


Hoe het begon

De gemeente Amsterdam, het GVB en de Vervoerregio 
Amsterdam zijn bezorgd over de vanzelfsprekende wijze 
waarop verkeersdeelnemers – ook fietsers en 
voetgangers – zich laten afleiden door hun telefoon. 

Voor de campagne Superbelangrijk – Telefoon in het 
verkeer. ff niet hebben ze hun krachten gebundeld



De feiten

Het aantal Nederlanders dat wel eens zijn of haar 
telefoon in het verkeer gebruikt, ligt op 65%. 
De mate waarin, verschilt per vervoersmiddel: 
82% van de voetgangers doet het,
54% van de fietsers 
53% van de snorfietsers. 

Mensen tussen de 15 en 34 jaar zijn de meest 
intensieve gebruikers.



Het aantal ongelukken met fietsers en voetgangers stijgt, net 
als het gebruik van de smartphone in het verkeer.

Afleiding is een belangrijke oorzaak is bij veel ongelukken. En 
het gebruik van een telefoon leidt nou eenmaal af van wat er 
om je heen gebeurt. 



Percepties

Gebruik van je telefoon in het verkeer:
“Gevaarlijk? Het is gewoon een way of living.” 
“Gevaarlijk? Ja, maar het kan echt niet anders.”
“Gevaarlijk? Misschien, maar vooral als anderen het doen.”
“Gevaarlijk? Nee hoor, ik let extra goed op als ik het doe.” 



Doelstellingen

De doelgroep (16-30 jaar) is totaal vergroeid met de telefoon. 
Het werkt daarom niet om te prediken dat je je telefoon helemaal niet 
mag gebruiken in het verkeer. 

Het begint met bewustwording van de risico’s.

• Bewustwording vergroten over wat er kan gebeuren: Feiten delen. 
• Meningsvorming stimuleren: via het stellen van vragen.
• Dialoog op gang brengen: via stellingen en social media.



Strategie

• Informeren en overtuigen
• Hygiene - Bewijs bouwen, de basis op orde: feiten en cijfers.
• Hub - Vindbaarheid op orde: platforms van opdrachtgevers en 

partnerpartijen up-to-date.
• Hero - Campagne voeren op identificatie, 

inclusief mediagenieke kick-off.
• Overtuigen en dialogiseren
• Op speelse wijze publiek debat stimuleren



Tone of voice
Vriendelijk confronterend, met een vleugje 
Amsterdamse humor. Aanhaken op logica, 
niet belerend. Een merk-onafhankelijke 
visuele wereld die de doelgroep herkent 
als modern en eigen. 



Concept

Superbelangrijk
“Superbelangrijk appje zeker” was het droge commentaar van een 
goeiige Amsterdammer bij het zien van een slingerende fietser die 
met zijn telefoon bezig was. Superbelangrijk vinden we ook alle 
telefoontjes en berichten die we onderweg krijgen. 

En superbelangrijk is het dat we ons bewust worden van de grote 
risico’s van telefoongebruik in het verkeer – specifiek voor 
voetgangers en fietsers. Superbelangrijk dus, deze campagne.



“Een appje sturen in het 
verkeer? Veiligheid 
verzekerd dankzij politie-
escorte.” 



“Amsterdamse politie zet 
verkeer Stadhouderskade
stil voor “superbelangrijk 
appje”. 



“Een appje sturen in het 
verkeer? Veiligheid 
verzekerd dankzij politie-
escorte.” 



Resultaten van de test
Vraag 1: Heb jij het wel eens mis zien gaan?
Ik zie nooit gevaarlijke situaties door telefoongebruik 19.89%

Ik zie vaak dat het maar net goed gaat 29.05%

Ik heb het wel eens mis zien gaan, het viel gelukkig mee 22.74%

Ik heb het wel eens gruwelijk mis zien gaan 13.79%

Ik heb zelf wel eens een misser gemaakt, met schade of letsel 
als gevolg 14.53%

Vraag 2: Vind je dat je tijdens het fietsen je telefoon kan gebruiken?
Nee nooit 34.8%
Om een appje te lezen 6.08%
Om een foto te maken 4.05%
Dat moet iedereen toch lekker zelf weten 14.53%

Om te navigeren of muziek te luisteren 40.54%

Vraag 3: Wat vind jij irritant aan mobieltjes in het verkeer?
Mensen die slingeren tijdens het fietsen 33.52%







Facebook, Instagram en via 
social influencer









Halverwege de campagne van 
drie weken, waren ruim 
20 artikelen in diverse media 
en ruim 1,5 miljoen views via 
social media gerealiseerd.





w
www.superbelangrijk.amsterdam



Film voor Youtube, Instagram en Facebook: 
https://www.youtube.com/watch?v=51tNMatM4QM
Campagnesite: 
http://superbelangrijk.amsterdam

https://www.youtube.com/watch?v=51tNMatM4QM
http://superbelangrijk.amsterdam/
http://superbelangrijk.amsterdam
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