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Jessica van Hees: “Ik vond het heel mooi 
dat het dorp Witteveen de NVVP 2014 
won. Daar komt verkeersveiligheid samen 
met veel sociale elementen.”

Theo Profijt:“Veel mensen zijn met vergelijkbare 
dingen bezig. Het thema was bruggen bouwen. 
Ik heb vandaag de eerste pijlers gelegd.” 
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land over het NVVC 2014.
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opkomst van de elektrische �ets.
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Vanaf het eerste NVVC in 1973 daalt 
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verkeerdoden is 
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alcohol, al dan niet in 
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Streven 2020

Als iedereen een �etshelm 
zou dragen zou het aantal 
gewonden met 

doden per jaar
door bermongevallen.
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‘Bruggen bouwen, 
werelden verbinden’

Het thema van het NVVC2014 roept op om verrassen-
de verbindingen te leggen tussen mensen, onderwer-
pen, projecten en werkvelden. Dit live magazine is 

een voorbeeld van de nieuwe, veranderende wereld. Snel en 
beeldend probeert het NVVC2014 een brug te slaan naar u 
als congresdeelnemer, met een terugblik én een vooruitblik.
Het NVVC2014 was een mooi podium voor bijzondere initia-
tieven. Zo hebben het Verbond van Verzekeraars en de politie 
samen met adviesbureau Via het initiatief genomen om de 
registratie van verkeersongevallen te verbeteren.  
Een andere: Zes buitensportbonden, sportkoepel NOC*NSF 
en NiBS (Nederlands instituut voor Sport en Bewegen) zijn 
samen met CrOW/KpVV en VeiligheidNl de strijd aan-
gegaan om sporten en bewegen in de openbare ruimte 
veiliger te maken. 
Met elkaar kom je verder en bedenk je originele oplossingen. 
innovatieve bruggen waren ook te vinden in de steeds groter 
wordende rol van technologie: intelligente fietsen, zelf-
rijdende auto’s die communiceren via internet, met elkaar 
en met andere systemen. Wat zijn de consequenties  voor 
de verkeersveiligheid, waar de werelden van hulpverlening, 
wegbeheer en letselpreventie samenkomen? 
Waar praten we over in 2016 op het volgende NVVC con-
gres? De connected electric bike, met e-call? Verkeersveilig-
heidskeurmerken voor gastouders? Hopelijk werkt dit maga-
zine als inspiratiebron en kunnen we tijdens het NVVC2016 
tevreden terugblikken op de bruggen die we in 2014 hebben 
geslagen om het verkeer weer veiliger te maken. 
En laten we elkaar in de tussentijd wel uitdagen om iets met 
de resultaten van dit congres te gaan doen! laten we vooral 
stappen zetten en elkaar scherp houden. Bruggen bouwen 
is mooi, maar we moeten ook de stap naar de andere kant 
durven zetten. 
We hopen dat het NVVC2014 u veel waardevols heeft ge-
bracht en zien u graag terug in 2016. Houd ons op de hoogte 
en meld ons uw ideeën en suggesties, zodat we die kunnen 
gebruiken voor het volgend NVVC.   

Ferry Smith, Voorzitter Stuurgroep NVVC

Meteen actie
“Maak tijd in je agenda om alle ideeën 

opgedaan tijdens #NVVC2014 om te 

zetten in acties. Ik vind bijvoorbeeld 

camera’s interessant, als middel om 

kruispunten in de gaten te houden. 

Daar ga ik meteen actie op ondernemen. 

Dat mag nu niet in een la verdwijnen.”

Marjolein Baart,  

Onderzoeksraad voor de Veiligheid

mailto:maura.houtenbos@swov.nl?subject=NVVC2014
http://magazine-on-the-spot.nl
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Martin Huysse: “Vervanging van kunstwerken 
en wegen met minder geld blijkt voor velen 
een herkenbare problematiek. Maar een  
antwoord is er nog niet.”

Martin van Oosten: “Iedereen streeft op eigen 
wijze verkeersveiligheid na. Dan werk je elkaar 
ook wel eens tegen. Maar dat houdt je scherp.”

Jongeren verkeersregels bijbrengen, daarvoor bestaan tal-

loze initiatieven en programma’s. Maar hoe kom je erachter 

dat verkeerseducatie ook tot veiliger verkeersgedrag leidt? 

Makers van die programma’s investeren te weinig in proces- 

en effectiviteitsevaluatie, constateerde een woordvoerder 

van KpVV. “Logisch, want een effectmeting is duur en lastig.”

