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Tips voor werkgevers
Dat jouw werknemers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen staat bij jou als werkgever 
natuurlijk hoog in het vaandel. Deze toolkit helpt bij het uitdragen van de MONO-gedachte.  
Om de verkeersveiligheid van jouw werknemers te kunnen waarborgen geven we jou daarnaast 
een aantal tips om jouw werknemers te helpen om MONO te rijden.
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 Maak afspraken Maak afspraken
Het is belangrijk dat jij als werkgever naar jouw werknemers communiceert dat zij niet bereikbaar 
hoeven te zijn tijdens het reizen. Vaak is werkdruk voor hen de reden om tóch hun smartphone 
te gebruiken tijdens het rijden. Maak daarom duidelijke afspraken over MONO rijden. Moeten 
werknemers hun reistijd in de agenda zetten? Zijn zij onderweg alleen bereikbaar voor belletjes? 
Neem je dit bijvoorbeeld ook op in de arbeidsvoorwaarden? Dit zijn allemaal dingen waar je aan 
kunt denken als werkgever om te kunnen garanderen dat jouw werknemers MONO rijden.
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 Maak afspraken Maak afspraken
Stel zakelijke telefoon zo in dat er MONO wordt gereden en communiceer naar jouw  
werknemers hoe zij hun telefoon op MONO kunnen zetten:
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IPhone
Heb je een iPhone? Ga naar ‘Instellingen’ en tik 
op ‘Niet storen’. Tik op ‘Activeer’ om te kiezen 
hoe je wilt dat ‘Niet storen tijdens autorijden’ 
wordt ingeschakeld. Je hebt hiervoor 3 opties:
• ‘Automatisch’: je toestel gebruikt 

informatie als bewegingsdetectie en 
netwerkverbindingen om te voelen dat u 
mogelijk aan het rijden bent en schakelt de 
functie in.

• ‘Via Bluetooth in de auto’: ‘Niet storen 
tijdens autorijden’ start wanneer je telefoon 
verbinding maakt met het handsfree systeem 
van je auto.

• ‘Handmatig’: gebruik het bedieningspaneel om 
‘Niet storen tijdens autorijden’ in te schakelen 
voor je de auto start.

Geef met ‘Automatisch antwoord aan’ ook aan  
wie een automatisch antwoord ontvangt wanneer 
‘Niet storen tijdens autorijden’ ingeschakeld is.

Android
Telefoons met een Android besturingssysteem 
hebben helaas nog geen ingebouwde instelling 
speciaal gericht op ongestoord autorijden. 
Natuurlijk kun je je telefoon gewoon op ‘Niet 
storen’ zetten. Een andere optie is om de 
AutoModus app. Mooi meegenomen: wanneer 
jij met de AutoModus app rijdt, spaar je ook nog 
eens voor het goede doel.

In-traffic reply app (Android)
De app neemt je telefoon over zodra deze aan 
je snelheid detecteert dat je in de auto of op 
de fiets zit. Krijg je een berichtje binnen terwijl 
de app actief is, dan wordt er automatisch 
gereageerd.
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 Organiseer een training of actie Organiseer een training of actie
Maak je eigen medewerkers bewust van hun gedrag onderweg. Dat kan door simulaties en trainingen 
in te zetten. Door ze zelf te laten ervaren wat afleiding onderweg voor gevolgen kan hebben, vergroot 
je de kans dat zij hun gedrag veranderen. Neem contact op met het ROVZ voor het organiseren van 
acties. Bijvoorbeeld:

• 3D Afleiding Car of Bike van Responsible Young Drivers. Medewerkers ervaren in een simulator 
de gevaren van afleiding, gevolgd door nagesprek met tips. Dit kan zowel met een auto als 
fietssimulator. Meer informatie op de website van RYD .

• MONO workshop van VVN. Medewerkers worden tijdens de workshop bewuster gemaakt van 
de risico’s van telefoongebruik tijdens het autorijden. Aan het einde van de workshop helpt het 
campagneteam om de telefoons van medewerkers op MONO te zetten, zodat zij ongestoord 
onderweg aan. Meer informatie op de website van VVN . 
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    Extra maatregelen vanuit je eigen Extra maatregelen vanuit je eigen 
organisatie die je kunt overwegen om organisatie die je kunt overwegen om 
verkeersveiligheid te garanderenverkeersveiligheid te garanderen

• Nextdriver 
Nextdriver is een app om het rijgedrag van chauffeurs te monitoren op bijvoorbeeld veiligheid  
en brandstofbesparing. Ga de strijd aan met collega’s en ontvang tips over jouw rijgedrag.  
De werkgever krijgt op een online dashboard inzage in het rijgedrag van zijn werknemers, en  
de ontwikkelingen hierin. Deze app is handig voor transportondernemers of bedrijven met  
meer dan 10 chauffeurs. 

• Fleetcomplete 
Fleetcomplete is een all-in-one platform en stimuleert veilig rijgedrag. Fleetcomplete is een 
makkelijke oplossing voor ritregistratie, urenregistratie, carsharing en verzorgt een uitgebreide 
tachograaf rapportage zodat alle chauffeurs veilig onderweg gaan. Fleetcomplete is een handige 
oplossing voor bedrijven met voertuigen.

• Drivetag 
Door een tag in de auto te plaatsen welke gekoppeld is aan de smartphone van de bestuurder krijgt 
de bestuurder via de Drivetag app tips om veiliger en zuiniger te rijden. Drivetag is een goede 
oplossing voor bedrijven met een (lease-) wagenpark. 

• SaveDrivePod 
Een SaveDrivePod wordt in het voertuig geplaatst welke wordt gekoppeld aan de smartphone van 
de bestuurder. De app blokkeert de smartphone tijdens het rijden. Ook krijg je inzicht in je rijgedrag 
via de app. Deze oplossing is handig voor alle bedrijven met voertuigen.
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    Meer tips over verkeersveiligheidMeer tips over verkeersveiligheid
Wil je nog andere stappen nemen om verkeersveiligheid binnen jouw organisatie te kunnen 
waarborgen? Op www.rovz.nl vind je een lijst vol met tips die je binnen jouw organisatie kunt 
uitvoeren. 

5.5.
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Contact 
Wil je met ons werken aan een 100% verkeersveilig Zeeland of heb je vragen?  
Laat het ons dan via rovz@zeeland.nl 


