
Veilig Verkeer Nederland
Als vrijwilliger aan de slag bij VVN



Motto: iedereen veilig over straat
Dat is waar we het voor doen. Wij helpen mensen en organisaties om zelf, heel makkelijk, een 
bijdrage te leveren om het verkeer veiliger te maken.
Veilig Verkeer Nederland is een vereniging die bestaat uit besturen, op landelijk provinciaal, en 
lokaal niveau. 
Daarnaast prijst Veilig Verkeer Nederland zich gelukkig met de inzet van tienduizenden 
vrijwilligers: 
• VVN verkeersouders, (een echte kweekvijver)
• verkeerskundig consulenten, 
• gastdocenten, 
• campagneteamleden, 
• organisatoren van het verkeersexamen en vele andere vrijwilligers. 
De vrijwilligers en besturen worden ondersteund door professionals vanuit één van de vier 
regionale steunpunten.

Over Veilig Verkeer Nederland

https://vvn.nl/stap-1-wie-zijn-we-en-waar-staan-we-voor


Redenen om als vrijwilliger mee te doen
• Je helpt mensen veilig thuis te komen en zich veiliger te laten voelen in het verkeer.
• Je ontmoet veel nieuwe mensen en vergroot je eigen netwerk.
• Het is leerzaam en je doet veel ervaring op. Van organisatieskills tot financiën, van 

netwerken tot bestuurlijke taken. Vrijwilligerswerk bij Veilig Verkeer Nederland staat dus heel 
goed op je cv.

• Je kan rekenen op ondersteuning van Veilig Verkeer Nederland. Je krijgt o.a. toegang tot 
onze VVN Academy met maar liefst 125 e-learnings, cursussen en trainingen.

VVN Vrijwilliger

https://vvn.nl/academy


Afdeling en werkgroep
doen inhoudelijk hetzelfde:

• Verkeersveiligheidsactiviteiten organiseren voor 
verschillende doelgroepen

• Lokaal aanspreekpunt zijn en samenwerken met 
andere vrijwilligers (bv. verkeersouders, 
buurtactiegroepen, evt. gemeente)

• Participatiepunt uitlezen 
Afdeling vs werkgroep:

Manieren om je te organiseren

Eigen bestuur De werkgroep werkt als een lokale projectgroep van het 
district en het
regiokantoor van Veilig Verkeer Nederland. 
Elke werkgroep heeft een coördinator die fungeert als spil en 
aanspreekpunt.

Eigen bankrekening Geen eigen bankrekening, wel zeggenschap over besteding 
budget.

De afdeling kan zelf met gemeenten 
projectafspraken maken in de vorm van offertes 
of
subsidieaanvragen

Een medewerker van het regiokantoor maakt samen met de 
coördinator projectafspraken in de vorm van offertes of
subsidieaanvragen.

Een afdeling heeft een bestuur, een eigen financiële stroom en werkt meestal op basis van subsidie van hun 
gemeente. Een werkgroep is vooral actief in de uitvoering van acties, de financiële stroom verloopt dan vaak 
anders.



• Jouw contactpersoon: elke VVN afdeling en werkgroep heeft een 
contactpersoon. Deze contactpersoon heeft contact met jouw gemeente, 
zodat we samen met jou voor een optimaal actiepakket kunnen zorgen, 
gericht op meer verkeersveiligheid. 

• Het Servicecentrum: Veel informatie kun je vinden op deze website, 
zoals de antwoorden op veelgestelde vragen. Voor alle andere 
algemene vragen, over bijvoorbeeld je bestellingen, administratie en of 
materialen kun je ook terecht bij het Servicecentrum

• VVN Nieuwsbrief: maandelijkse nieuwsbrief speciaal voor vrijwilligers
• Verenigingsplein: Het verenigingsplein is een afgesloten platform waar 

je allerlei verenigingsinformatie kunt vinden, zoals handige documenten, 
communicatieformats, tips en vergaderstukken.

• Webshop: Voor de uitvoering van je projecten kun je handige materialen 
bestellen in onze webshop. Denk aan afzetlint, spandoeken of 
sleutelhangers. Als je inlogt kunt je ook kleding en promotiematerialen 
bestellen.

Zo word je ondersteund



Mogelijke projecten

In de buurt: buurtacties
• VVN Buurtenquête
• VVN Snelheidsmeting
• VVN Stickeractie, enz.

