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Als iemand ouder wordt, dan veranderen zijn of haar vaardigheden. 
Reactievermogen, gezichtsvermogen, gehoor neemt vaak af. Dit heeft 
gevolgen voor de rijvaardigheid van een persoon. Vergrijzing en veiligheid 
onder ouderen is een aandachtspunt. 
Door het bewustzijn, van de gevolgen van het ouder worden voor 
het autorijden, te verhogen hopen we een bijdrage te leveren aan 
de verkeersveiligheid. Op initiatief van ROV Oost Nederland in 
samenwerking met Infrastructuur en Waterstaat is een scan ontwikkeld en 
onderzocht op welke manier we dit bewustzijn kunnen verhogen. 

In de zomer en het najaar van 2018 zijn bijeenkomsten georganiseerd 
in een aantal buurtdorpen van de gemeente Raalte. Tijdens deze 
bijeenkomsten gingen de aanwezigen, ervaren 65+ automobilisten, met 
elkaar in gesprek over veilig blijven autorijden.
 
Wat ging er aan vooraf?

Het thema veilig blijven rijden voor ouderen is al langer een aandachtspunt 
voor het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat. Eén van de 
aanleidingen daarvoor is de door RHDHV, ROV Oost Nederland en CITO 
ontwikkelde zelfassessmenttool oudere automobilisten. In 2016 heeft 
Ideate een uitgebreid onderzoek gedaan onder oudere automobilisten naar 
een kansrijke positionering van deze scan. Er is een beeld gevormd van 
de oudere automobilist, over hoe deze tegen autorijden aankijkt, wat hij/
zij nodig heeft om te blijven rijden en of en hoe hij/zij bereid of in staat 
is de scan te gebruiken. Een belangrijke uitkomst was dat een deel van 

de ouderen [mevrouw A] zich bewust is van de gevolgen van het ouder 
worden. Deze groep reguleert vaak automatisch het eigen rijgedrag, door 
bijvoorbeeld het rijden met regen, in de spits of in het donker te vermijden. 
Deze groep is gemotiveerd de scan te maken. Een ander deel [meneer B] 
daarentegen is een (soms zeer hardnekkige) ontkenner, ziet zichzelf als een 
ervaren automobilist en is overtuigd van zijn eigen rijbekwaamheid. Niet 
zelden is het voor deze groep ook van groot belang om te blíjven rijden. 
Zonder auto en rijbewijs dreigt voor hen eenzaamheid of afhankelijkheid. 
De ontkenner zal niet uit zichzelf de scan gaan maken, associeert het met 
een test (oordeel) en wil het liever niet weten. Voor deze automobilist is 
verantwoord weggebruik wel een belangrijke waarde, waar aan kan worden 
gerefereerd. [stilstaan bij rijden, april 2017)
De uitkomsten gaven indertijd aanleiding te onderzoeken op welke wijze 
ouderen te motiveren zijn om werkelijk over eigen rijbekwaamheid 
na te denken en de scan te gaan maken. Omdat niet te verwachten is 
dat de ontkenner uit zichzelf of via een link in een nieuwsbrief de scan 
gaat maken, is onderzocht of het lokale netwerk daar een rol in zou 
kunnen spelen. In de gemeente Raalte is vervolgens getest of de oudere 
via het eigen netwerk -de buurtbijeenkomst van de lokale KBO en 
welzijnsorganisatie WIJZ- geneigd is in gesprek te gaan over rijervaringen. 
Dit bleek te werken. De bijeenkomst werd door veel ouderen bezocht, ook 
door ontkenners. De gesprekken die de bezoekers met elkaar hadden naar 
aanleiding van de presentatie en de scan duiden op een nieuw bewustzijn 
ten aanzien van de eigen rijbekwaamheid. [samen stilstaanbijrijden, 1 
maart 2018]
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Deze inzichten en ervaringen leidden naar de logische vervolgvraag:

Hoe kunnen we op geleerde lessen verder bouwen, zodat uiteindelijk alle 
gemeenten profijt kunnen hebben bij de scan en de aanpak om oudere 
automobilisten een passend perspectief te bieden op verantwoord en veilig blijven 
rijden? 

Deze vraag is weer vertaald naar vier programmalijnen:
 
1. bundel de lessen en middelen uit de pilot in een ‘pakket’ waarmee 
gemeenten zelfstandig een ‘samen stilstaan bij rijden’ sessie kunnen 
organiseren en test deze in een tweetal sessies in de buurtdorpen van 
Raalte
2. verbeter de feedbackrapportage van de scan, zodat ouderen 
gepersonaliseerde en bruikbare feedback krijgen gebaseerd op de 
uitkomsten van de scan
3. evalueer onder bezoekers de bijeenkomsten en de activiteiten en 
inventariseer de wensen en behoeften met betrekking tot vervolgacties
4. organiseer een sessie met landelijke partijen om het 
handelingsperspectief concreet te maken en lokaal in te vullen.
 
Dit verslag is een weergave van de uitkomsten en de bevindingen die we in 
de afgelopen maanden hebben opgedaan.

Blijf zo veilig doorrijden!

Op basis van uw antwoorden uit de scan blijkt dat u onder de meeste omstandigheden ontspannen 

en soepel rijdt. U geeft aan dat u weinig moeite heeft met complexe verkeerssituaties. Ook in 

moeilijke omstandigheden blijft u ontspannen en weet u rekening te houden met andere 

verkeersdeelnemers. Dit betekent dat u waarschijnlijk veilig, zelfbewust en verantwoord deelneemt 

aan het verkeer. We hopen dat u zo nog lang doorgaat en een positieve rol kunt spelen voor 

anderen in het verkeer. Houdt uzelf scherp en wees kritisch op mogelijke veranderingen in de 

manier waarop u deelneemt aan het verkeer. De volgende tips helpen u daar mogelijk bij.
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1. Bundel de lessen en middelen uit de pilot in een ‘pakket’ waarmee partijen zoals 
gemeenten; welzijnsinstanties; ouderenwerk, zelfstandig een ‘samen stilstaan 
bij rijden’ sessie kunnen organiseren en test deze in een tweetal sessies in de 
buurtdorpen van Raalte

Ouderen komen niet als vanzelf op bijeenkomsten over autorijden. 
Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om ouderen te bereiken via 
het lokale proces. 

Wat er komt kijken bij een bijeenkomst die leidt tot het maken van een 
scan?

De bijeenkomst in Raalte was het resultaat van een samenwerking tussen 
medewerkers van de gemeente, de lokale welzijnsorganisatie Wijz, 
de lokale afdeling van de KBO en Ideate. Het was een succes: ook de 
ontkennende automobilist was aanwezig, hij bleek na te denken over zijn 
eigen rijbekwaamheid, én hij maakte de scan. Zo ontstond de gedachte 
om het format van deze sessie zo uit te werken dat gemeenten –en zeker 
ook de lokale netwerken- zelfstandig een dergelijke bijeenkomst kunnen 
organiseren.
 
Op verzoek van de gemeente Raalte en het ROV Oost-Nederland is in de 
buurtdorpen van Raalte: Broekland, Mariënheem en Laag-Zuthem dit 
1 In het derde buurtdorp, Laag-Zuthem, is een bijeenkomst tot op heden niet van de grond gekomen. In Laag-Zuthem wonen weinig mensen dus ook weinig 
ouderen. In eerste instantie is met een soort infokraam tijdens burendag de belangstelling gepeild met betrekking tot het thema. De animo bleek aanwezig, maar door 
verschrikkelijk noodweer die dag was de opkomst laag. Tot op heden is er wel interesse, maar ook twijfel over de verhouding tussen de te leveren inspanning en de te 
verwachten opkomst. Tot dusver zijn er geen vervolgstappen gezet. Betrokken vrijwilligers zijn wel voldoende geïnstrueerd om een bijeenkomst alsnog te organiseren.

verder getest. Alle benodigde middelen zijn uitgewerkt en gebundeld, er is 
contact gezocht met lokale netwerken in deze buurtdorpen en in twee van 
de drie is de bijeenkomst uiteindelijk uitgevoerd. 1

Pakket ontwikkelen

Alle benodigde middelen zijn gebundeld in een pakket. De aanname 
hierbij was dat als alle middelen beschikbaar zijn, desnoods zelf wat 
bewerkt kunnen worden, de organisatie van een dergelijke bijeenkomst 
niet veel werk meer is. In eerste instantie is met een aantal betrokkenen 
besproken welke onderdelen een dergelijk pakket zou moeten bevatten, 
opdat ze er zelf mee aan de slag kunnen. Vervolgens is het pakket 
aangeboden aan partijen en gevolgd of, en hoe zij ermee uit de voeten 
kunnen. Het pakket bestaat uit een poster, flyer, een template voor een 
presentatie en een draaiboek. De middelen zijn zo ‘self explaining’ en 
laagdrempelig mogelijk. Te gebruiken in word en PowerPoint en voorzien 
van een heldere toelichting.
 
