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Martine geniet van haar 
ritjes en laat zich door niets of 
niemand afleiden. 
Onderweg is haar telefoon 
op stil en veilig opgeborgen in 
haar handtas. Lekker rustig. 
Dat gepiep leidt alleen maar 
af. Mensen die onderweg op 
hun telefoon zitten vindt ze 
levensgevaarlijk.

Anne heeft haar telefoon 
altijd bij de hand maar let goed 
op in het verkeer. De laatste 
tijd betrapt ze zichzelf steeds 
vaker met haar mobiel in de 
hand. Laatst werd er getoeterd 
omdat ze een beetje slingerde 
tijdens het appen. Gelukkig was 
het geen bekende die naar zijn 
voorhoofd wees.. Ze schaamt 
zich een beetje maar ja…, 
wanneer moet ze dan al die 
berichtjes lezen?

Pieter is een ondernemer met 
hart voor de zaak. Altijd 
onderweg én altijd bereikbaar. 
Onderweg checkt hij even 
zijn agenda en mail. Zijn 
leaseauto is uitgerust met 
slimme elektronica en voldoende 
airbags dus kan er niks 
misgaan. 

Koos is een slimme vent. 
Onderweg let hij op het 
verkeer en belt hij alleen met 
zijn oortje. Zijn mobiel is wel 
binnen handbereik want bij 
het stoplicht kan hij dan even 
checken of er nog belangrijke 
berichten zijn. Als het berichtje 
dringend is reageert hij kort of 
belt hij via zijn oortje terug. 

Sara kan zich een leven zonder 
mobiel niet meer voorstellen. 
Letterlijk ALLES wordt gedeeld 
zelfs een selfie als ze onderweg 
is. Als ze 5 minuten niets heeft 
gepost bellen haar vrienden 
112. Haar foto’s en berichten 
halen minstens 100 likes. 
Niet omdat het moet maar 
omdat het kan.
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RELEVANTE OPTIES 
OM TELEFOON

OP NIET STOREN 
TE ZETTEN



NIEUW INZICHT
STOP DE STROOM 

AAN BERICHTEN AAN 
DE ANDERE KANT
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