Voor verschillende doelgroepen
• VVN Opfriscursus auto (50+)
• Het Nieuwe fietsen (fietsers 50+)
• VVN praktisch Verkeersexamen (basisschoolleerlingen)
• Fietsverlichtingtingsacties (scholieren of algemeen)
• Enz.

Zie ook het VVN Actieplein

https://vvn.nl/aan-de-slag/acties?page=0


• Indien bestaand: aansluiten bij gemeentelijk verkeersoverleg
• Fungeren als signaalfunctie: vanuit de medebewoners hoor je over bepaalde onveiligheden, 

die kan een werkgroep/afdeling aankaarten bij de gemeente
• Informatie ophalen door middel van een buurtactie (bv. snelheidsmeting) en die informatie 

delen met de gemeente

VVN Landelijk kan ‘bemiddelen’ bij contact met de gemeente, als die contacten er nu nog niet 
zijn.

Let op: gemeenten hebben altijd te maken met een eigen budget, prioritering en meerdere 
belangengroepen; een VVN-afdeling/-werkgroep kan invloed hebben op besluitvorming, maar 
dit is niet gegarandeerd.

Samenwerken met de gemeente



• VVN Verenigingsplein: afgesloten platform waar je allerlei handige informatie

• VVN Actieplein: praktische toolkits waarmee je allerlei VVN Acties kunt uitvoeren

• Aan- /afmelden: Nieuwe vrijwilligers kunnen hier aangemeld worden.

• Eigen afdelingswebsite: Je kunt op vvn.nl je eigen pagina maken van je afdeling of werkgroep. Door 
middel van een e-learning helpen we je dit te doen, wanneer jij daar tijd voor hebt.

• VVN e-mailadres: je kan bij onze webredactie een eigen emailadres aanvragen. Bijvoorbeeld: 
werkgroepopmeer@vvnregio.nl

• AVG: Ook vrijwilligers dienen zich te houden aan de privacyregelgeving volgens de Algemene 
Verordening Persoonsgegevens (AVG). We kunnen daar handvatten over delen.

• Declaraties: Je inzetten voor verkeersveiligheid kost tijd, geen geld. Als je actief bent voor een lokale 
afdeling kun je je kosten declareren als je dat zo afgesproken hebt.

• VOG: Een VOG is nodig voor alle penningmeesters en bankgemachtigden Je vraagt een VOG aan via 
je contactpersoon en dan volgt een digitale procedure die wij voor je regelen. Je hoeft dan niet naar het 
gemeentehuis en de kosten van het VOG betaalt Veilig Verkeer Nederland voor je.

• Verzekering: Veilig Verkeer Nederland heeft voor al haar vrijwilligers een verzekering afgesloten, 
waarmee ongevallen en aansprakelijkheid zijn gedekt, tenzij deze al zijn gedekt via een andere 
verzekering. 

Nog even praktisch

https://vvn.allsolutions.nl/default.aspx?qvActie=launchmvowf9


Tot slot

Welkom!

Zie ook:
• VVN Wegwijzer (voor nieuwe

Vrijwilligers)

https://www.youtube.com/watch?v=eY2hemqxJEg
https://mailchi.mp/vvn/wegwijzer


Lokaal aandachtspunt 



Voorgestelde oplossing



DSO Enquête



• Organiseer een goed regulier overleg met 
de wethouder Verkeerszaken en de beleidsambtenaren  

• Dit zijn professionals die voor rede vatbaar zijn en met goede 
argumenten en een eventueel in te huren verkeersconsulent van 
VVN tot mooie en veilige oplossing komen 

• Bespreek niet alleen de infrastruktuur, maar ook het gedrag.  

VVN is voor iedereen iedereen veilig over straat. 

Advies vanuit ervaring in Den Helder



• Bestuursleden en coördinatoren zijn om te beginnen lid van VVN (nu 7 leden)  

• De inschrijfformulieren zijn tegenwoordig ook online te vinden  

• Geïnteresseerden laten naam en email achter bij DSO 
en dat kan natuurlijk ook bij mijn collega van VVN 
Koos van Beveren en wij regelen het verder. 

Ik vergeet bijna nog twee zaken: 

Hoe te beginnen 


