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Inleiding 

Stichting KWAMUTEGEN is opgericht op  

1 april 2008 en is statutair gevestigd te 

Rijswijk. De stichting is in het leven geroepen 

door de beheersvennootschap Oxware b.v.  

 

Hiermee willen de initiatiefnemers van 

Stichting KWAMUTEGEN een bijdrage leveren 

aan de verkeersveiligheid en financiële steun 

verlenen aan kinderen die betrokken zijn 

geweest bij een verkeersongeval.  

 

De stichting wil dit doel bereiken door:  

- Het realiseren en beheren van de website 

KWAMUTEGEN.nl. 

- Werven van fondsen ten behoeve van het 

KWAMUTEGEN kinderfonds.  

 

Visie  

De Stichting KWAMUTEGEN wil met de 

website www.kwamutegen.nl verkeers-

deelnemers uit ‘isolement’ halen en de 

gelegenheid bieden om onderling met elkaar 

te communiceren anders dan met agressieve 

gebaren.  

 

Het internet als medium is hiervoor bij uitstek 

geschikt. Via internet zijn we beter dan ooit in 

de gelegenheid om in het verkeer met elkaar 

‘te praten’. Verkeer is per definitie ‘dingen 

samen doen’. En als je dingen samen doet, is 

het van belang om in de gelegenheid te zijn 

met elkaar boodschappen uit te wisselen.  

 

Het overgrote deel van de verkeers-

deelnemers neemt aan het verkeer deel met 

de beste bedoelingen en staat er niet bij stil 

dat het eigen weggedrag vaak op bepaalde 

punten voor verbetering vatbaar is. En daar 

heeft KWAMUTEGEN.nl nu een uniek en 

innovatief instrument voor ontwikkeld. 

 

Door elkaar een spiegel voor te houden, 

kunnen verkeersdeelnemers inzicht krijgen in 

de eigen ‘gewoontefoutjes’ of onoplettendheid. 

De website is hèt middel om elkaar attent te 

maken op een onjuist weggedrag of rijstijl.  

Door het op gang brengen van bewustwording,  

wordt een positieve gedragsbeïnvloeding 

bereikt.  

 

KWAMUTEGEN.nl richt zich op de goedwillende 

verkeersdeelnemers. De ‘verkeershufters’ is 

niet de doelgroep, die krijgen al aandacht 

genoeg.  

 

Missie  

De website KWAMUTEGEN.nl biedt de 

verkeersdeelnemer de gelegenheid om op een 

unieke en innovatieve manier bij te dragen aan 

een veilig en sociaal verkeer. Het onderling 

uitwisselen van een opmerking of pluim op 

basis van een in te geven kenteken is waar het 

hier om draait. Met een vriendelijke 

ondertoon en zonder gebruik van 

persoonlijke gegevens.  

 

Om handsfree een kenteken en boodschap te 

kunnen onthouden, ontvangt elke nieuwe 

deelnemer gedurende de introductieperiode 

een gratis AUTOMEMO (voicerecorder).  

De AUTOMEMO’s worden gesponsord door 

organisaties en bedrijven die de dagelijkse 

verkeersstroom mogelijk maken en een zekere 

maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben 

tegenover jonge verkeersslachtoffers. Naast 

de kostprijs draagt de sponsor één euro per 

AUTOMEMO bij aan het KWAMUTEGEN 

kinderfonds.  

 

Deze bijdrage wordt volledig besteed aan 

het financieel ondersteunen van jonge 

verkeersslachtoffers.  



 

KWAMUTEGEN kinderfonds  

In Nederland worden jaarlijks tussen de twee- 

en drieduizend kinderen in het ziekenhuis 

opgenomen met min of meer ernstige 

verwondingen ten gevolge van een verkeers-

ongeval. Vaak komt dat door onervarenheid, 

maar ook zelfs zonder dat zij daadwerkelijk 

aan het verkeer hebben deelgenomen.  

 

Het KWAMUTEGEN kinderfonds wil jonge 

verkeersslachtoffers een handje helpen bij 

het te boven komen van de gevolgen van 

een verkeersongeval.  

 

Diverse instanties en organisaties bieden deze 

kinderen daarbij momenteel al adequate 

praktische ondersteuning en begeleiding.  

 

De Stichting KWAMUTEGEN wil in het 

verlengde daarvan, daar waar financiële 

ondersteuning nodig is die buiten alle 

bestaande regelingen valt, een helpende hand 

bieden. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van 

hulpmiddelen, studiekosten, sport, cultuur of 

voor verbetering van de kansen op de 

arbeidsmarkt in de toekomst.  

 

De stichting stelt het bedrijfsleven en 

organisaties die bij de dagelijkse 

verkeersstroom betrokken zijn, in de 

gelegenheid door middel van sponsoring een 

(financiële) bijdrage te leveren aan het 

KWAMUTEGEN kinderfonds.  

 

Bestuur 

Het bestuur van Stichting KWAMUTEGEN is 

verantwoordelijk voor en houdt toezicht op de 

uitvoering van de fondsenwerving en 

besteding. Het bestuur is onbezoldigd en 

wordt gevormd door:  

 

- Voorzitter drs. Frits Migchelbrink 

- Penningmeester mr. Ton Brussee  

- Vice-voorzitter dhr. Hans Böhm  

- Secretaris dhr. Louis van Os  

Status stichting 

 

ANBI 

Stichting KWAMUTEGEN heeft geen 

winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als 

een instelling van algemeen nut. Door de 

belastingdienst wordt Stichting KWAMUTEGEN 

vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Voor donateurs heeft dit als voordeel dat giften 

aan de stichting, bij het berekenen van de 

verschuldigde inkomsten- of vennootschaps-

belasting als aftrekpost aangemerkt wordt 

(uiteraard binnen de daarvoor geldende 

regels).  

 

CBP 

Het College bescherming persoonsgegevens 

(Cbp) ziet op grond van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) als 

onafhankelijke toezichthouder erop toe dat 

persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt 

en beveiligd en dat de privacy van burgers ook 

in de toekomst gewaarborgd blijft. 

 

De Stichting KWAMUTEGEN heeft zich  

aangemeld bij het register van het CBP en zal 

erop toezien dat de webbeheerder van 

www.kwamutegen.nl in het kader van de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zeer 

zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met 

persoonsgegevens. 

 



 

Kernpunten website   

De website www.kwamutegen.nl richt zich op 

verkeersdeelnemers die actief willen bijdragen 

aan een veilig en sociaal verkeer. Dit gebeurt 

door het interactief met elkaar te  

communiceren via internet.  

 

KWAMUTEGEN.nl kenmerkt zich door:  

- veilig verkeer maak je met elkaar;  

- politie kan niet altijd aanwezig zijn;  

- aanspreken op iemands verkeersgedrag met 

een vriendelijke ondertoon;  

- bewust worden van eigen rijgedrag;  

- anoniem en waarborg van privacy.  

 

Via de website beoogt KWAMUTEGEN.nl:   

- elkaar attenderen op verkeersgedrag; 

- elkaar bereikbaar maken en onderling  

boodschappen uitwisselen;  

- fondsen werven voor het KWAMUTEGEN 

kinderfonds door sponsoring van de 

AUTOMEMO.  

 

AUTOMEMO  

De AUTOMEMO is een compacte voicerecorder 

waarmee op een verantwoorde en veilige 

manier, handsfree een kenteken en boodschap 

onthouden kan worden. Tijdens het introductie-

traject van KWAMUTEGEN.nl ontvangt elke 

nieuwe deelnemer gratis een AUTOMEMO.  

 

Sponsors  

Maatschappelijk betrokken ondernemers die bij 

willen dragen aan de verkeersveiligheid en het 

KWAMUTEGEN kinderfonds, kunnen de 

AUTOMEMO sponsoren. De AUTOMEMO’s 

worden dan voorzien van het logo van de 

sponsor en kunnen als marketingtool worden 

ingezet voor de eigen klanten, leden of 

relaties.  

 

Ook kan de website www.kwamutegen.nl als 

distributiekanaal voor de sponsor fungeren. 

Nieuwe deelnemers krijgen bij aanmelding dan 

een voucher die ingewisseld kan worden op 

(een) afgesproken locatie(s) van de 

betreffende sponsor.  

 

Deelnemende sponsors worden vermeld op de 

website van KWAMUTEGEN.nl en worden 

daarmee zichtbaar voor verkeersdeelnemers 

die open staan voor communicatie. De 

vermelding van de sponsor bestaat uit het 

logo, bedrijfsnaam en link naar de eigen 

website.  

 

Voor sponsors geldt een speciale sponsorprijs 

voor afname van de AUTOMEMO’s. Slechts 

de kostprijs plus één euro die rechtstreeks 

gestort wordt in het KWAMUTEGEN 

kinderfonds, worden in rekening gebracht. 

