Ambassadeurschap Samen richting Nul!
Lijkt het jou wat om ambassadeur van Samen richting Nul!
te worden? Volgens de antwoorden die je hebt ingevuld bij
de test op de website van Samen richting Nul! ben je daar
heel geschikt voor.
Of ben je al als ambassadeur benoemd? We geven je graag
wat meer informatie over het ambassadeurschap.

Wat kun je doen als ambassadeur?
Als ambassadeur van Samen richting Nul! maak jij je natuurlijk sterk voor de verkeersveiligheid in
Drenthe. En je maakt dat ook nog zichtbaar door te laten zien dat jij ambassadeur bent. Eigenlijk hoef
je maar heel weinig te doen.
Je krijgt de titel ‘Ambassadeur’ al als je de volgende dingen doet:

1. Deelnemen aan training of activiteit
Je doet tenminste één keer per jaar mee aan een training of activiteit op het gebied van
verkeersveiligheid. Denk aan een rijvaardigheidstraining zoals de VRO-risicotraining voor
motorrijders, Trials op het TT-circuit of een BROEM-cursus. Of bijvoorbeeld deelname aan
een verkeersquiz of alcoholvoorlichtingsbijeenkomst.

2. Organiseren actie
Of: je organiseert zelf (één keer per jaar) een activiteit op het gebied van verkeersveiligheid,
bijvoorbeeld een debat met de straat over hardrijden in de buurt, of een verkeersmarkt op
school.

3. Vertellen over je deelname of actie
En, je laat zichtbaar aan je omgeving zien dat je ambassadeur bent en vertelt anderen erover.
Dat kan bijvoorbeeld ook online via social media.

4. Klankbordgroep
Verder kún je, als je wilt, lid worden van een klankbordgroep die actief meedenkt en
geconsulteerd wordt over verkeersveiligheidsvraagstukken, -activiteiten en -campagnes. Deze
klankbordgroep wordt door het team van Samen richting Nul! via e-mail en soms in de vorm
van een overleg gevraagd ergens een mening over te geven.

Kennis en ervaring delen
Als ambassadeur krijg je de mogelijkheid om ervaringen te delen met andere ambassadeurs tijdens
een jaarlijkse bijeenkomst die wij organiseren. Ook is er een Facebook-pagina waar je over ervaringen
van anderen kunt lezen en je eigen ervaringen kunt delen. De pagina is ook te zien als je zelf geen
Facebookaccount hebt. Je kunt dan alleen niet reageren op berichten.

En verder…
Hoe je jouw rol als ambassadeur verder invult, staat je helemaal vrij. Je hebt de ruimte om zelf te
bepalen hoe je er als ambassadeur voor wilt zorgen dat de verkeersveiligheid in Drenthe verbetert. Je
kunt bijvoorbeeld het onderwerp tijdens feestjes met familie en vrienden bespreken, maar je kunt ook
een ludieke actie in je straat, dorp of gemeente organiseren. Alles is mogelijk en wij kunnen je daarbij
helpen. De kern van het verhaal is, dat jij laat zien aan andere mensen dat verkeersveiligheid
belangrijk is.

Samen richting Nul! helpt een handje
Het team van Samen richting Nul! wil je graag een handje helpen als jij anderen over jouw deelname
aan een activiteit of je eigen actie wilt informeren. We kunnen het volgende voor je betekenen:
- Je krijgt van ons een basisset aan campagnemiddelen, zoals visitekaartjes en stickers; hiermee
kun je de campagne onder de aandacht brengen en jezelf profileren als ambassadeur.
- We denken met je mee over ideeën voor de invulling van je ambassadeurschap; heb je
bijvoorbeeld hulp nodig bij het organiseren van een actie of bij het leggen van contact met de
gemeente of pers? Wij helpen je op weg.
- We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond verkeersveiligheid in Drenthe via
de websites www.veiligbereikbaardrenthe.nl en www.samenrichtingnul.nl

Suggesties
Misschien heb je zelf al veel ideeën over hoe je je ambassadeursrol wilt vervullen en wat je zou
kunnen doen om te proberen de verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren. Misschien kun je nog wel
wat tips gebruiken, daarom hebben we er een paar voor je op een rijtje gezet:
- Zorg dat je zelf herkenbaar bent als ambassadeur: gebruik bijvoorbeeld het logo van Samen
richting Nul! in je Twitter-account of op Facebook of vermeld je rol in je profiel op LinkedIn.
- Vraag je omgeving, privé en/of zakelijk, om eens een kijkje te nemen op de website
www.samenrichtingnul.nl en zelf de check te doen.
- Nodig je omgeving uit om het Twitter-account @samenrichting0 te volgen.
- Deel visitekaartjes en stickers uit aan iedereen die je spreekt over verkeersveiligheid.
- Volg de andere ambassadeurs van Samen richting Nul!; misschien kun je samen optrekken.
- Houd andere ambassadeurs en ons op de hoogte van signalen uit je omgeving die van belang
kunnen zijn voor de campagne.

Tot slot
Als ambassadeur van Samen richting Nul! draag je je steentje bij aan het verbeteren van de
verkeersveiligheid in Drenthe. Door de boodschap Samen richting Nul! uit te dragen kun je mensen
wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid. Denk daarbij aan het goede
voorbeeld dat je zelf kunt geven en wees je extra bewust van je gedrag in het verkeer als je als
ambassadeur op pad gaat.
Succes, zet de trend als veilige Drent!
Namens het team van Samen richting Nul!,
Foppe Koen,
ambassadeur Samen richting Nul!
secretaris Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe

