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Steeds jonger krijgen kinderen een mobiele telefoon en steeds
vaker zijn ze hierdoor betrokken bij een ongeval
De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en geeft kinderen
en ouders veel vrijheid. Helaas vinden steeds meer verkeersongevallen plaats waarbij
afleiding door een telefoon een rol heeft gespeeld.
Het ministerie I&M en de gezamenlijke overheden in Groningen willen daarom, met de
campagne Fietsmodus, aandacht vragen voor het juiste gebruik van de mobiele telefoon
in het verkeer. In deze brief leest u meer over Fietsmodus.
Wat is Fietsmodus?
Veel kinderen lezen en schrijven berichtjes tijdens het fietsen. Ook kijken ze vaak
filmpjes op de fiets. Het is daarom niet zo vreemd dat smartphonegebruik een rol speelt
bij 1 op de 5 fietsongelukken waarbij een kind betrokken is. ‘Smartphonevrij’ fietsen is
een stuk veiliger. Om dat te stimuleren, is er de Fietsmodus-app.
Fietsmodus verleidt kinderen om tijdens het fietsen hun smartphone niet te gebruiken.
Met een beloning in het vooruitzicht laten we kinderen vrijwillig het veilige gedrag
ervaren. Als ze dat een aantal dagen doen, neemt de kans toe dat ‘smartphonevrij’
fietsen hun nieuwe gewoonte wordt.
Volgens wetenschappelijk onderzoek werkt belonen van veilig gedrag beter bij kinderen
dan het ontmoedigen van onveilig gedrag en ze confronteren met de gevaren.
Deelnemers die veel en minder fietsen hebben een gelijke kans op prijzen, omdat
Fietsmodus werkt met een maximale dagscore. Die kun je bereiken in één rit of in
meerdere ritten op een dag. Bij 6 keer de maximale dagscore maak je al kans op een
bioscoopkaartje, bij 12 keer op een speakerboxje en bij 18 keer op een trendy fiets. Er
zijn het hele jaar prijzen beschikbaar. Je kunt de Fietsmodus-app dus altijd gebruiken.
Voor meer informatie, kijk op www.fietsmodus.nl.

Wat vragen wij van u?
Als uw zoon of dochter een mobiele telefoon heeft vragen wij u om, over het gebruik
hiervan in het verkeer, eens met uw zoon/dochter in gesprek te gaan. Ook als uw
kind(eren) geen databundel op hun telefoon hebben, want een sms versturen is net zo
gevaarlijk als het versturen van een appje.
Bijna 3 op de 4
jongeren staan positief
staan tegenover
Fietsmodus en denken
dat Fietsmodus leidt tot
minder smartphone
gebruik op de fiets.
Daarom laten wij
kindern nu al kennis
maken met Fietsmodus.

De Fietsmodus-app
De app is beschikbaar voor Android (versie 4.0 en
hoger) en IOS (versie 7.0 en hoger). Om de
Fietsmodusapp te kunnen gebruiken is een
internetverbinding nodig. Als uw kind geen databundel
op zijn/haar telefoon heeft werkt de app dus niet.
De app gebruikt GPS om te kunnen vaststellen welke
afstand iemand in Fietsmodus heeft afgelegd. Nadat
het aantal gescoorde punten is bepaald, worden alle
GPS-gegevens direct verwijderd. Er wordt dus niet
bijgehouden wie waar heeft gefietst.

Hoe krijgt u de app?
• Download de Fietsmodus-app (via Google Play of de Appstore)
• Activeer de app voordat je op de fiets stapt
• Fiets naar je bestemming zonder je mobiel te gebruiken
• Toch even je mobiel checken? Stap af en zet de app uit.
Zet hem weer aan als je verder gaat fietsen.
• Om een score te behalen moet je minimaal 1 kilometer fietsen zonder je mobiel te
gebruiken.
• Bekijk na je rit in de statusbar of je al kans maakt op een prijs.
Wat doen wij?
Wij bieden scholen een interactieve gastles Fiets zonder beats over het gebruik van de
telefoon in het verkeer aan en verspreiden flyers en posters.
Het is een interactieve verkeersles voor leerlingen van groep 7 en 8. Docenten van Veilig
Verkeer Nederland en Traffic Skills gaan met de leerlingen in gesprek over
verkeersgedrag. Er worden interactieve opdrachtjes uitgevoerd, filmpjes getoond en
gesprekken gevoerd. Daarnaast kunnen de leerlingen zelf achter de Fietssimulator
ervaren dat het niet veilig is met te bellen/appen/sms'en in het verkeer.
Doe dit maar eens zonder brokken te maken!!
Meer informatie is te vinden op: www.verkeerswijzergroningen.nl/product/fiets-zonderbeats
Met vriendelijke groet,
Namens het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB),

Arjan van der Zwaag
Secretaris VVB, VerkeerswijzerGroningen

Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder
deze naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal
verkeersslachtoffers verder terug te dringen.
‘Wij maken ons sterk voor een verkeersveilig Groningen. Er gebeuren nog steeds te veel ongelukken in het
verkeer, waarbij mensen gewond raken of zelfs om het leven komen. Daarom werken wij aan de verbetering
van wegen, spreken we weggebruikers op onveilig gedrag aan en geven we voorlichting en educatie. Wij staan
voor een verkeerswijzer Groningen! Meer weten? Kijk op www.verkeerswijzergroningen.nl’