 

 

                                       



 

De website KWAMUTEGEN.nl in vogelvlucht  

 

In Nederland rijden ruim zeven miljoen personenauto’s, twee miljoen bedrijfswagens en bijna 

zeshonderdduizend motoren rond. Het overgrote deel van deze verkeersdeelnemers neemt aan het 

verkeer deel met de beste bedoelingen en staat er niet bij stil dat ook zij af en toe een steekje laten 

vallen. En daar wil KWAMUTEGEN.nl nu iets aan doen. 

 

Internet is bij uitstek geschikt om als medium met elkaar te communiceren. Met KWAMUTEGEN.nl 

worden verkeersdeelnemers uit isolement gehaald en de gelegenheid geboden onderling met elkaar 

te communiceren anders dan met agressieve gebaren. Anoniem en met een vriendelijke ondertoon, 

maken verkeersdeelnemers via KWAMUTEGEN.nl elkaar attent op ingeslopen ‘gewoonte’ foutjes of 

onoplettendheid. Niet meer of minder dan elkaar aan het denken zetten over ons verkeersgedrag. 

 

Op een snelle en eenvoudige manier sturen weggebruikers een opmerking of tip naar een bestuurder 

van een auto, motor of vrachtwagen die we tegen gekomen zijn.  

Dit alles met een vriendelijke ondertoon en zonder gebruik van persoonlijke gegevens. 

 
 

“Over deze website” 

 
 
 

Via partners en media worden verkeersdeelnemers aangemoedigd om de website KWAMUTEGEN.nl 

te bezoeken en zich als deelnemer te registreren. Iedereen kan op deze manier kosteloos via 

KWAMUTEGEN.nl een bijdrage leveren aan een veiliger verkeersgedrag en tegelijkertijd jonge 

verkeersslachtoffers ondersteunen. 

 

Op de website kunnen boodschappen met tips en opmerkingen verstuurd worden naar een 

bestuurder die is opgevallen in het verkeer door diens rijgedrag. Boodschappen kunnen worden 

ingezien in een beveiligde omgeving, zodat de privacy gewaarborgd blijft. Daarnaast bevat de site 

nuttige informatie omtrent het verkeer en de veiligheid daarvan. 



 

Aanmelden 

 

Bezoekers van de website KWAMUTEGEN.nl kunnen zich direct aanmelden om de boodschappen 

voor het eigen kenteken in te kunnen zien.  

 

Om er zeker van te zijn dat de deelnemer daadwerkelijk de houder is van het opgegeven kenteken, 

wordt eenmalig bij de aanmelding een online controle uitgevoerd. Het systeem controleert de 

combinatie van het aangemelde kenteken, de meldcode en de datum van kentekenbewijs deel-1b. 

 
 

 
 

 
“Toelichting op meldcode” 

 
 
 

Na de eenmalige registratie volstaat het ingeven van het eigen kenteken en zelf gekozen wachtwoord 

om de eigen boodschappen in te zien. De privacy van de deelnemers is en blijft op deze manier 

gewaarborgd.  

Zodra het kenteken van eigenaar is gewisseld, detecteert het online controlesysteem dit tijdens de 

registratie van de nieuwe kentekenhouder. De gegevens van de oude kentekenhouder worden door 

de nieuwe houder overschreven.  

 

 
Waarom meldcode opgeven?  
Door het opgeven van de meldcode  
en kenteken, kan kwamutegen.nl online 
deze combinatie controleren.  
 
Hierdoor wordt vastgesteld of de nieuwe 
deelnemer daadwerkelijk in  
het bezit is van het opgegeven 
kentekenbewijs.   
 
De meldcode wordt op de website 
nooit getoond, opgeslagen of verstuurd.  



 

Boodschappen versturen 

 

Via ‘Ik ben u tegengekomen’ kunnen alle verkeersdeelnemers op een eenvoudige wijze een 

boodschap versturen naar een bestuurder van een auto, motor of vrachtwagen. Vul daarvoor het  

– met de AUTOMEMO onthouden - kenteken in en kies een passende boodschap.  
 

 

 

Voor het versturen van boodschappen is aanmelden niet noodzakelijk. Zo kunnen ook voetgangers en 

fietsers een boodschap sturen. De boodschappen zijn gebaseerd op de veelvoorkomende 

ergernissen op de weg. Maar er kan ook gekozen worden voor een compliment als boodschap of het 

aanbieden van excuses over het eigen verkeersgedrag. De toon van de boodschappen is vriendelijk 

en de afzender van de boodschap blijft anoniem.  

 

Doordat er op KWAMUTEGEN.nl geen ruimte wordt geboden om zelf teksten in te voeren, wordt 

voorkomen dat er beledigende of andere ongewenste berichten worden geplaatst. De keuze in 

boodschappen wordt door KWAMUTEGEN aangepast of uitgebreid op basis van actualiteit en 

wensen van deelnemers.  

