Aan de slag met verkeersveiligheid
In Zuid-Holland kwamen in 2017 97 mensen om bij een verkeersongeluk. Een jaar eerder ging het nog om 70
mensen. Hiermee stijgt het aantal verkeersdoden in Zuid-Holland het hardst van alle Nederlandse provincies.
In 2017 kwamen in heel Nederland 613 mensen om in het verkeer, waarvan 206 fietsers. Voor het eerst waren
dat meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in de auto1.
Het aantal geregistreerde slachtoffers (ziekenhuisgewonden en doden) ligt in de provincie jaarlijks op circa
5.5002 dat zijn ongeveer 15 mensen per dag.
Naar schatting wordt slechts 10% van de ongevallen geregistreerd. We hebben het helaas dus over het topje
van de ijsberg en ongevallen gaan gepaard met veel menselijk leed en hoge maatschappelijke kosten.
Gedrag speelt in circa 90% van de verkeersongevallen een rol. Gedragingen als appen op de fiets of in de
auto, te hard rijden en rijden onder invloed dragen in belangrijke mate bij aan de onveiligheid.
41% van de ongelukken is in de eigen woonplaats, 40% van de dodelijke ongevallen gebeurt tijdens een
werkgerelateerde reis.
Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) en de partners hebben het
doel om alle vermijdbare ongevallen te voorkomen: we maken een punt van nul verkeersslachtoffers!
Ook uw bedrijf kan een bijdrage leveren. Immers elk slachtoffer is er één teveel. Gaat u met ons aan de slag?

Stap 1
Doe de verkeersveiligheidscheck met de checklist.
Download de checklist op https://maakeenpuntvannul.nl/bedrijven en vul deze in.

Stap 2
Ga aan de slag in de organisatie. Er zijn verschillende mogelijkheden:
Training en activiteiten
• Opfriscursus verkeersregels of quiz verkeersregels
• Verkeerstheatervoorstelling op de eigen locatie
• Aandacht voor band op spanning en voertuigveiligheid
• Rijvaardigheidstoets of rijstijlscan
• Rijtrainingen zoals ‘het nieuwe rijden’
• Fietsvaardigheid of e-bike training
• Rijsimulator
• ...
ICT en techniek
• Monitoring rijgedrag met inbouw sensor
• Gebruik Safe drive pod
• Gebruik rij veilig apps
• ...

1. Bron: CBS
2. Bron: via.nl

Vragen? > mail naar: bedrijven@maakeenpuntvannul.nl

Ik maak een punt
van nul
verkeersslachtoffers

Communicatie aandacht en of ondersteuning voor regionale en lokale programma’s en campagnes
• Maak een punt van nul verkeersslachtoffers
• BOB campagne
• Op de fiets? Laat je zien!
• Dode hoek lessen
• SCHOOL op SEEF / TotallyTraffic / Wij gaan weer naar school
• ...

Stap 3
Laat zien dat verkeersveiligheid in uw organisatie op de agenda staat en word ambassadeur.
Ambassadeurs worden op de website www.maakeenpuntvannul.nl vermeld met een testimonial. Dit kan met
tekst, een foto en / of een video boodschap.
In de testimonial wordt beschreven wat een organisatie al doet en waar de ambities liggen op het gebied
van aandacht en activiteiten gericht op verkeersveiligheid.
Ambassadeurs laten zien dat het onderwerp verkeersveiligheid in de organisatie op de agenda staat en
dragen het belang daarvan uit in de eigen organisatie en naar andere organisaties.
Ambassadeurs ontmoeten elkaar om kennis en ervaringen te delen en geven waar mogelijk en passend
aandacht aan campagnes en activiteiten rond verkeersveiligheid.

Vragen? > mail naar: bedrijven@maakeenpuntvannul.nl

Ik maak een punt
van nul
verkeersslachtoffers