Een ‘lastig’ verhaal als autorijden en ouder worden, wordt beter ontvangen 
als deze boodschap wordt gebracht door partijen die vertrouwd worden. 
Dat veronderstelt wel dat deze lokale aanpak door de lokale betrokken 
organisaties en hun vrijwilligers gewenst en uitvoerbaar is.

Programmalijn 1.
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Interesse wekken

In eerste instantie –al voor de eerste bijeenkomst in Raalte- waren 
verschillende kerndorpen ‘voorzichtig’ geïnteresseerd, maar ook 
terughoudend om een thema als veilig blijven rijden bespreekbaar te 
maken. De angst dat er tijdens deze bijeenkomst een oordeel over de 
rijbekwaamheid van ouderen zou worden geveld, of met het vingertje 
wordt gewezen, speelt hier een rol bij. Het succes van de bijeenkomst in 
Raalte (Nieuw-Heeten) leidde tot positieve verhalen die in de gemeenschap 
de ronde deden. Bij kerndorpen groeide daarom de interesse om ook een 
dergelijke bijeenkomst aan te bieden. Welzijnsorganisatie Wijz uit Raalte 
heeft vervolgens een belangrijke rol gespeeld in het verder aanwakkeren 
van deze interesse. De partijen hadden behoefte aan duidelijkheid en 
vooral aan het zien wat ‘praten over veilig blijven rijden’ inhoudt. Dit 
bleek belangrijk om het vervolgens ook zelf te willen aanbieden aan hun 
bewoners of leden.
 
De lokale partners waarmee we in deze pilots hebben samengewerkt 
zijn niet gewend zelf toe te werken naar een bijeenkomst. Want hoe ‘self 
explaining’ de middelen ook zijn, er blijft inzet nodig van de organiserende 
partij.

Benodigde inzet

Om een sessie voor een lokale gemeenschap ook echt van een lokale 

gemeenschap te laten zijn, vragen we van de organisatie om zelf ...

• te communiceren over de bijeenkomst (wij organiseren voor u..)
• een geschikte presentator te werven (rijschoolhouder geeft toelichting)
• de inhoud van de bijeenkomst af te stemmen op de lokale context; (de 

bekende lastige kruising of rotonde)
• het materiaal te verzamelen en in de presentatie te verwerken; (foto’s 

van lokale verkeerssituaties)
• relevante partijen uitnodigen voor de bijeenkomst zoals; een huisarts, 

een wijkagent, een apotheek,  

Er is een draaiboek opgesteld waarin stap-voor-stap de verschillende acties 
en ‘te doorlopen stappen’ worden behandeld, voorzien van tips over hoe 
dit aan te pakken. De middelen die in het pakket worden aangeboden 
zijn laagdrempelig uitgewerkt. Een poster in Word, een flyer in Word, een 
presentatie met kant en klare plaatjes. Desalniettemin blijkt dat deze uitleg 
aan een lokale organisatie en aanbod van de middelen niet leidt tot het 
volledig zelfstandig optuigen en organiseren van een bijeenkomst.
 
De praktijk leert dat een lokale instantie zoals de KBO weliswaar de wens 
kan uitspreken een bijeenkomst over veilig blijven rijden aan te bieden aan 
haar achterban, maar dat dit niet betekent dat ze daarmee dit vervolgens 
zelfstandig oppakt. Men verwacht bij in ontvangst nemen van een pakket 
ook hulp en assistentie bij het organiseren van een bijeenkomst. Het 
aanbieden van alleen het pakket, met daarin een handleiding, spreekt bij 
sommigen onvoldoende tot de verbeelding.
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Dit stappenplan laat zien welke acties u moet nemen 
om de bijeenkomst ‘veilig blijven rijden’ te organiseren. 
Bij een aantal acties horen werkbladen en bij een 
aantal acties zijn al middelen gemaakt. Er staat 
bijvoorbeeld een sjabloon/ opmaakmodel voor een 
poster op de meegeleverde USB stick. Hier hoeft u 

enkel nog de locatie en datum op aan te passen en 
u heeft een kant en klare poster. Per stap staat er 
aangegeven wat voor hulpmateriaal of werkbladen 
er aanwezig zijn en waar u deze kunt vinden. Veel 
succes!

Hoe organiseer ik de sessie ‘Veilig blijven rijden’?

1 2
9

Vorm een team dat ten minste bestaat uit:  

- Een expert op het gebied van  

  autorijden

 - Iemand die weet wat er in de regio speelt en 

wordt georganiseerd

- En iemand die wil presenteren. 

Breng in kaart wat er al gebeurt op 

het gebied van: veilig blijven rijden; actief 

blijven; openbaar vervoer gebruiken; 

samenkomen en ergens over in gesprek 

gaan. Door te weten wat er speelt kun je 

op de dag zelf ook handelingsperspectief 

bieden. 

Jullie zijn er klaar voor! Veel plezier.

- Kunnen de rijinstructeur, wijkagent, 

huisarts, fysiotherapeut, een bijdrage 

leveren aan het gesprek en aan het 

handelingspespectief voor ‘wat kun je zelf 

doen om veilig te blijven rijden’?

- Hoe is het proces van het organiseren verlopen? 

- Hoe is de middag zelf verlopen? 

- Wat waren de reacties van de deelnemers  

  (de oudere automobilisten)?

- Op welke manier gaan mensen vanaf nu   

  aan de slag met hun rijden?

Vul een bestaande datum met deze 

bijeenkomst of plan een datum voor de 

bijeenkomst regel de locatie. Informeer/

nodig relevante mensen uit die iets doen 

met veilig blijven rijden en een bijdrage 

kunnen leveren aan het gesprek of aan 

handelingsperspectief. Bijvoorbeeld 

een wijkagent, een huisarts en een 

fysioterapeut.

Verzamel 5 foto’s van lastige of gevaarlijke 

verkeersituaties uit de regio die je wilt behandelen 

tijdens de presentatie

Inventariseer waar je wilt vertellen over 
de bijeenkomst. Stuur teksten naar de 

desbetreffende redacties of organisaties en hang 

posters of leg flyers neer op relevante plaatsen. 

Stap 2 - wat is er al?
Stap 9 Doen!

Stap 10 Evaluatie

Stap 3 - Prik en plan

Stap 5 - Verkeersituaties

Stap 6 - Presentatie eigen 
maken

Stap 8 - Oefenen en 
afstemmen

Stap 7 - Check,  
dubbel check

Stap 4 - Communiceer

Stap 1 - Team

Controleer op locatie of er een pc/

beamer/beeldscherm aanwezig is, of de 

benodigde techniek werkt (audio?). Schat 

in of er genoeg ruimte is voor het aantal 

verwachte deelnemers. Stem met elkaar af of 

de afspraken helder zijn en ieder weet wat de 

taakverdeling is. Controleer de wifi verbinding, 

of er voldoende opgeladen tablets zullen zijn 

etc. 
Bekijk de presentatie die op de USBstick staat. Pas 

de presentatie naar eigen wensen aan. Vervang de 

vragen en foto’s bij de verkeersituaties voor eigen 

vragen en eigen herkenbare situaties. Zorg ervoor 

dat de presentatie door middel van de foto’s van 

verkeersituaties herkenbaar is voor mensen uit regio. 

Neem de middag door met de presentator. 

- Doel van de dag: “Wat kun je zelf doen om veilig     

   te blijven rijden”

- Is de presentatie compleet? -geoefend?

- Gesprekskaarten bekeken? 

- Tips om uit te wisselen aan het eind van de dag

- Is het mogelijk om na afloop hulp aan te  

  bieden bij het maken van de scan? > intro  

  in scan uitleggen klaar?

4

3

5

7

10

6

Zie werkblad ‘Wat is er in de omgeving’ op pagina 6 

uit de handleiding. 

Op pagina 10 en 12 staan voorbeelden van een 

poster en flyer. Op de USB vind je de sjablonen van 

deze materialen. Een uitleg hoe je de sjablonen 

aanpast staat op pagina 9 en 11.

TIP: Zorg dat de presentator een logische 

afzender van de boodschap is voor de 

doelgroep. Bijvoorbeeld een rijinstructeur op 

leeftijd die dialect spreekt. 

Wij willen graag 
feedback en 
ervaringen ontvangen. 
Neem contact op met 
amete@ideate.nl. 