 

 
 



 

Boodschappen inzien  

 

Geregistreerde deelnemers van KWAMUTEGEN.nl kunnen op elk gewenst moment op de website 

kijken of er boodschappen voor het eigen kenteken aanwezig zijn. Via ‘Bent u mij tegengekomen?’ 

vult de deelnemer het eigen kenteken en wachtwoord in waarna de persoonlijke berichten bekeken 

kunnen worden. Binnenkort is het mogelijk dat de berichten gekoppeld worden aan het e-mailadres.  
 

 
 

Bij de persoonlijke boodschappen worden nooit de gegevens van de afzender of de locatie van het 

voorval bekend gemaakt om de privacy van zowel verzender als ontvanger te waarborgen. De 

persoonlijke gegevens kunnen door deelnemers zelf op elk moment ingezien, gewijzigd of afgemeld 

worden.  

 

Om het gebruikersgemak van de website te vergroten, kan op de welkomstpagina al direct het (eigen) 

kenteken ingevoerd worden om boodschappen in te zien of te versturen. Via de button ‘uitleg’ kan 

eventueel voor een korte of uitgebreide toelichting gekozen worden. 

 

Direct inzien of achterlaten van boodschappen op de Welkomstpagina:  

 



 

Vraag en antwoord 

 

Op de pagina “Vraag en Antwoord” vindt de bezoeker uitgebreide informatie rond KWAMUTEGEN.  

 
 

 
 

 

Nuttige Links  

 

De pagina ‘Links’ bevat verwijzingen (links) naar websites die alles te maken hebben met het verkeer 

en de veiligheid daarvan. In de linkerkader wordt een korte omschrijving van de site weergegeven.   

 

  
 

 
 
Nuttige links  
 
Op het gebied van verkeersveiligheid zijn er 
veel websites op internet te vinden.  
 
KWAMUTEGEN heeft daar een selectie  van 
gemaakt en verzameld op haar site. 
Voor elke verwijzing naar een website wordt 
een nadere toelichting gegeven.  
 
Globaal wordt het doel en de activiteiten 
van de betreffende onderneming 
omschreven. Dit overzicht is aan actualiteit 
onderhevig. 
 



 

Sponsors  

 

Elke nieuwe deelnemer van KWAMUTEGEN.nl krijgt in de introductieperiode gratis een AUTOMEMO 

toegezonden. Dit is een compacte voicerecorder waarmee een kenteken en boodschap op een 

verkeersveilige manier onthouden kan worden.  

 

De AUTOMEMO’s worden gesponsord door bedrijven en instellingen die maatschappelijk betrokken 

ondernemen. Deze sponsors willen jonge verkeersslachtoffers een handje helpen de gevolgen 

daarvan te boven te komen. Naast de kostprijs van de AUTOMEMO draagt de sponsor per 

AUTOMEMO één euro bij aan het KWAMUTEGEN kinderfonds. Deze bijdrage wordt volledig besteed 

aan het ondersteunen van jonge verkeersslachtoffers. De sponsor en Stichting KWAMUTEGEN maken 

onderling afspraken over de samenwerking en wijze van distributie van de (gelabelde) AUTOMEMO’s.  

 

 
 
Promotie 
 

De pagina “Promotie” biedt de mogelijkheid om materiaal te downloaden waarmee op een website of 

in andere uitingen, bekendheid aan KWAMUTEGEN gegeven kan worden. Niet-digitale bestanden, 

zoals posters, zijn op aanvraag verkrijgbaar.  



 

Informatie 

 

De Stichting KWAMUTEGEN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27316337 

en valt onder KvK regio Den Haag.  

 

Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op www.stichtingkwamutegen.nl en kunnen 

aldaar door belangstellenden worden gedownload. 

 

Voor meer informatie over Stichting KWAMUTEGEN, het Kinderfonds of voor eventuele sponsoring, 

kan contact opgenomen worden met Louis H. van Os (secretaris en initiatiefnemer) of  

Jessica van Batenburg (communicatie en marketing) via onderstaande gegevens.  

 

 

 

 

Stichting KWAMUTEGEN 
 
 

Postbus 1036, 2280 CA Rijswijk 
 

Rembrandtlaan 24E te Bilthoven 
 

Tel: 030 – 229 24 81 
 

E-mail: stichting@kwamutegen.nl 

 
 
 
 
 
 
 

Een veilig en sociaal verkeer maak je samen 
 
 
 

 


