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Sensibilisering rond verkeersveiligheid. 
. 

Verkeersongevallen gebeuren niet zomaar, altijd liggen meerder vermijdbare oorzaken aan de 
basis die op een bepaald moment ongunstig samen lopen zodat er schade of letsels ontstaan. 
Ongevallen zijn daarmee altijd het resultaat van een niet functionerende wisselwerking tussen 
mens en de specifieke lokale omstandigheden van de  verkeersomgeving.  
 
Uit de afbeelding op de volgende pagina kan je duidelijk zien dat het eigen gedrag in bijna alle 
verkeersongevallen een hoofdrol speelt. Weggebruikers hebben het dus bijna letterlijk in eigen 
hand om zelf voor hun veiligheid en die van andere te zorggen.  
 
Als wij nu voldoende aandachtig zouden zijn voor de regels en snelheidslimieten in het verkeer 
en wij met ons allen ons best zouden doen om niet onder invloed van alcohol of drugs achter het 
stuur te kruipen, dan zou dit ongetwijfeld een serieuze meerwaarde zijn voor onze samenleving. 
 
Maar hoe kan je jongeren die aan de vooravond staan van het behalen van hun rijbewijs bewust 
maken van hun aandeel van hun eigen gedrag in het verkeer? Hoe kunnen wij ze motiveren 
wanneer ze zelf nog maar weinig kennis en ervaring in het verkeer hebben opgedaan en wanneer 
ze wellicht zelf nog niet betrokken zijn geweest in een ernstig verkeersongeval?  
 
Met het project ‘Getuigen onderweg’ willen we jongeren informeren dat verkeersongevallen niet 
enkel een statisch gegeven zijn. Zonder af te schrikken proberen we aan jongeren uit te leggen 
wat een verkeersongeval is en wat de gevolgen kunnen  zijn.   
 
Onze getuigen zijn allemaal verkeersslachtoffers en hierbij ook ervaringsdeskundigen. Via 
‘Getuigen onderweg’ geven ze hun ervaringen door aan de jongeren en zorgen zo voor een 
verhoogd probleembewustzijn en probleeminzicht – zonder dat ze dit zelf moeten meemaken. 
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via de ervaring van onze getuigen informeren we jongeren en maken hen bewust van de oorzaken 
en gevolgen van verkeersongevallen. De persoonlijke en pakkende getuigenissen vormen voor de 
jongeren een ‘cue to action’ waardoor ze makkelijker reflecteren over hun eigen gedrag in het 
verkeer.  
 
 

Uit ervaring is gebleken dat de videogetuigenis een emotionele impact kan hebben zowel op 
leerlingen als op leerkrachten.  
Toets vooraf bij de leerlingen af of er iemand zelf eerder slachtoffer is geweest van een ongeval 
of iemand hierdoor verloren heeft. Een getuigenis kan die herinneringen terug losmaken. Maak 
enkele afspraken met de leerlingen over wat ze kunnen doen indien ze het emotioneel moeilijk 
zouden hebben.  
 
.   

 

 De video duurt 17 minuten. 

 Zorg voor een goede internetverbinding zodat de video vlot afgespeeld kan worden.  

 De video krijgt  u toegestuurd via een link met wachtwoord.  

 Het is fijn indien u even de tijd kan nemen om nadien het evaluatieformulier in te vullen. Op 
deze manie kunnen we ons aanbod steeds evalueren en bijsturen.  


