
7 dec. 
2017

UITNODIGING
THEMABIJEENKOMST

Alertheid
in het

verkeer

Hey, rij voorzichtig hè?

Oke, wou � checken.Tot vanavond!

Ja, hoor. Maak je geen zorgen!

Heb zelfs mn gordel om!

18.00 – 22.00 uur

Schat?

Reageer �! 

De themabijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich inzet 
voor de verkeersveiligheid in Flevoland. Van verkeersouder tot 
rijschoolhouder, van politicus tot politieagent, u bent van harte 
welkom om mee te praten en denken over dit onderwerp.

PS: Natuurlijk wordt ook de Verkeersveiligheidsprijs Flevoland weer uitgereikt die avond.  

Dat geeft altijd een bijzonder, feestelijk tintje aan de themabijeenkomst die veelal als 

inspirerend en nuttig wordt ervaren…

Flevoland maakt van nul ernstige verkeersslachtoffers een punt, maar de 
ongevalscijfers laten helaas een (landelijke) stijging zien.  Afleiding in het 
verkeer is één van de oorzaken. Reden voor het Vervoerberaad Flevoland 
om de jaarlijkse themabijeenkomst te wijden aan ‘alertheid in het verkeer’

De smartphone is een inmiddels beruchte oorzaak van afleiding in 
het verkeer. Maar alertheid in het verkeer heeft óók alles te maken 
met voldoende fitheid en bewustzijn. De themabijeenkomst stelt 
dan ook diverse aspecten van verkeers-gedrag centraal.  Hoe ver-
delen we onze aandacht in het verkeer? Waarom zijn we geneigd 
om ons te laten afleiden? Is handhaving mogelijk en effectief?  
Welke tips vanuit de psychologie kunnen we benutten in  
verkeersveiligheidsbeleid? 

Graag tot ziens op 7 december!  

Aanmelden kan hier:

18.00 Buffet
19:00  Welkomstwoord door gedeputeerde Jaap Lodders  

en inleiding door de dagvoorzitter Geertje Hegeman 
19:15  Michael Kulkens –  

Een persoonlijk verhaal
19:35  Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog –  

Is afleiding te voorkomen? 
19:50  Pitches:  

SafeDrivePod en Gedragsbeïnvloedingsproject N36
20:00 Pauze
20:30 Uitreiking Verkeersveiligheidsprijs Flevoland
20:40 Pitch: Scherp in het Verkeer
20:45  Paul Bekkers, Politie  Midden Nederland –  

Afleiding en handhaving
21.00  Myrthe Ronteltap, ministerie I&W –  

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid
21:15  Vragen uit de zaal aan de leden van het Vervoerberaad  

en alle sprekers
21:30 Stellingen en afspraken met uzelf
21.40 Afsluiting met hapje en alcoholvrij drankje
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http://www.verkeersveiligflevoland.nl/formulier/themabijeenkomst/

