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en staat op veilig",
eiligheidsvoorlichting nieuwe stijl

Het afgelopen jaar (september 1987September 1988) vend in Nijmegen
een experiment plaats met een nieuwe
aanpak van de veiligheidsvoorlichting.
overde vermindering van
aantal
ongevallen met jonge kinderen
in
dit stadium
niets te zeggen*)overde
ervaringen bij de uitvoering van dit Project des te meer. Een gesprek met Louisa Bosker, regionaal consulent van de
Stichting Consument en Veiligheid en
actief medewerker aan bet experiment
Zoals bekend IS de doelstellmg van de Strchtlng Consument en V e ~ l ~ g h ehet
~ dbevorderen
van de vellighe~din en om de wonmg, tljdens
sport en spel en t~jdensvakant~e
en recreatle
De St~chtmgIS kortom act~efop het terreln
van de preventle van ongevallen In de prlvesfeer. Een van de hoofdtaken van de Stlchtlng
IS- naast onderzoeken advlserlng - hetgeven
van voorl~cht~ng
Lou~saBosker 1s slnds de
start van de Sticht~ngConsument en Velllgheid i n 1983 werkzaam als reglonaal consulent voor de prov~ncieGelderland.
Loulsa 'In het verleden werden diverse vormen van velligheldsvoorlrcht~ngnogal 10s van
elkaar ontw~kkeldengegevenEnerzijdswerd
er vanuit het landel~jkbureau veel massamediale voorl~chtinggegeven middels brochures, advertenties, affiches, tv-spots enz. Denk
bijvoorbeeld aan de bekende vuurwerkcampagnes rond de jaarwisseling. Anderzijds ga' W n de elf regionale consulenten voornameaan ouders, leerkrachten en

reglo, was In deze opzet onverm~jdel~jk
En te
proberen om met elf consulenten heel Nederland te bere~kenvla persoonl~jkevoorl~cht~ng
aa" zogenaamde "elnddoelgroe~en' 1s natuurlljk een frustrerende bez~ghe~dWant
meestal gaat het dan om eenmahge voorl~chtlngsactlvltelten zonder vervolg De resultaten van deze voorl~cht~ng
zljn h~erdoort w ~ j f e l achtlg Bovendlen heb je als reglonaal
consulent maar een beperkt bere~kJe kunt
slechts aan een betrekkel~jkk l e ~ aantal
n
groepen voorllchtmg geven Na de p~on~ersfase
van de beglnjaren ontstond daarom behoefte
aan een nleuwe aanpak van de voorl~cht~qg,
waarb~jde versch~llendevormen van voorllchtmg meer gemtegreerd worden ontwlkkeld en aangeboden '

Zweeds voorbeeld
De Stlchtlng Consument en Velllghe~dwas
dus toe aan een nleuwe aanpak van de voorllchtlng Tegehjkertljd kwam vanult het Mlnlsterle van WVC het verzoek eens aandacht te
besteden aan een Zweeds experlment met
locale v e ~ l ~ g h e ~ d s v o o r l ~ c hInt ~het
n g stadje
Falkopmg Opvallend In dlt experiment was,
dat allerlel bestaande lnstell~ngenen groepen
intenslef werden mgeschakeld om de v e ~ l ~ g held van kmderen tot 12 jaar te verhogen
Dankz~jdeze vereende krachten kwam er een
zeer succesvol resultaat tot stand het aantal
ongevallen blj kmderen nam aanzlenlljk af
Met name brj de kmderen d ~ enog met naar
school grngen, een ultermate kwetsbare
groep, nam het aantal ongevallen met b ~ j n a
de helft af! Het M l n ~ s t e r ~
van
e WVC verzocht
volging van Falkoping, In Nederland een ver-
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den en er zljn themadozen, spelvormen, een vrijwilligeveiligheidsvoorl;chters
d~aser~e
en een v~deof~lm
ontw~kkeld,d ~ voor
e
Voor de voorl~chtmgaan ouders van 0-4 jarlallerle~clubactw~te~ten
bru~kbaarzljn
gen zljn r u m 20 v r ~ j w ~ l l ~ve~lrghe~dsvoorge
4 Ouders van 0-4jar~gen
Profess~onele organlsatles (kru~sveren~g~nl~chters ~ngeschakeld, zogeheten VVV-ers
Een belangr~jkereden om deze VW-ers In te
gen, peuterspeelzalen) hebben thema-avonden georgan~seerdna eerst zelf b~jgeschoold zetten was de wens om zoveel rnogel~jk
te zijn. Daarna zijn rulm 20 v r ~ j w ~ l l ~ gaan
e r s ouders te bere~ken Met profess~onals(bljde slag gegaan om In kle~ne
groepen voorl~ch- voorbeeld w~jkverpleegkund~gen
of medewerkers van kmdercentra) wasd~t~nveel rnlntlng te geven aan ouders van 0-4 jarlgen
Deze vr~jwilllgeve~l~ghe~dsvoorl~chters
vor- dere mate mogel~jkgeweest De VW-ers zljn
men een tamel~jkun~ekversch~jnselIn de ge~nteresseerdemensen, zonder ger~chtebed~e
zelf k~nderenof rulrne ervoorl~chtmg,waar we h~ernaultvoerlger aan- roepsople~d~ng,
varlng met k~nderenhebben ZIJ hebben een