8

TIP: Laat de opmaak van de 

powerpoint zoals deze is.
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Extra ondersteuning

De betrokkenen die nu de bijeenkomsten faciliteren doen dit veelal op 
vrijwillige basis. Zij geven aan behoefte te hebben aan een duidelijk 
geformuleerde opdracht die hun werk zo ‘makkelijk’ mogelijk maakt. Op 
het gebied van locatie regelen, intern met achterban communiceren en de 
faciliteiten klaarzetten (zoals beamer) verliep de organisatie vlekkeloos. Dit 
zijn activiteiten die mensen vaker in hun takenpakket hebben waardoor dit 
soepel en haast automatisch verliep.

Maar omdat een externe partij het pakket heeft ontwikkeld en over de 
schouders van de organiserende partij ‘meekeek’, werd van hen meer 
ondersteuning verwacht dan voor deze pilot de bedoeling was. Daarnaast 
geven vrijwilligers aan niet voldoende met digitale middelen overweg te 
kunnen. 

Zij verlangden extra hulp bij:
• het aanpassen van de presentatie;
• het meedenken over een lokale partij die kan presenteren;
• meedenken welke lokale partijen er uitgenodigd kunnen worden.
 
Bij aanvang was het plan de scan tijdens de bijeenkomst aan te bieden en deze 
met de aanwezigen op tablets te maken. Dit idee werd niet overal enthousiast 
ontvangen. “Onze leden zitten helemaal niet op te wachten op een online 
scan”, “Zoiets aanbieden is veel te veel organisatie (tablets), daar ga ik echt niet 
aan beginnen”. De weerstand om de scan tijdens de bijeenkomst aan te bieden 
bleek groot. Aangezien het doel is onderzoeken hoe lokale partijen zelf de 
bijeenkomsten kunnen organiseren, zijn we, in overleg met de opdrachtgever, 

op zoek gegaan naar een ‘offline’ alternatief voor de scan.

De scan offline. Gesprekskaarten

Voor de bijeenkomsten in Broekland en Mariënheem zijn gesprekskaarten 
ontworpen. Iedere kaart beschrijft een verkeerssituaties uit de scan en bevat 
een aantal vragen over de situatie en hoe je hier als automobilist mee om gaat 
/ zou kunnen gaan. 

Maak de scan op www.veiligblijvenrijden.nl

Op een kruising zonder 
verkeerslichten linksaf  slaan, waarbij u verschillende 
rijstroken kruist 

Ontspannen aandacht rijden:

Wat adviseert u iemand die veel spanning ervaart in deze situatie?
Wat zou u zelf kunnen doen om deze situatie te voorkomen of minder energie te laten kosten?

Hoeveel aandacht kost deze situatie u?

Maak de scan op 

www.veiligblijvenrijden.nl

Bedienen en manoevreren:

Wat adviseert u iemand die moeite 

ervaart met deze handeling?

Wat zou u zelf kunnen doen om deze 

handeling te voorkomen of minder 

moeite te laten kosten?

Hoe lastig vindt u deze handeling?

Op de eigen rijstrook (binnen de 

witte lijnen) blijven rijden tijdens 

het nemen van een scherpe bocht

Maak de scan op www.veiligblijvenrijden.nl

Tijdens de spits een auto inhalen op een drukke weg.

Omgaan met situaties, situaties mijden

Wat adviseert u iemand die veel van 
dit soort situaties uit de weg gaat?Vermijdt u deze situatie bewust of 

onbewust en hoe kunt u uzelf trainen 
in deze situatie?

Vermijdt u deze situatie wel eens?

De aanwezigen krijgen in duo’s een set kaarten 
en bespreken per kaart de situatie en de vragen. 
Dit draagt bij aan de bewustwording en de 
kaarten verwijzen naar de online scan. Eenmaal 
thuisgekomen kunnen mensen zelfstandig de scan 
maken.

De gesprekskaarten blijken het gesprek 
tussen ouderen onderling te stimuleren. Ze 
blijken een bruikbaar alternatief voor het 
maken van de digitale scan met de hele groep. 
Bovendien vergemakkelijken de kaarten de 
organisatie van een bijeenkomst. Organiseren 
van ‘voldoende tablets’ ‘een werkende 
internetverbinding’ en ‘uitleg hoe je bij de scan 
komt’ hoeft immers niet meer bij de inzet van 
gesprekskaarten.
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Inzichten op een rij: 

• Gebruik bijeenkomsten die al worden georganiseerd zoals een soos of 
een tablettraining e.d.. Terloops bereik je hiermee ook de ontkenners. 
Deze lokale aanpak werkt om ‘onbewuste’ automobilist te bereiken, 
mensen komen uit loyaliteit voor de organiserende instantie (KBO)

• Lokale partijen moeten worden ‘warm gemaakt’ voor een bijeenkomst, 
willen zien wat het inhoudt

• Voor lokale aanpak is een simpel draaiboek met hulpmiddelen nodig.
• Enkel een pakket van hulpmiddelen aanbieden aan een gemeente of 

instantie is niet voldoende.
• Er is praktische ondersteuning nodig met de organisatie voor lokale 

partijen

3

Het algemene stappenplan

Doel - Mensen via de locale omgeving bereiken

We willen het gesprek op gang brengen over ‘wat kunt u doen om veilig te blijven rijden. Het doel is om 
dit gesprek te voeren met iedereen. Zelfverzekerde chauffeurs, mensen die beginnen te twijfelen en 
mensen die stoppen met autorijden. We zoeken naar de mogelijkheden rondom rijden waarmee U zo 
lang mogelijk veilig kan blijven rijden. Dit betekent dat het ook gaat over ‘wanneer is het niet meer veilig 
zelf te blijven rijden?’.

In deze handleiding staan de stappen uitgewerkt om een bijeenkomst te organiseren rondom dit 
gesprek. Er hoort een USB bij de handleiding met daarop het materiaal dat u kunt gebruiken.

Deze handleiding is geschikt voor diverse soorten partijen. Zoals, vriendengroepen, ouderenbonden, 
dartclubs etc. Het idee is dat deze bijeenkomst zo veel mogelijk aansluit bij de werkwijze van de 
vereniging of club. De middag kan zo een invulling zijn van de maandelijkse koffiemiddag. Zo hoeft u 
niet actief deelnemers te werven.

Het verloop van de middag

Mensen komen binnen en worden welkom geheten.
Een lokale rij-instructeur licht het thema van de middag toe. Hij start met het een laagdrempelige 
test van de zelfkennis van het publiek en behandelt een paar stellingen als: “Ik ben iets stijver in mijn 
spieren dan 5 jaar geleden” en “Ik rijd nog precies even veel als 5 jaar terug”. In hoeverre past u zich al 
aan?
Vervolgens bespreekt de rijinstructeur vijf herkenbare, lastige verkeersituaties uit de buurt. “Een 
lastig kruispunt waar een fietser van rechts komt en u als automobilist rechtdoor wilt, wie heeft hier 
voorrang?” Aan de hand van groene en rooie kaartjes doet het publiek actief mee met de presentatie. 
Vervolgens bespreken we hoe met deze situatie om te gaan.
Daarna is het tijd om stil te staan bij hoe u rijdt en wat u zelf zou kunnen doen. Het publiek vormt 
groepjes van drie personen en ieder groepje krijgt 12 gesprekskaarten. Op deze kaarten staan 
herkenbare verkeersituaties en enkele vragen. De groepjes bespreken de situaties en vertellen aan 
elkaar wat ze actief doen om de situatie veilig te houden. De instructeur loopt rond en geeft extra tips.
Na deze gesprekken wordt plenair in de groep uitgewisseld wat er is besproken. Wat is opgevallen en 
wat hebben mensen geleerd van deze middag? Wat gaat u nu anders doen?
In plaats van de gesprekskaarten kan de scan ook op een tablet worden dat men gemaakt.
De scan is voor iedereen toegankelijk, ook tijdens een tabletcursus of thuis op www.veiligblijvenrijden.
nl.

Aan de slag

Enthousiast geworden van het programma? Dan kunnen we aan de slag! Op de volgende pagina staat 
stap voor stap het proces uitgelegd om deze bijeenkomst tot een succes te maken.
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Wat is er in de omgeving? 

Binnen _________________

Buiten _________________
Breng in kaart wat er al is in de omgeving. 

Maak een overzicht van organisaties/ 
personen/ bijeenkomsten die een rol kunnen 
spelen in de voorbereiding of in het aanbod 
wanneer iemand aan de slag wil met veilig 
blijven rijden. 

Indien bekend, noteer direct 
contactpersonen en contactgegevens. 
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Voorbeelden materiaal en uitleg van de 
templates op de USB

Poster
We hebben voor u een poster gemaakt die u kunt gebruiken om reclame te maken voor de 
bijeenkomst. Een voorbeeld van deze poster staat op de volgende bladzijde. U kunt zelf deze poster 
aanpassen met het programma Microsoft Word.

