensen die op de één of andere manier beroepsmatig te maken hebben met senioren kunnen op
deze mobiliteitsbeurzen te weten komen hoe ze
activiteiten kunnen aanbieden op locaal- en vaak
kleinschalig- niveau. Daarmee zijn ook de belangrijkste doelgroepen van de mobiliteitsbeurs
aangeduid: senioren en bestuurlijke en uitvoerende professionals, zoals vrijwillige en betaalde
beroepskrachten bij gemeenten, verzorgingshuizen, welzijnsinstellingen etc.
Met het programma Blijf Veilig Mobiel willen we
stimuleren dat er mobiliteitsbeurzen plaatsvinden
die inhoudelijk en organisatorisch aan een aantal
criteria voldoen. Dat verhoogt de kans dat
ouderen effectief worden bereikt. Hiervoor
hebben we een Lijst met aandachtspunten en tips
‘do’s en don’ts’ ontwikkeld die we steeds verder
aanscherpen en uitbreiden. Om deze lijst verder
te ontwikkelen monitoren we per jaar een aantal
mobiliteitsbeurzen.
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Wie voert het programma uit?
De uitvoering is in handen van een projectteam
bestaande uit de ANBO, Veilig Verkeer Nederland
en de Fietsersbond. De projectgroep wordt daarbij ondersteund door de Unie KBO, PCOB, Viziris,
de ANWB en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (als adviseur en financier). Al deze organisaties nemen actief aan het programma deel. Over
het programma wordt contact onderhouden met
IPO, SKVV, VNG, KPVV en CROW. De algehele
programmaleiding is in handen van de ANBO.
Interesse in Nieuwsbrief, het organiseren van
een mobiliteitsbeurs en/of informatie?
Mocht u geïnteresseerd zijn in wat het programma
u in de nabije toekomst kan bieden en wilt u de
nieuwsbrief blijven ontvangen (3 x per jaar) dan
hoeft u niets te doen. U staat op onze verzendlijst.
Wilt u de nieuwsbrief niet ontvangen, dan kunt u
zich afmelden via de link in de begeleidende mail.
Mocht u mensen weten in uw omgeving die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief, stuur
deze dan vooral naar hen door of attendeer ons
op hen.
Voor overige (product)informatie, vragen of ideeën
kunt contact opnemen met een van onderstaande
personen van het Projectteam:

Redactie en leden projectteam
Liesbeth Boerwinkel (ANBO)
030 2330081
Janneke Zomervrucht (Veilig Verkeer Nederland)
06 44158361
Eveline Bolt (Fietsersbond)
030 8792448
na 1 juli Wendy Zander (Fietsersbond)
030 2918171

De Blijf Mobiel Beurs, de Roadshow, de Wijs op weg beurs, en de Vrij en veilig in het verkeer beurs zijn daarvan de ons
bekende voorbeelden.

Het programma Blijf Veilig Mobiel wordt gedragen door onderstaande organisaties met ondersteuning van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

