
Zo krijg je 60.000 kinderen in beweging
BrandBase bedacht het Mobiele Verkeersplein voor VVN en Shell

30 JUNI 2015, AMSTERDAM

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Shell vieren vandaag in Haarlem de 60.000ste
deelnemer aan het Mobiele Verkeersplein. Reclamebureau BrandBase bedacht het
programma, waarin kinderen in een levensecht parcours vertrouwd worden gemaakt
met verkeersregels en –situaties.

Het Mobiele Verkeersplein is 4 jaar geleden door VVN en Shell opgezet om het toenemend
aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Kinderen leren spelenderwijs hoe ze op een
veilige manier deel kunnen nemen aan het verkeer. Dit jaar is het Mobiele Verkeersplein
uitgebreid met extra aandacht voor het gevaar van de dode hoek van vrachtauto’s. BrandBase
is verantwoordelijk voor het concept en de productie van het succesvolle programma. Director
Marvin Pupping: “Het is voor kinderen leuk om het parcours te doen. Het is een leerzame
ervaring, waardoor ze het beter onthouden dan wanneer ze alleen een boekje lezen.”

Bianca Stip, Social Investment Advisor Shell Nederland B.V.: “We zijn zeer trots om vandaag
de 60.000ste deelnemer te mogen verwelkomen. We hebben in een korte periode met het
Mobiele Verkeersplein al deze kinderen in de praktijk geleerd hoe ze op een veilige manier
deel kunnen nemen aan het verkeer.”

Het feestelijke moment wordt in Haarlem samen met leerlingen van de basisschool de
Zonnewijzer gevierd. Zij zijn voor één dag de baas van het verkeer in Haarlem. Tegenover het
gemeentehuis, midden op de Grote Markt, debatteren ze ter plekke in een ‘Buitengewone
Gemeenteraadsvergadering’ met de gemeente over verkeersveiligheid in Haarlem en krijgen
ze een stem in het beleid. Daarna doorlopen de kinderen het parcours met verkeersborden,
skelters, fietsjes, zebrapaden en verkeerslichten.

VVN en Shell hopen nog veel meer deelnemers bij het Verkeersplein te kunnen verwelkomen.
Cijfers laten zien dat het aantal verkeersdoden onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals
kinderen en jongeren is gestegen. In de leeftijdsgroep van 0 tot 11 jarigen is het aantal
dodelijke verkeersslachtoffers gestegen van 5 in 2013 naar 12 in 2014, dat is een stijging van
140%. Rob Stomphorst, woordvoerder van VVN zegt hierover: “Verkeerseducatie is daarom
nu harder nodig dan ooit”.



Over Het Mobiele Verkeersplein

Het Mobiele Verkeersplein is een gezamenlijk initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en
Shell. Kinderen uit de groepen 4,5 en 6 van basisscholen worden tijdens het doorlopen van
het levensechte parcours vertrouwd gemaakt met verkeersregels en -situaties. Naast
theorieles, die de leerlingen op school al krijgen, leert het Mobiele Verkeersplein ze in de
praktijk om te gaan met verschillende verkeerssituaties. Kijk voor meer informatie op
www.verkeerspleinen.nl

Over BrandBase

BrandBase is een reclamebureau gespecialiseerd in brand activation programma’s. Wij maken
van een merkervaring een mooie herinnering door hart en ziel te geven aan sponsorships,
campagnes en productlanceringen. We make people smile! Onze all-round producers en
creatieven hebben alle ervaring die nodig is om van ideeën en concepten onvergetelijke
campagnes te maken. BrandBase werkt onder meer Shell, Hema, ING, ANWB, Plan
Nederland en Marktplaats.

Vragen? Neem contact op met Annebel Wegdam, annebel@brandbase.nl, 020-4703570
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CITATEN

"Het is voor kinderen leuk om het parcours te doen. Het is een leuke ervaring,
waardoor ze het beter onthouden dan wanneer ze alleen een boekje lezen."
— Marvin Pupping
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