ROV ZUID-HOLLAND JAARVERSLAG 2018
Ook in 2018 ondersteunden we onze partners in ZuidHolland bij hun werk aan verkeersveiligheid door middel
van kennis, advies, middelen en programma’s. Samen met
hen maken we een punt van nul verkeersslachtoffers. In
deze infographic zijn de concrete resultaten van deze
inzet te zien.
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Cursussen / trainingen

Nieuwe website

Veilig Verkeer
Nederland:

Veilig Verkeer Nederland:

Themaweek “Maak een punt van nul”
15 tot en met 22 september.
Tientallen activiteiten
Acht journaals
Vier trams en 1 bus met campagneuitingen
Commercial voor ouders op regionale TV

scholen hebben
Totally Traffic lessen
uitgevoerd
Nieuwe lessen
met filmpjes:

175

Wolfert van Borselen
‘Psychopath on the
Cyclepath’

Verkeersveiligheidslabels
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Campagne Crew
21 finalisten, 2 winnaars

Alcohol & drugs
De jonge bestuurder

Groene Hart
T-shirt ‘Tel. uit’

Opfrissen verkeerskennis

Unieke bezoekers
+8,5% t.o.v. 2017
deelnemende
scholen aan
Schoolbrengdag

VOMOL lessen
op ROC’s door
ROV-ZH. Meer nog
door de regio’s

Schoolthuisroute
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Verenigingen
namen deel
Nieuwe sponsorborden
IVA-trainingen
Campagneteams op pad geweest

15

gastlessen
gegeven

aan de opleidingen voor apothekers- en
doktersassistenten in Den Haag, Rotterdam,
Dordrecht en Leiden over de do’s en don’ts
bij gebruik van medicijnen in het verkeer.

Jan
Maak en Punt

uari

Presentatie van het rapport ‘Maak
van de nul een punt in Zuid-Holland’

SAMEN NAAR NUL

netwerkmeetings georganiseerd:
'ROV komt naar u toe'

200
17
29
19

Medicijnen in het verkeer

Twee expertmeetings over
ouderbetrokkenheid met
verkeersleerkrachten en
flyer voor ouders

Tientallen wethouders verkeer
ambassadeur
1e gemeente-ambassadeur
(Zuidplas)
6 bedrijven zijn ambassadeur
geworden van ‘Maak een
Punt van Nul’

Bob in de Sportkantine

Dankzij samenwerking met de partners is er
in 2018 veel gerealiseerd. Er zijn veelbelovende
nieuwe activiteiten en programma’s gestart.
Helaas blijkt steeds ook dat we er nog lang
niet zijn. Sterker nog: er is meer inzet nodig.
Wij blijven graag samen met u een punt
maken van nul.

Sep
Lege stoelen project

tem

ber

97

97 lege stoelen op het Kerkplein
in Den Haag ter herdenking van
dit aantal mensen dat in 2017 in
het verkeer was omgekomen in Zuid-Holland.

