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Wie
Wij zijn Verkeer & Meer, onderdeel van de Vervoerregio Amsterdam. 
De Vervoerregio zet op drie manieren in op verkeersveiligheid: 
met slim ingerichte infrastructuur, handhaving en gedragsbeïnvloeding. 
Gedragsbeïnvloeding is ondergebracht bij Verkeer & Meer.

Wat
We ontzorgen en inspireren met effectieve verkeerseducatie, 
campagnes en voorlichtingsactiviteiten. Ons aanbod is divers en geschikt 
voor jong en oud: van kleuter tot student, van stad tot dorp en van scooter tot 
skater.

Ambitie
In 2025 25% meer verkeerseducatie ten opzichte van 2015.

FACTSHEET VERKEER EN MEER  2/6



Hoofddoelstelling 
0 verkeersslachtoffers in 2050

Subdoelstellingen
Kennen
(toekomstige) verkeersdeelnemers binnen de Vervoerregio beschikken over de 
kennis om veilig aan het verkeer deel te nemen

Kunnen
(toekomstige) verkeersdeelnemers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer

Willen
(toekomstige) verkeersdeelnemers willen zich veilig gedragen in het verkeer
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Uitgangspunten/Risicoanalyse

• 90% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door gedrag

• De meest ernstige verkeersgewonden vallen onder tweewielers 
 (fietser 54%, bromfietsers 14% en snorfietsers 9%)

• Qua doelgroepen lopen ouderen het grootste risico. Gevolgd door 
jongeren (12 t/m 24 jaar) en jongvolwassenen (25 t/m 29 jaar)

• Snelheid, rijden onder invloed van alcohol/drugs/
geneesmiddelen, afleiding, roodlichtnegatie en fietsverlichting 
vormen belangrijke gedragsthema’s

• Er zijn daarbij regionale verschillen waar te nemen in de risicogroepen:

- In deelregio noord is het aandeel ouderen onder de 
geprognosticeerde ernstige verkeersgewonden opvallend hoger (bijna 
30%) in vergelijking met de hele Vervoerregio (18%)

- In deelregio’s noord en zuid zijn de leeftijdsgroepen t/m 17 een 
nadrukkelijker doelgroep. Deze doelgroep is in de regio Amsterdam 
geen specifieke risicogroep
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Bereikcijfers 2019

• In het schooljaar 2018/2019 hebben...    
 9.125 leerlingen deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen 
 11.275 leerlingen deelgenomen aan het theoretisch verkeersexamen
 
• Er zijn 219 verkeersouderlidmaatschappen afgesloten en 
 7 scholen doorliepen het traject ‘Veilige schoolomgeving’ 
 
• Er zijn 12 verkeersveiligheidscampagnes ingezet in 15 gemeenten.
 Voorbeelden zijn de MONO-, BOB- en Aardig op weg-campagnes 
 
• In totaal zijn de campagnes in 2.565 A0 displays zichtbaar geweest 
 Naast de A0 displays zijn er ook 1.505 driehoeksborden geplaatst
 
• Er zijn 900 krijtuitingen geplaatst in 2018/19 voor 3 campagnes: De scholen 
 zijn weer begonnen, Fietsverlichting en MONO
 
• In totaal zijn er 9.765 posters geprint. Na afloop worden de posters van de  

platen gescheurd en gerecycled tot systeemwanden!
 
• Op Facebook zijn onze berichten gezien door 3.914 mensen
 
• Op Twitter hadden we 35,5K impressies 

Deelname aan verkeerseducatielessen en –projecten per 
leeftijdscategorie in het schooljaar 2018/2019

3.150

12.675

1.575

kinderen van 0-4 jr. kinderen van 4-12 jr. kinderen van 12-18 jr.

AMSTERDAM
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Educatie

In het schooljaar 2018/2019 
namen 13 van de 45 
middelbare scholen deel 
aan verkeerseducatielessen 
en –projecten. 

In het schooljaar 2018/2019 
namen 245 van de 263 
basisscholen deel aan 
verkeerseducatielessen 
en -projecten.

school
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