Waar vind je dit dit template?
Op de USB staan een aantal mapjes. In map 2. Communicatiemiddelen vindt u pfd documenten en 
worddocumenten. De pdf documenten zijn voorbeelden van hoe de poster eruit kan zien. Met de Word 
documenten kunt u de tekst aanpassen. 

Hoe gebruik je dit template?
Zorg ervoor dat u een recente versie van Microsoft Word op uw computer heeft staan. Open het 
bestand dat u wilt gaan bewerken. In dit geval is dit Poster sjabloon. Nu wordt er een nieuw document 
geopend waarin u de tekst kunt aanpassen en afbeeldingen kunt toevoegen of verwijderen. 
Tip: Pas enkel de teksten en logo’s aan. Schuif niet met de verschillende blokken, dan gaat de opmaak 
door de war. 

Poster is af, wat nu?
Staan de datum, locatie, tijdstip correct op de poster? Dan is het tijd om het bestand op te slaan en 
te printen. Opslaan kunt u het best en als Word en als PDF bestand doen. Bij een PDF bestand kunt 
u de teksten niet meer aanpassen. Maar plaatjes, lettertypen of blokken tekst kunnen ook niet meer 
verspringen. 
 Printen kan het best op een A3. Vervolgens kunt u de posters ophangen. 

Wij vinden het leuk om te weten wanneer er bijeenkomsten worden georganiseerd. Dus wij waarderen 
het wanneer u de poster per e-mail stuurt naar amete@ideate.nl. 
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Kom op 27 februari van 
14:00 tot 16.30 uur naar 
het Kulturhus Trefpunt 
Dorpstraat 16 in Heeten

Het is gratis.

Als u een tablet heeft, 
neem deze dan mee!

Ga naar veiligblijvenrijden.nl en/of  kom naar de 
bijeenkomst. Ben Hazelhekke, rij-instructeur uit 
Heeten, behandelt verkeersregels en geeft tips.  U kunt 
meteen de rijscan invullen met eventueel wat hulp

Veiligblijvenrijden.nl is er voor uw eigen veiligheid 
en die van anderen. 

Bent u als 
ervaren 
chauffeur een 
voorbeeld 
voor 
anderen?
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Voorbeelden materiaal en uitleg van de 
templates op de USB

Flyers
We hebben voor u twee soorten flyers gemaakt die u kunt gebruiken om reclame te maken voor 
de bijeenkomst. U kunt ze ook op de dag zelf uitdelen. Een voorbeeld van deze flyers staat op de 
volgende bladzijde. U kunt zelf de teksten van de flyer aanpassen met het programma Microsoft Word.

Waar vind je dit dit template?
Op de USB staan een aantal mapjes. In map 2. Communicatiemiddelen vindt u pfd documenten 
en worddocumenten. De pdf documenten zijn voorbeelden van hoe de flyers eruit zien. Met de Word 
documenten kunt u de teksten aanpassen.

Hoe gebruik je dit template?
Zorg ervoor dat u een recente versie van Microsoft Word op uw computer heeft staan. Open het 
bestand dat u wilt gaan bewerken. In dit geval is dit Flyer A sjabloon of Flyer B sjabloon. Nu wordt 
er een nieuw document geopend waarin u de tekst kunt aanpassen en logo’s kunt toevoegen of 
verwijderen.

Tip: Pas enkel de teksten en logo’s aan. Schuif niet met de verschillende blokken, dan gaat de opmaak 
door de war.

De flyers zijn af, wat nu?
Staat de juiste tekst op de flyer? Datum, locatie, tijdstip gecontroleerd? Dan is het tijd om het bestand 
op te slaan en te printen. Opslaan kunt u het best en als Word en als PDF bestand doen. Bij een PDF 
bestand kunt u de teksten niet meer aanpassen. Maar plaatjes, lettertypen of blokken tekst kunnen ook 
niet meer verspringen.
Printen kan het best dubbelzijdig op een A4. Soms is dit even een kwestie van uitproberen. U kunt het 
bestand ook naar een printshop sturen.

Wij vinden het leuk om te weten wanneer er bijeenkomsten worden georganiseerd. Dus wij waarderen 
het wanneer u een flyer per e-mail stuurt naar amete@ideate.nl.

12

In gesprek

Verkeersveiligheid is de 
verantwoordelijkheid van 
iedereen. Daar bent u zich 
zeer van bewust. 
De gemeente Raalte vindt dat 
iedereen verantwoord aan 
het verkeer moet kunnen 
deelnemen. Voor oudere 
verkeersdeelnemers is 
daarom 27 februari in Heeten 
een informatiemiddag

Informatiemiddag

U doet al veel om veilig en 
met vertrouwen de weg op te 
gaan. Toch zit u soms wat 
minder zeker achter het 
stuur. Bijvoorbeeld tijdens 
een flinke regenbui. Tijdens 
de informatiemiddag krijgt u 
inzicht in uw eigen rijgedrag. 
En tips waarmee u met 
hernieuwd zelfvertrouwen 
achter het stuur kruipt.

“Ik wacht liever even 
tot de regen voorbij is, 
voor ik in de auto stap”

Samen verantwoordelijk

U rijdt nog regelmatig en 
respecteert de regels, maar 
u maakt zich wel eens druk 
om andere verkeers-
deelnemers. Ze letten niet op 
of rijden te hard. Het verkeer 
is er met de jaren niet 
overzichtelijker op geworden. 
Door regelmatig te rijden, 
zorgt u dat u goed mee kunt 
in het verkeer. 

Informatiemiddag

Niemand is te oud om te 
leren. Daarom nodigt de 
gemeente Raalte u uit voor 
de informatiemiddag. 

In Heeten organiseren we op 
27 februari in het Kulturhus 
Trefpunt een middag rondom 
autorijden en wat u kunt 
bijdragen aan het verkeer 
veilig te houden. 

“Als ervaren chauffeur 
ben ik een voorbeeld 

voor anderen”

8

Werkblad ter ondersteuning

Communicatie in kaart
Bedenk eens waar je de mensen kunt bereiken die je wilt uitnodigen voor de bijeenkomst.

 - Op welke plekken hangen vaak posters met informatie over bijeenkomsten?
 - Zijn er online websites waar je kunt laten weten dat de bijeenkomst er is?
 > Kan er een oproep op de website van de gemeente?
 - Welke facebookgroepen of andere sociale media kanalen zijn interessant om een bericht op te  
   plaatsen?
 - De ruimte waar jullie ‘Veilig blijven rijden’ organiseren, communiceren zij over de bijeenkomst?
 - Kan er een bericht in het lokale wijkkrantje?
 - Kijk eens naar wat jullie hebben verzameld over de omgeving. Kunnen er flyers of posters bij  
 de apotheek, fysio, sportschool, huisarts, sportverenigingen etc worden opgehangen?

Voorbeeld tekst

We zijn allemaal verantwoordelijk voor een veilige verkeer. Op [datum] bij [locatie] is speciaal voor 
oudere automobilisten een middag over veilig blijven rijden. [naam presentator + beroep indien 
relevant] bespreekt hoe u achter het stuur kunt reageren op een lijf dat ouder wordt.
U kunt gratis de rijscan maken op www.veiligblijvenrijden.nl om persoonlijke tips te ontvangen.
Kom naar de bijeenkomst en maak deze scan. Zo houdt u zichzelf scherp achter het stuur.



9Bewust veilig blijven rijden de zelfscan en het lokale proces

2. Verbeter de feedbackrapportage van de scan, zodat ouderen gepersonaliseerde 
en bruikbare feedback krijgen gebaseerd op de uitkomsten van de scan

Bij het maken van een scan hoort een uitslag. Ideate is in samenwerking 
met Test-It online betrokken geweest bij het verbeteren van de rapportage 
die de uitslag van de scan vormt.

De oorspronkelijke situatie

Een respondent vulde de vragen uit de scan in. Maar zelfs als alle vragen 
waren beantwoord, leidde dit niet automatisch tot een rapportage. 
Dit had een technische oorzaak, de samenwerking met bepaalde 
besturingssystemen en het downloaden van een pdf werkte niet optimaal.

Voor de apparaten waar de scan wel een rapportage genereerde, was de 
rapportage een zeer volledig, maar niet erg gebruiksvriendelijk document. 
Het document bestond uit tenminste 11 pagina’s, de laatste pagina bevatte 
de samenvatting van de resultaten van de respondent. De volledigheid 
stond de eigen persoonlijke feedback in de weg. Tijdens de sessie in Nieuw 
Heeten (zie rapport samen stilstaan bij rijden) ontvingen de respondenten 
een rapportage. De reacties hierop waren veelzeggend. Het verslag werd 
niet grondig doorgelezen. Persoonlijke tips werden niet gezien. Men had 
de indruk dat het rapport een herhaling was van de vragen uit de scan. De 
foto’s die in de scan voorbij kwamen, werden in de rapportage opnieuw 
vertoond. Bovendien kregen mensen het idee dat de tekst niet over hun 
eigen uitslag ging.