Waren. krnderen van 5-12 jaar en de begelelders en tralners Ook h ~ e is
r op een creatleve
manler een zeer gevar~eerdpakket van voor-

van voorl~chtmg.
De WV-ers hebben elk max~maal12voorl1cht~ngsb~jeenkomsten
van 2 uur verzorgd voor

play cup, een prljsvraag over veil~ghe~d,
posters in alle zwembaden, voorl~chtrngaan begeleiders, trarners en ouders enz i

eenkomst Kort daarop belde de VVVde ouders, voor zover telefon~schbere
om hen persoonlijk ultte nod~genen om
tueel nog nadere ~nformat~e
te geven 0
manler hoopte men alle ouders met 0-4
kmderen te bere~kenDankz~jdeze per

A l met al IS het een indrukwekkend experlment geworden, waarb~jmen met recht kan

effect kunnen versterken Een dergehjke
campagne vraagt een ultstekende tijdsplannrng. Daar bleken zich t~jdenshet experiment
ook knelpunten voor te doen. Louisa 'We zljn
gewQonenthousiast aan de gang gegaan. We
hadden we1 een f~nancieleplannmg gemaakt,
maar de tijdsplannmg was veel mmder ultgewerkt. Het belang van defactortijd hebben we
wat onderschat. Er waren veel onvoorz~ene
dmgen die veel t ~ j kostten.
d
Bijvoorbeeld bij de
wervlng van de ouders van 0-4 jarige k~nderenbwaren we ervanut gegaan, dat de mensen telefon~schbere~kbaarwaren Dat bleek
In een aantal gevallen nlet te kloppen, zodat
we ook met&ntwoordkaarten zijn gaan werken. Dat k o k t ~ w e e meer
r
t ~ j dOak werd ervan uitgegaan :dat het bestaande voorhchtingsmateriaal toere~kendzou zijn Dat bleek
veel te opt~m~stisch,
dus moest er nog voorl~chtingsmateriaalontwikkeld worden terwijl

dler

manieren van werven. Een response van 5070% vormde geen u~tzonder~ng
Het telefonisch contact was vaak doorslaggevend. De
mensen vonden het leuk op deze persoonl~jke
manler benaderd te worden en hadden waardermg voor de m e t van de VVV-er Opvallend
was, dat zowel vrouwen als mannen de bljeenkomsten bezochten, terwljl er op vergehjkbare profess~onelethema-avonden voornamelijk vrouwen verschenen.

I
Louisa 'In de groep W - e r s waren vler vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Deze vrouwen zljn bewust aangetrokken om hun landgenoten te bere~ken.Al het
wervmgsmater~aalIS ook In het Turks en Marokkaans vertaald De samenwerkmg met
deze WV-sters vergde we1 wat extra geduld
en takt.'Vermeldenswaardlg vindt ze ook, dat
vrouwen van Ch~neseafkomst In eerste in-
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