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DOE MEE EN WIN!

Rijdt uw organisatie
(al) MONO?
MONO rijden. Oftewel: ongestoord onderweg zijn, zonder gebruik van de mobiele
telefoon. Hoe doe je dat als je (werk)telefoon om de haverklap rinkelt en mails blijven
binnenstromen? Het is niet gemakkelijk. Gelukkig stimuleren steeds meer bedrijven hun
werknemers om MONO te rijden. Hoe staat het bij uw organisatie? Rijdt u al MONO? Het
Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) is nieuwsgierig! Laat uiterlijk vrijdag 29
maart weten hoe uw bedrijf MONO rijdt of van plan is dat te gaan doen, door te mailen
naar info@veiligbereikbaardrenthe.nl.
Een organisatie die haar werknemers
stimuleert om onderweg offline te
zijn, is Veiligheidsregio Drenthe (VRD).
Dit doen zij onder het motto en als
ambassadeur van Samen richting Nul
verkeersslachtoffers. De VRD ontwikkelde
onder andere een eigen slogan: “Wees
een prof, turn it off”, die te zien is op haar
dienstauto’s en op verkeersborden bij de
drie hoofdvestigingen. Medewerkers van
de provincie Drenthe gaan sinds kort ook
voor MONO! Zij lieten begin dit jaar hun
telefoon instellen op Mono met behulp
van Veilig Verkeer Nederland.
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organisatie voor Mono gaat. Laat het
weten door een mail te sturen naar info@
veiligbereikbaardrenthe.nl. Creativiteit
wordt beloond! Hoe? Dat blijft nog even
een verrassing. Heeft u niet gewonnen,
maar wilt u met uw bedrijf wel graag aan
de slag met MONO? Laat dit dan aan het
VVBD weten. Ze helpt u graag op weg!

Welke ideeën heeft u?
Het Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe wil graag weten hoe uw

WIST U DAT…
• de kans op een ongeluk 6 keer zo groot is als u appt achter het stuur?
• u al snel meters verder bent als u even een berichtje leest? Stel, u leest een
berichtje in 3 seconden bij een snelheid van 50 km/u. Dan bent u zo 42 meter
verder zonder op de weg te letten.
• het vanaf 1 juli 2019 voor bestuurders van alle voertuigen verboden is om een
mobiel elektronisch apparaat vast te houden tijdens het rijden? En dat dit dus ook
voor fietsers geldt? <
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