 

Een scan schept verwachtingen…

Een respondent vult de scan in met de verwachting een uitslag te 
ontvangen. De eerste verbetering die met Testit-Online is besproken betrof 
de wijze waarop de rapportage wordt getoond na het maken van de scan. 
De wens is dat deze sowieso getoond wordt, in plaats van deze te verbergen 
achter een download-knop.

Een tweede verbetering betreft het ordenen van informatie in de 
rapportage. Het doel moet zijn respondenten direct een beeld te 
verschaffen van hoe ze de scan hebben ingevuld en wat dat betekent. 
Aangezien informatie krachtiger overkomt wanneer deze ook bestaat uit 
beelden, zou deze rapportage ook meer visueel moeten communiceren. De 
wens was een meer vriendelijk ogende uitslag. Een rapportage die meer in 
lijn is met de rest van de communicatie over veilig blijven rijden.

De belemmeringen…

Met name technische obstakels maakten het realiseren van deze wensen 
lastig, en zijn ook nog niet optimaal uitgevoerd. Het is binnen het 
gebruikte platform nog niet mogelijk om zonder tussenstappen online een 
rapportage in beeld te brengen. Nu kan men een pop-up of een pdf van de 
rapportage krijgen door op een ‘tegel’ te klikken. Direct een rapportage in 
beeld zonder deze eerst te moeten downloaden of via een knop te openen 
is technisch (nog) niet mogelijk.

Het is technisch ook nog haalbaar om de rapportage in een ander 
beeldformaat te tonen of responsive te weergeven. Responsive houdt in dat 
de inhoud die getoond wordt op het scherm zich aanpast aan het apparaat 

Programmalijn 2
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waarop gewerkt wordt.

Deze technische beperkingen maken alleen een PDF-rapportage mogelijk. 
Deze pdf heeft bovendien nog enkele andere beperkingen. Zo kan slechts 
één type achtergrond worden vertoond en zijn er beperkte mogelijkheden 
wat de opmaak betreft. Dit belemmert het visualiseren van de rapportage. 
Er kan slechts een beperkt aantal afbeeldingen worden verwerkt in een 
rapportage. 

De huidige -verbeterde- situatie

De aanpassingen die zijn uitgevoerd maken het mogelijk om de rapportage 
te kunnen inzien zonder deze eerst te downloaden. Wanneer een 
respondent de scan heeft ingevuld zal de knop [Klik om uw verslag te 
bekijken] het verslag in beeld tonen. Het is bovendien mogelijk de PDF 
weer te geven zonder deze eerst te downloaden. Op sommige devices zoals 
android tablets is dit wenselijk omdat het downloaden en terugvinden van 
een pdf extra stappen zijn.

De volgorde van informatie in de rapportage is aangepast. Daarnaast 
is de rapportage visueler gemaakt. Er zijn afbeeldingen toegevoegd, die 
tonen wat in de tekst wordt beschreven. De tips zijn naar voren gehaald. 
Aanvullende informatie en extra tips zijn naar achteren geschoven 
waardoor de persoonlijke uitslag als eerste zichtbaar is. De uitkomst wordt 
in tekst, ondersteund met afbeeldingen, toegelicht. Tips die betrekking 
hebben op deze uitkomst, worden nu direct op de eerste pagina’s getoond.

Wensen voor de toekomst van de scan

Er blijft een aantal wensen over, die nu te ambitieus zijn vanwege 
technische beperkingen. Als deze zijn opgeheven, is het wenselijk de 
uitslag direct op het scherm te kunnen tonen. Dan is het ook wenselijk de 
persoonlijke uitslag op een andere manier, overzichtelijker op te maken. 
Het aantal persoonlijke tips zou dan kunnen worden uitgebreid waardoor 
een rapportage als een persoonlijke leidraad kan worden gezien waar de 
deelnemer in de praktijk direct mee aan de slag kan.

Momenteel zijn er voor de feedback slechts vaste rapportages mogelijk. 
In de toekomst is het wenselijk de feedback specifieker en persoonlijker 
te maken. Daarnaast is een duidelijke link tussen de uitslag en mogelijke 
acties voor een deelnemer.
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3. Evalueer onder bezoekers de bijeenkomsten en de activiteiten en inventariseer 
de wensen en behoeften met betrekking tot vervolgacties

 
Tijdens en na afloop van de bijeenkomsten in Broekland en Mariënheem 
is gesproken met de deelnemers van de middag. Zij hebben een 
evaluatieformulier ingevuld en een aantal van de bezoekers is vervolgens 
telefonisch benaderd. Tijdens deze gesprekken stond de vraag centraal of 
ze na het bezoek ook de scan hebben ingevuld.
 
Lokaal wordt gewaardeerd

Bezoekers geven aan dat de lokale context waardevol is voor hen. Ze 
waarderen de betrokkenheid van gemeente en het gebruik van de lokale 
context maakt dat ze de situaties herkennen. Bovendien blijkt herhaaldelijk 
dat mensen de bijeenkomst bezoeken, niet vanwege het thema, maar uit 
loyaliteit met de organiserende partij (KBO). Dit verhoogt de kans om 
ook de ontkenner (meneer B) onder de aanwezigen te verwachten. Tijdens 
de bijeenkomsten werd dialect gesproken, wat door veel mensen werd 
gewaardeerd.
 
Extra rijles na de bijeenkomst

De bijeenkomst in Broekland werd bezocht door ongeveer 20 mensen. 
Zeven van hen meldden zich na afloop aan voor een opfrisrijles bij de 
lokale rijinstructeur, die de presentatie had verzorgd. Uit de verklaringen 
die deze mensen zelf gaven voor het aanmelden, kunnen we opmaken 
dat de bijeenkomst hen heeft gestimuleerd om zich voor een opfrisles op 

te geven en dat zij dit niet snel spontaan zouden doen. Ze gaven aan op 
het idee te zijn gebracht tijdens de sessie. Ze vonden de instructeur (ook 
presentator van de sessie) een vriendelijke en toegankelijke man. Ook de 
insteek: ‘wat kun je doen om veilig te Blijven rijden’ werd genoemd als 
voordeel, in plaats van het gevreesde en oordelende “u doet het niet goed 
genoeg’. 

Dus drempels verlaagd, angsten weggenomen en überhaupt de 
mogelijkheid om zoiets te doen zeer tastbaar en dichtbij te presenteren. 

Bij de bijeenkomst in Marienheem waar ongeveer 25 mensen waren, was 
de rij-instructeur niet aanwezig. Aanwezigen konden zich dus geen beeld 
vormen van de rijinstructeur die hen de opfrisles zou geven. Er werd wel 
gemeld dat een gratis opfrisles mogelijk was, maar er was geen directe 
inschrijfmogelijkheid. 
Er zijn vervolgens geen aanmeldingen geregistreerd. Telefonische navraag 
onder deelnemers wijst uit dat men een opfrisles als mogelijkheid wel heeft 
vernomen. Sommigen de mogelijkheid van een opfrisles nog overwogen. 
Sommigen overwegen nog om zich aan te melden voor een opfrisles.  Maar 
er zijn minder drempels verlaagd waardoor mensen zich niet zo veel voor 
lessen hebben aangemeld als bij de bijeenkomsten die een rijschoolhouder 
hield. 
 
Thuis de scan maken?

Enkele van de gesproken ouderen geven aan bij thuiskomst de site  
www.veiligblijvenrijden.nl te hebben bezocht waar de scan wordt 
aangeboden. Zij gaven aan te verwachten dat op deze omgeving informatie 
te vinden is. Dit is opvallend, omdat tijdens de bijeenkomsten herhaaldelijk 
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is gesproken over de scan. Wanneer men de verwachtte informatie niet 
aantrof, haakte men vaker af dan dat de scan werd ingevuld. Overigens 
moet hierbij vermeld worden dat de digitale vaardigheden van de 
bezoekers niet heel hoog bleken. Een aanzienlijk deel bleek geen ipad of 
computer te bezitten. Een scan is voor deze groep sowieso een brug te ver. 
De gesprekskaarten blijken juist voor deze groep een alternatief.
 
Verkeersregels…
Hoewel onderzoek aantoont dat het opfrissen van verkeersregels geen 
verband houdt met veiliger gaan rijden, is de behoefte aan het opfrissen 
van de regels wel aanwezig. De deelnemers verwachten verkeersregels 
en kennis van verkeersborden te kunnen ophalen en opfrissen. Vrijwel 
alle deelnemers uitten tijdens de bijeenkomsten deze behoefte. Een 
uitgebreidere landingspagina, waar de scan onderdeel is van een groter 
geheel waar ook informatie over regels en borden is te vinden, zal door de 
doelgroep als waardevol worden ervaren. Zij hebben het idee dat zij hier 
behoefte aan hebben.
 
