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Rij fraai en verdien een vlaai.
Ja ja, die Limburgers halen de pers als er vlaaien worden
uitgedeeld. Zeker als dit gebeurt om goed verkeersgedrag te
belonen. Het is niet moeilijk om de stereotypen te bevestigen in
het Bourgoundische deel van ons kikkerlandje. Die gekke
Limburgers toch, die maken de kachel aan. Vanuit een
Calvinistische inborst geredeneerd is dit dus inderdaad de
omgedraaide wereld. Belonen voor goed (voor normaal!) gedrag.
Hallo! Dat gaat toch niet werken. Doe maar gek, dan doe je gek
genoeg. Iedereen behoort de regels te kennen en zich daaraan te
houden. En als je de regels overtreedt krijg je, als je pech hebt,
een boete. Zo simpel is het het en laten we het alstublieft niet
ingewikkelder maken. En er is zoveel per wet geregeld in dit land.
Zo niet alles, en bij overtreding volgt een sanctie. Zo is ons schoolse systeem immers ook ingericht. We
reken af op fouten, liefst met een rode pen. We zijn ermee opgegroeid. Buiten de lijntjes kleuren wordt in
het kinderdagverblijf al keurig gecorrigeerd.
Verrassing
De reacties die we krijgen van mensen die zich netjes aan de snelheid houden en toch worden staande
gehouden zijn geweldig. De mensen reageren eerst zichtbaar geagiteerd. Je ziet ze met hun lichaamstaal
inwendig vloeken en tieren. En vooral ook nadenken. Wat heb ik in hemelsnaam nu weer fout gedaan. Dat
zal wel weer flink in de papieren lopen. Na aanhouding gaat het raampje open en daarop volgt onmiddellijk
de felicitatie van de mensen van Veilig Verkeer Nederland. De verbazing en ook verwarring is van de
gezichten af te lezen. En dan volgt de uitleg waarom de automobilist(e) is staande gehouden en wordt
beloond. Het gezicht trekt van boos/verward via verbazing bij naar een stralende lach. De reacties zijn
unaniem zeer positief. "Wat leuk om beloond te worden." "Wat een verrassing." "Ik dacht even wat gaat me
nu dan gebeuren, maar dit is zo gaaf." Iedereen gaat ook spontaan lachend met de beloning op de foto.
Niemand die vraagtekens zet bij deze actie. Dus dat stereotype beeld van doe maar gewoon kan ook
definitief naar de prullenmand. We willen een aai over de bol, we willen aardig gevonden worden, en we
willen ook best meedoen met ludieke acties. We vinden het fijn als de overheid eens komt met iets anders,
iets onverwacht en ook eens durft te experimenteren. Dat buiten de lijntjes kleuren vinden we eigenlijk best
leuk.
Meten is weten
Nu willen we als ROVL niet alleen aardig gevonden worden. Maar ook goed! Onze missie is immers om ook
nieuwe wegen te (leren) bewandelen om daarmee de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook het versterken
van de bewustwording over ons eigen gedrag is al een mooi resultaat. Dat betekent dat mensen bewuster
zijn van hun verantwoordelijkheid. Dat moet op de lange termijn zijn vruchten gaan afwerpen. Dit
experiment is wel degelijk heel serieus bedoeld en ook zo opgezet. We zijn aan het meten in hoeverre dat
belonen ook zijn effect heeft op de gemiddelde snelheid in die wijk. We hebben een voormeting gedaan en
meten gedurende de campagne. Daarnaast houden we een enquete. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid staat aan de lat voor het wetenschappelijk onderzoek van de proef. Een alliantie van
gerenommeerde bureau's op gebied van projectorganisatie, communicatie en gedragsbeïnvloeding begeleidt
de proef. Het zou een mooie beloning zijn voor onze lef als we kunnen aantonen dat mensen ontvankelijk
zijn voor de aai over de bol. Zou mooi zijn als we ons eigen geloof kunnen bevestigen en de sceptici kunnen
overtuigen, dat op een andere manier werken een positieve uitwerking heeft. Spannend, dat dan weer wel.
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Reacties
Clemens Meerts
04112012 19:21
De VVD Limburg is verheugd met de professionele en positieve wijze waarop deze politie voor belonen (naast
bestraffen) in het verkeer is opgezet en wordt uitgevoerd.
De eerste reacties zijn overwegend positief en we verwachten een goede uitkomst van deze proef. Als de
verwachtingen uitkomen is er een extra middel beschikbaar dat kan bijdragen om van de nul een punt te
maken! Want dat is waar het om gaat.

Petra Blankwaard
08112012 13:48
Wat een leuke actie Bart! Ik kan me de verwarring goed voorstellen, ik zou net zo reageren. :) Ik zal eens
informeren of ze in het Haagse ook zulke acties hebben. :)

Ed Nissink
10112012 10:23
Schitterende actie. Werkt veel beter dan een zwaaiend wijsvingertje! Waar moet ik precies keurig rijdend
langs, Bart, voor zo\'n vlaai?

Bart pastoor
10112012 22:02
Dank voor de mooie reacties. Tja Ed, voor jou zal het flink omrijden zijn. Opsturen dan maar?
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