Doelstelling
1. Bijdragen tot de veiligheid van de zwakke weggebruiker. (fietser - voetganger)
2. Alle kinderen van de basisscholen binnen onze politiezone sensibiliseren en motiveren
zich zichtbaar op te stellen in het verkeer.
3. Het kind motiveren om een preventiewerker te zijn binnen het gezinspatroon met
betrekking tot de veiligheid in het verkeer.

Uitleg
Elke leerling ontvangt een persoonlijke
stickerkaart. Wanneer de leerling ‘s morgens
met een fluovest naar school komt, ontvangt hij
een sticker die op de kaart gekleefd kan worden.
In de loop van het schooljaar kan de leerling,
naargelang het aantal stickers op zijn kaart,
een korting of zelfs gratis toegang krijgen bij de
deelnemende partners. Bijvoorbeeld een gratis
ijsje, een bioscoopticket, gratis toegang tot de
Olmense zoo of Bobbejaanland, ...
Ook in de loop van het schooljaar maken de
kinderen kans op extra beloningen waaronder
fluo zakjes, verlichting, reflecterend materiaal, ...
Kinderen beplakken hun kaart met stickers
waarop het logo van de politie staat afgebeeld. De
link wordt dan direct gelegd tussen kind - politieveiligheid. Op de stickerkaart zijn ook hier en
daar motiverende woordjes terug te vinden, zoals
“Yess!, Goed bezig! Wow! Fluo niet vergeten? ...”
Hoewel het dragen van een fietshelm niet
verplicht is, is het wel veiliger. Kinderen zitten
in België nu eenmaal bijna dagelijks op de fiets:
eerst achterop bij de ouder(s) en later op hun
eigen fiets. Een fietshelm beschermt het kind
tegen ernstige letsels door een valpartij of
aanrijding. We proberen daarom de kinderen
te stimuleren een fietshelm te dragen. Een kind
dat zowel het fluovestje als de fietshelm draagt,
ontvangt 2 stickers.
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Resultaten
Voor aanvang van het project werd er een nulmeting uitgevoerd en merkte men dat slechts 17% van
de schoolgaande kinderen ( 5612 leerlingen) drager waren van een fluo-vest.
Wanneer het project lopende was, werd er terug een meting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 87% van de
kinderen drager waren van een fluo-vest!
Goede afspraken vormen de basis van een kwaliteitsvol en succesvol project. Tevens is het belangrijk dat
de projectverantwoordelijke doorheen het hele proces de eindverantwoordelijkheid draagt, en het unieke
aanspreekpunt is. U bent voor het succes van het project afhankelijk van (de kwaliteit en inzet) de externe
partner en moet dus sowieso een stuk controle uit handen geven...
De partners beschikken waarschijnlijk over een beperktere projectkennis en zullen dus degelijk moeten
gebrieft worden. Correcte en precieze afspraken over de samenwerking (bijvoorbeeld rapporteringssamenwerkingscontract) zijn daarom een must. In België is beleidsmatig gekozen voor een
gemeenschapsgerichte politiezorg als inspirerende filosofie voor het culturele veranderingsproces van
de geïntegreerde politie. Met als model beoogt de overheid een politie die maatschappelijke problemen
begrijpt, alvorens er een politioneel antwoord op te verzinnen. Het model impliceert de toepassing van
principes zoals externe oriëntering, verantwoording, probleemoplossend werken, partnerschap en
bekwame betrokkenheid als leidraad bij het uitvoeren van het politiewerk.
Het project “Helm op, Fluo top!” sluit nauw aan bij de visie van de nieuwe politie.

sponsors

90%