Wat kunt u zelf doen?

Tijdens de bijeenkomsten wordt herhaaldelijk de vraag benadrukt ‘wat 
kun je zelf doen om veilig te blijven rijden. De scan is een instrument 
om inzicht te krijgen in eigen gedrag. Met dit inzicht kan een individu 
vervolgens het gedrag aanpassen. Wat kunt u zelf doen, is een boodschap 
die vaak herhaald zal moeten worden, voordat het enigszins landt.

Uitspraken van mensen

• “Het ging over verkeerssituaties in mijn eigen dorp en dorpen in de 
buurt” Doel is rustig blijven in het verkeer en opletten.

• Ik vond de bijeenkomst wel belangrijk. Ik moet mijn rijbewijs nog 
verlengen.

• > Op de hoogte blijven is heel belangrijk
• Ik Heb in het krantje van de bijeenkomst gelezen
• Ik dacht ‘er zal wel iemand van de politie iets vertellen. > Maar het 

was iemand van de gemeente. Ik vind het heel nuttig dat de gemeente 
hierin investeert.

• Verkeersituaties wijzigen en veranderen en er komen nieuwe borden 
enzo.

• Ik vind het belangrijk dat de KBO dit organiseren
• Die gesprekskaarten, die waren wel mooi.
• Ik heb er nog geïnformeerd naar de website. Ik wilde graag 

verkeersregels en verkeersborden en situaties. Die kan ik niet vinden 
op de site veiligblijvenrijden.nl.

• Ik heb niet meer de hele vragenlijst ingevuld.
• Je hoort verschillende meningen en verhalen en hoe anderen het 

verkeer benaderen tijdens praten over rijden.
• Het was een nuttige bijeenkomst
• Ik zou wel meer als video willen zien hoe je dan rijdt. Of je het goed 

doet. Een soort video waarin je kunt zien of ik het goed doe. Een soort 
van proefrit op video.

• Het duurt meestal zo lang, ik ben ik augustus gekeurd en ik ben nog 
steeds in afwachting (begin november).

• “grote afstanden” doe ik toch niet. Een beetje in de buurt rijden. Het 
verkeer is druk, maar de stad vind ik het moeilijkste vind ik altijd. Met 
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die verkeerssituaties zo vlak achter elkaar. Veel drukker met fietsers en 
voetgangers en alles, ja.

• Er is zoveel veranderd sinds mijn rijles, hoe ga je daar nou goed mee 
om?

• Ik vond het heel leerzaam, dat het verkeer echt gaat over geven en 
nemen.

• Om bij te blijven met veranderingen in het verkeer, zoal hoe rijd je nou 
eigenlijk op de grote weg, of wat betekenen welke borden nou precies, 
daar heb je echt jongeren nodig.

• Ik vond dat het op een leuke manier werd gebracht
• Het was heel leerzaam
• Ik weet nog niet of ik iets aan mijn manier van rijden ga veranderen
• Mijn tactiek om veilig te blijven rijden is vooral voorzichtig rijden.
• Dat de presentatie in het plat was, dat zorgde ervoor dat er meer vragen 

komen.
• “ik vind het toch wel erg fijn dat het in dialect is. Zo durf ik toch 

gewoon vragen te stellen”
• “Ik neem een aantal gesprekskaarten mee naar huis, want ik wil ze 

graag met mijn kinderen bespreken”
•  Normaal ga ik niet naar bijeenkomsten over verkeer. Maar via het 

KBO ben ik wel eens eerder naar iets over autorijden geweest.
•  Ik kom omdat ik altijd naar de KBO bijeenkomsten ga.
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4. Organiseer een sessie met landelijke partijen om het handelingsperspectief 
concreet te maken en lokaal in te vullen

Momenteel kunnen ouderen de scan nog in de testomgeving benaderen 
via de url www.veiligblijvenrijden.nl. Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat voert de regie, maar wil de scan ergens kunnen plaatsen 
waar het beheerd en doorontwikkeld wordt, door ouderen gevonden kan 
worden, waar ouderen de scan kunnen maken en toegang hebben tot 
vervolgacties. Er zijn verschillende manieren om dit te organiseren. We 
zetten een aantal mogelijkheden uiteen waarbij we de rollen en belangen 
van een aantal stakeholders in acht nemen. 

Het CBR lijkt een logische partij te zijn om de scan aan te bieden. Het CBR 
is een onafhankelijke autoriteit op het gebied van autorijden, het rijbewijs 
en het toetsen van rijvaardigheid. Maar dit wil nog niet zeggen dat het voor 
de oudere automobilist ook een vanzelfsprekende partij is. Daarnaast zijn 
er meer partijen die de scan aan zouden willen bieden of op een andere 
manier betrokken willen zijn. 

In oktober 2018 is een bijeenkomst georganiseerd waarin CBR, RWS en 
het ministerie gezamenlijk hebben bekeken hoe, en in hoeverre het CBR 
als beheerder en aanbieder van de scan kan optreden. 
Aan de hand van deze input is een aantal denkbare scenario’s uitgewerkt, 
waarin de rol van het CBR is uitgewerkt en ook is bekeken welke rollen 
andere partijen hierin zouden kunnen hebben. Bij het opstellen van 
deze scenario’s is rekening te houden met verschillende variabelen en 
uitgangspunten:

• de expertise en capaciteit om de test te beheren en de kwaliteit te 
bewaken 

• de logica van het scenario voor de doelgroep -hoe komt de onbewuste 
oudere met de scan in aanraking?

• de aansluiting met het lokale proces - zowel bij bewustmaken van de 
scan als het organiseren van vervolgacties

• de ruimte voor het bieden van handelingsperspectief

Op de volgende pagina staat het resultaat van een sessie waarin 
verschillende mogelijkheden zijn besproken. Op basis daarvan zijn 
scenario’s geschreven. Deze scenario’s worden op pagina 16 tot en met 
pagina 22 verder toegelicht.
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����������
Help mij ‘het juiste’ te doen
Help mij bij het omgaan met mijn eigen twijfels
Toon mij wat ik kan doen
Ondersteun mij bij het uitvoeren van de dingen die ik kan 
doen, zodat ik mij zekerder voel

�������������������
Zie mij als autoriteit

Help mij mijn ‘autoriteitsgevoel’ uit te dragen
Ondersteun mij bij het doen (help mij door middel 

van een concreet handelingsperspectief)
Geef mij ruimte voor nuance

���������� - Pilot seniore automobilist
“route van pilot naar herhaalbaar proces”

�����>�������� �������>������� ���>��������������������� 
���	����������

Raalte route > A+B 
betrekken bij een lokale 
bijeenkomst

Raalte route > A+B 
betrekken bij een lokale 
bijeenkomst

Wijkcentra VNG Bibliotheken Klik en tik 

cursus

Huidig CBR > Gewenst Alternatieve?

Rijbewijs houden

medische keuring

75+ keuring

bij 

gezondheidsproblemen

Ouderenpagina rijbewijs 

behouden

Landingspage ‘Hoe blijf 

ik veilig rijden’

Met de trein combineren 

van mobiliteit

- Wat wil het CBR met 

de data?

Ook op andere sites (bijv 

gemeente sites) Wel of 

geen regie?

Stichting opvoeden 

(data) werken samen 

met gemeentes

Actieve ouderen? > 

vroeger ingrijpen

Optieciens en audiciensPolitie

Garage

Afgeifte verlengd 

rijbewijs

In met contact met CBR

Besluitbrief

RegelzorgDe 75+ keuring

Zorgketen artsen, 

huisarts, thuisarts.nl

Nieuwsbrief of follow up 

>> Mail > app 

downloaden

Extra rijlessen
ROV Oost - Alex 

Oosterveen

Stichting SBV, Marjolijn 

van Eek en Sipke

VVN

ANWB

Opfrissen? Postcode: dit is een erkende rijschool voor 

ouderen in uw buurt

Meer info over 

medicatie

Praat erover met de 

huisarts >>>

Verdiepende schan 

maken met extra vragen

Praat erover met de 

vrienden >>>>

> Hoe motiver ik 

anderen, hoe start ik 

een gesprek?

Tips over gesprekken 

voeren

Verwijzingen 

> Na een nieuw 

medicijn ...

Divoza koepel 

gemeentes

SBVVVN > Als aanjager van 

lokale bijeenkomsten

Schade verzekeraars

Verhuizing naar 

aanleunwoning

- Cooperaties

- Wijkteams

- Cije

Rijschoolhouders 

Bovag

V&R

VaVn

In de media, 

bijvoorbeeld “de 

Kampioen

Communicatie
Seo/Sea Buienradar / 

routeplanner
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Adviesrapport - Bewust veilig blijven rijden

Scenario 1 Scenario 1B

Een scenario waarin CBR de beheerder is van de Scan en via haar 
eigen kanalen communiceert over de scan. CBR is in dit scenario 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de scan en het beheer van 
verzamelde data. 

Scenario 1-B is een variant van scenario 1. Het CBR is beheerder en 
afzender van de scan maar werkt actief samen met regionale en lokale 
partijen om via hen de scan onder de aandacht te brengen bij oudere 
automobilisten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materiaal en methoden 
zoals de pilot in Raalte laat zien. 

���������������
�������������

����������������

�����������

�����
��	��
����������� ���������������
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����������������

���������
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Adviesrapport - Bewust veilig blijven rijden

In scenario 2 is het CBR beheerder van de scan maar kunnen andere 
partijen ook afzender zijn. Via plug-in kunnen in principe alle partijden 
afzender zijn van de scan en de scan verspreiden onder lezers, leden, 
deelnemers, bezoekers. 

Scenario 2-B is een aanvulling op 2. Hierbij is het CBR nog steeds beheer-
der en verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de scan. Maar de 
lokale partijen worden ondersteund met kennis en materiaal ten behoeve 
van een lokaal proces zoals de pilot in Raalte laat zien. 

Scenario 2 Scenario 2B

�������������������
���������

��������������
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���������������

���������������

������������

���������������/ ���


����	�����
����������

����	����	�������

����	����	�������

In het derde scenario wordt er een nauwe samenwerking verwacht tussen 
het CBR en VVN. Hierbij is het CBR beheerder van de scan. Het CBR 
heeft de verantwoordelijkheid om de scan door te ontwikkelen en te 
onderhouden. VVN zal met haar kennis en netwerk de scan onder de 
aandacht brengen. Met gebruik van lokale structuren volgens een route 
zoals opgezet in Raalte ondersteunt VVN. In deze route is VVN de partij 
die de scan inzet, aanbiedt en ook lokaal handelingsperspectief biedt en 
organiseert.

In het vierde scenario blijft het ministerie beheerder van de scan. Het 
ministerie draagt de verantwoordelijkheid van het doorontwikkeling 
en onderhouden van de scan. Het ministerie is de afzender van de scan. 
Verder lijkt dit scenario op het eerste scenario. Het grote verschil is bij 
scenario 1 dat het CBR de beheerder is. 

�������������
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Scenario 3 Scenario 4
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Scenario 1 Scenario 1-B Scenario 2 Scenario 2-B Scenario 3 Scenario 4
Beheerder Beheerder en afzender 

van scan is CBR.
Het CBR is beheerder 
en afzender van de 
scan.

Het CBR is 
beheerder, afzender 
zijn vele partijen.

Het CBR is 
beheerder, afzender 
zijn vele partijen.

CBR is beheerder, 
VVN is naast CBR de 
enige afzender.

IenW is beheerder van 
de scan.

Naam Veilig thuiskomen 
met het CBR. 
->landingpage

Veilig thuiskomen 
met CBR- CBR als uw 
partner

Scan als add-on op 
lokale aanpak.

Scan als add-on op 
lokale aanpak - CBR 
Kenniscentrum

CBR / VVN Als andere partijen 
de scan niet in beheer 
willen nemen.

Omschrijving Online route: Het 
CBR is de enige 
afzender en beheerder 
van de scan, en 
verantwoordelijk voor 
doorontwikkeling van 
scan. 
CBR is back office en 
front office

Scenario 1 aangevuld 
met advies en 
aanjaag-rol t.a.v. 
Het lokale proces 
(Raalte route). CBR 
heeft hier helpdesk-
rol / klantenservice 
om het lokale 
proces tot en met 
individuele oudere te 
ondersteunen.

Huidige situatie 
aangevuld met scan: 
De scan is dmv 
plug ins via zoveel 
mogelijk kanalen te 
bereiken. Mogelijk 
ook in eigen look en 
feel.
CBR is back office
Afzender verzorgt 
front office

Scenario 2 aangevuld 
met advies en 
aanjaag-rol t.a.v. 
Het lokale proces 
(Raalte route).
CBR is adviseur en 
facilitator van de 
lokale instanties 
en partners, niet 
rechtstreeks van 
oudere automobilist. 

Deze route is 
Vergelijkbaar met 
2b, maar het lokale 
traject wordt door 
VVN opgepakt. CBR 
is beheerder van de 
scan en VVN is de 
partij die de scan uitzet.  
CBR en VVN in een 
amenwerkingsverband.

IenW is 
verantwoordelijk 
voor databeheer, 
doorontwikkeling. 
Plug in voor iedereen 
die interesse heeft.
CBR is back office
Afzender verzorgt 
front office

Afzender Alleen CBR Lokale partij in 
samenwerking met 
CBR.

Alle stakeholders 
die scan via plug 
in aanbieden. 
atiëntenverenigingen, 
ouderenbonden, 
ANWB, VVN, etc.

Lokale partij CBR, of CBR in VVN 
omgeving

Lokale partner.

Traffic naar scan Via links op 
partnersites, 
SEO, SEA, eigen 
nieuwsbrief.

Via het lokale proces Via het lokale 
proces, onder regie 
van gemeente / 
ROV’s. Data zijn 
eigendom van CBR. 
CBR doet CEO en 
SEA. 

Via lokale proces SEO SEA of via lokale 
proces.

Huidige 
samenwerkingen 
benutten. Via links 
of plug ins op 
partnersites.
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Bewustwording 
via het lokale 
proces

Staan los van scan, 
hooguit verwijzing 
naar lokaal en lokaal 
verwijst naar scan of 
gebruikt deze.

CBR kan lokale proces 
actief aanjagen (al dan 
niet in samenwerking 
met de ROV’s).

Initiatief ligt bij 
derde partijen zoals 
bijvoorbeeld private 
partijen, gemeentes 
(al dan niet in 
samenwerking met 
ROV’s)

CBR kan lokale 
proces actief 
aanjagen. (al dan niet 
in samenwerking met 
ROV)

VVN opfriscursussen Via link

Scan maken Oudere komt op 
landing page CBR.

Oudere komt op land-
ing page CBR.

Daar waar scan 
wordt ‘gevonden’ 
kan de oudere 
deze maken. Data 
geaggregeerd onder 
beheer van CBR.

Daar waar scan 
wordt ‘gevonden’ 
kan de oudere 
deze maken. Data 
geaggregeerd onder 
beheer van CBR.

Als 1 of via VVN. 

Positionering Actief richting 
oudere automobilist. 
Groeimodel richting 
-online - autoriteit 
op veilig thuiskomen 
voor ouderen.

CBR verbindt zich 
actief aan lokale 
partners

Lokale ‘route’ gaat 
actief aan de slag 
met verwijzen naar 
scan.

CBR alleen op de 
achtergrond als 
professionele partner. 
Lokale partner lijkt 
afzender. 

Partnerships.

Handelingsper-
spectief (lokaal)

Feedbackrapportage 
met persoonlijke tips 
en ‘ouderenpagina’ 
met links naar 
partners. 

Feedbackrapportage 
en online tips + 
Vervolgacties die 
lokaal worden 
geïnitieerd en 
georganiseerd.

Feedbackrapportage 
en online tips + 
Vervolgacties die 
lokaal worden 
geïnitieerd en 
georganiseerd.

Feedbackrapportage 
en online tips + 
Vervolgacties die 
lokaal worden 
geïnitieerd en 
georganiseerd.

Via opfriscursus en 
proces VVN.

Rol Beheerder en 
verantwoordelijk voor 
doorontwikkeling. 
CBR is control.

CBR is beheerder 
(en dus updaten en 
door ontwikkelen) 
van scan, databeheer, 
met actieve rol als 
adviseur van lokale en 
regionale partners.

CBR is beheerder 
(en dus updaten en 
door ontwikkelen) 
van scan, databe-
heer.

CBR is beheerder 
(en dus updaten en 
door ontwikkelen) 
van scan, databeheer, 
met actieve rol als 
adviseur van lokale 
en regionale partners.

Beheerder scan, 
databeheer en 
doorontwikkeling 
bij CBR. VVN is de 
afzender

Scenario 1 Scenario 1-B Scenario 2 Scenario 2-B Scenario 3 Scenario 4
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Korte termijn CBR deelt informatie 
voor oudere chauffeurs 
en hun naasten, over 
hoe ‘veilig te blijven 
rijden’ en de scan om te 
zien wat er nodig is om 
veilig te blijven rijden. 
Ook gespreksstarters 
en onderwerpen om 
‘stoppen met rijden’ te 
bespreken. Op korte 
termijn zijn dit platte 
informatiebestanden. 
Korte termijn- 
dataverzameling van 
mensen die de scan 
invullen. 

CBR deelt informatie 
voor oudere chauffeurs 
en hun naasten, over 
hoe ‘veilig te blijven 
rijden’ en de scan om te 
zien wat er nodig is om 
veilig te blijven rijden. 
Gespreksstarters over 
bijvoorbeeld ‘stoppen 
met rijden’. Op korte 
termijn zijn dit platte 
informatiebestanden 
waarmee organisaties 
een bijeenkomst 
kunnen organiseren. 
CBR is actief aanjager 
van dit proces.

Plug in aanbieden 
aan lokale partijen, 
al dan niet in 
samenwerking met 
ROV’s.

CBR deelt informatie 
voor organisaties die 
oudere chauffeurs 
willen informeren.

Manier om lokale 
proces te benutten 
voor bewustwording 
en traffic naar scan.

Lange termijn Het CBR is het 
informatiepunt over 
veilig blijven rijden 
voor de oudere 
automobilist. Ook 
lokale informatie 
over lokale events of  
lokale ‘ov oefendagen’. 
Wanneer je iets wilt 
weten over ouder 
worden en blijven 
rijden, dan kun je 
het CBR bellen/
mailen met vragen. 
Dataverzameling van 
mensen die de scan 
invullen en type vragen 
die binnen komen. 

CBR is actief betrokken 
bij het verschaffen 
van informatie en 
ondersteunen partijen 
met materiaal voor 
bijeenkomsten. 
CBR is afzender in 
samenwerking met 
andere partijen. De 
scan wordt verder 
ontwikkeld en 
geoptimaliseerd voor 
aanbod met lokale 
ondersteuning.

Scan wordt verder 
ontwikkeld op 
basis van data die 
binnenkomt.

CBR ondersteunt 
lokale partijen met 
informatie, materialen 
en optimalisering 
van de scan. Het 
huidig proces wordt 
ondersteund met de 
zogenoemde Raalte-
route.

Werkwijze ook met 
andere partners 
uitwerken.

Scenario 1 Scenario 1-B Scenario 2 Scenario 2-B Scenario 3 Scenario 4
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Voordelen ·CBR verzameld 
gegevens over 
gebruikers. - Input 
voor verbetering van 
de voorlichting en 
dienstverlening van 
het CBR. Input voor 
doorontwikkeling.  
· CBR heeft controle 
over gehele proces
· CBR kan zich actief 
positioneren richting 
doelgroep
· Overzichtelijk door 
centrale regie
·CBR Online autoriteit

·Lokale proces 
is volwaardig 
onderdeel van 
bewustwordingsproces 
·Online scan heeft ook 
een offline route 
·Grotere kans om 
typen mensen als de 
ontkenner te bereiken. 
·CBR in direct contact 
met doelgroep 
·CBR als kenniscentrum 
·CBR verzamelt 
gegevens over 
gebruikers. - Input 
voor verbetering van 
de voorlichting en 
dienstverlening van 
het CBR. Input voor 
doorontwikkeling.

·Sluit aan bij 
bestaande werkwijze 
in gemeenten en 
provincies
·Ruimte voor andere 
organisaties
·Er is kans op een 
groter bereik
·Ruimte voor 
segmentering (omdat 
scan divers wordt 
aangeboden)
·  Vindbaarheid van de 
scan sluit beter aan op 
belevingswereld van 
ouderen
· Meer neutraal?

·Lokale proces 
is volwaardig 
onderdeel van 
bewustwordingsproces
·Online scan heeft ook 
een offline route
·Grotere kans om de 
ontkenner te bereiken.
·CBR indirect in als 
co-maker
·CBR als 
kenniscentrum

· Controleerbaar en 
overzichtelijk.
·Rolverdeling tussen 
VVN en CBR is meer 
eigen aan huidige 
activiteiten

·IenW doet 
databeheer. Bron voor 
innovatie?

Nadelen ·CBR in nieuwe rol met 
extra taken
·Beperkte ruimte voor 
overige partijen als 
ANWB en VVN
·Alleen online, niet 
lokaal.
·Kleine kans op bereik 
van de onbewuste, 
ontkenner
·Geen zicht op vervolg 
van acties van de 
ouderen, wat de ouderen 
doet met uitslag van de 
scan.
·Imago van CBR als 
‘beoordelaar’ kan 
nadelig zijn.

·Nieuwe rol voor CBR.
·Arbeidsintensief
·Rol VVN en ANWB?

·Minder ruimte 
CBR voor actieve 
positionering.
·Afhankelijk van 
lokaal enthousiasme 
en budgetten van 
derden. (Raalte 
variant moet 
aangejaagd worden)

·Nieuwe rol voor 
CBR.
· Arbeidsintensief
·Geen unieke 
aanbieder
·Rol VVN en 
ANWB?

·Huidige proces VVN 
is niet gelijk aan 
‘Raalte’ variant.
·Gedwongen 
winkelnering?
·Samenwerking tussen 
VVN en CBR
·Duidelijke afspraken 
nodig over beheerder 
die doorontwikkeld 
en scan beheert?

·Valt dit in 
takenpakket IenW?

Scenario 1 Scenario 1-B Scenario 2 Scenario 2-B Scenario 3 Scenario 4
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Samenvattend van de vier programmalijnen

Veilig verkeer is voor veel automobilisten niet vanzelfsprekend een eigen 
verantwoordelijkheid. Soms zijn oudere automobilisten geneigd andere 
verkeersdeelnemers of onoverzichtelijke situaties verantwoordelijk 
te houden voor (hun gevoel van) onveiligheid. De zelfscan oudere 
automobilisten beoogt dit te doorbreken. Aan de hand van een uitgebreide 
vragenlijst evalueert de deelnemer het eigen rijgedrag en de mentale 
inspanning die hij of zij ervaart in verschillende verkeerssituaties.  

De pilots in Raalte en in de buurtdorpen van Raalte hebben laten zien 
dat de scan niet vanzelfsprekend online gevonden wordt, en evenmin 
vanzelfsprekend gemaakt wordt. De combinatie van een lokaal 
georganiseerde themasessie, actieve verwijzing naar de online scan, 
het aanbieden van een offline variant, begeleiding bij het maken van de 
scan en lokaal georganiseerd handelingsperspectief lijken evenwel tot 
bewustwording te leiden.    

Mensen die aanwezig zijn bij de bijeenkomsten, vragen naar de scan en 
geven aan een opfriscursus te willen volgen. Tegelijkertijd benadrukken 
ze nog niet eerder te hebben nagedacht over ‘veilig blijven rijden’ en 
zich nooit hebben gerealiseerd daar informatie over te kunnen vinden.  
Samenwerking met lokale partners blijkt een krachtige manier om 
bewustwording te realiseren rondom lastige thema’s als ouderdom en 
autorijden.

Met aandacht, de juiste boodschap en veel herhaling is het haalbaar een 
lokale themabijeenkomst veilig blijven rijden te organiseren. ‘Wat kunt 
u zelf doen om nog zo lang mogelijk veilig te blijven rijden?’ In de pilot 

is getest hoe dit kan worden aangepakt. Er is een pakket ontwikkeld en 
aangeboden aan lokale partners (KBO, Wijz, een rijschool, de gemeente), 
met het doel hen zelfstandig een bijeenkomst te laten organiseren. In 
de praktijk bleek het lastig om uitsluitend een pakket aan te bieden en 
vervolgens te verwachten dat de vrijwilligers er mee aan de slag kunnen. 
Extra begeleiding en steun is nodig om tot een geslaagde bijeenkomst te 
komen.

Het is niet te verwachten dat het ontwikkelde ‘doe-het-zelf ’ pakket om 
zelf een bijeenkomst te organiseren als vanzelf zal gaan leiden tot veel 
themasessies. Hier zal begeleiding bij nodig zijn. Bovendien zal het thema 
niet vanzelfsprekend worden geagendeerd. Hiervoor is een aanjager 
wenselijk. In een aantal scenario’s is uitgewerkt hoe dit kan worden 
georganiseerd en welke partijen hier logische aanbieders zijn.

Vanuit het oorspronkelijke doel: oudere automobilisten bewust maken van 
hun mogelijkheden veilig te blijven autorijden, is het wenselijk aandacht 
en ondersteuning te geven aan lokale netwerken, zodat zij aan de slag gaan 
met hun achterban. Het lokale perspectief op vervolgacties is belangrijk, 
omdat mensen dan niet alleen de scan invullen maar daadwerkelijk, alleen 
of samen, aan de slag gaan met veilig blijven rijden    

Samenvatting en aanbevelingen