Onlangs had SWOV nog gemeten dat jongeren na lessen 

over de ‘dode hoek’ wel meer kennis hadden over dit onder-

werp, maar dat hun gedrag in complexe verkeerssituaties 

nauwelijks verbeterde. “We kunnen er toch ook genoegen 

mee nemen dat verkeerslessen een beetje bijdragen  aan 

verkeersveiliger gedrag?”, opperde een deelnemer.

Daar was hoogleraar toegepaste psychologie Rob Ruiter het 

niet mee eens. “De effectiviteit van een programma valt 

of staat bij een goede implementatie. En een goede effect-

evaluatie kan niet zonder goede procesevaluatie.”

Meer weten? Klik hier voor meer informatie

Het aantal zwaargewonde verkeers-

slachtoffers neemt toe. Een belangrijke 

categorie onder deze slachtoffers zijn 

de oudere fietsers die gewond raken 

door een enkelzijdig ongeval. Met een 

intelligent adviessysteem op de fiets 

willen roessingh research en Develop-

ment, TNO en de Fietsersbond daar iets 

aan doen.

Komend jaar gaan de initiatiefnemers 

inzetten op drie terreinen: het  

ontwikkelen van een achteruitkijk-

assistent, obstakel-detectie en een 

route adviessysteem. “De eerste 

experimenten met de achteruitkijkas-

sistent zijn positief”, aldus een van 

de initiatief nemers. “iemand die het 

systeem testte zei zelfs: ‘Nu kan ik  

eindelijk weer zonder mijn man  

fietsen’.”

De initiatiefnemers staan open  

voor suggesties en ideeën. 

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie

Vanaf 2020 moeten veel wegen, bruggen en viaducten, ge-

bouwd tussen 1950 en 1970, worden vervangen. Geschatte 

kosten: honderden miljarden euro’s. Dat staat niet bij ie-

dereen op het netvlies. Bovendien is er onvoldoende geld in 

kas. Dus moet de vervangingspiek worden gespreid en zal de  

vervanging sober worden uitgevoerd. ‘Is noodgedwongen 

soberheid een gevaar of een kans voor de verkeersveiligheid’, 

wilden de sessiepartners van CROW, SWOV en de provincie 

Overijssel van de deelnemers aan deze sessie weten.

Vervanging biedt sowieso de mogelijkheid ongewenste 

situaties aan te pakken en te anticiperen op onvoorzienbare 

ontwikkelingen, was de conclusie na afloop. “Maar de smalle 

tunnel uit de jaren vijftig kun je niet verbreden”, aldus een 

deelnemer aan de sessie. 

Toch zijn er ook kansen. Vooral als belanghebbenden samen 

optrekken. “Het is verfrissend om te kijken wat er echt nodig 

is”, vond iemand. “Maar wat echt nodig is moet wel goed 

worden getest. Dat is samen goedkoper dan ieder voor zich.”

Meer weten? Klik hier voor informatie.

Verkeerseducatie  
vraagt om effectmeting

De intelligente fiets komt eraan

Welke pro-actieve data hebben we nodig?

pleidooi voor nationale 
onderzoeksagenda 

‘Sobere vervanging’ 
biedt ook kansen

Hoe maak je beleidsplannen voor verkeersveiligheid proac-

tief, en welke data heb je daarvoor nodig? Deelnemers aan 

de sessie ‘Verkeersveiligheidsbeleid maken zonder ongevals-

cijfers’ waren het na afloop roerend met elkaar eens: “Het  

is de hoogste tijd dat er een soort nationale onderzoeks-

agenda komt voor pro-actieve data.”

Want wat er dan precies nodig is, welke data en waarom, 

daar is iedereen zoekende naar. “Laten we daarom eerst kij-

ken wat we echt willen weten, en wat de betrouwbaarheid 

daarvan is”, opperde een deelnemer. “Vervolgens kunnen we 

daar doelstellingen aan hangen.”

Werk aan de winkel voor het IPO, het ministerie van Infra-

structuur en Milieu en het SkVV: “Help ons met onderzoek 

en met richtlijnen. Het zal sowieso tijd en effort kosten om 

data te verzamelen, dus graag ook duidelijk onderbouwd 

wat het rendement daarvan is.”

Meer weten? Klik hier voor informatie

 sessIes Tijdens het Nvvc2014 vonden in drie rondes 31 interactieve sessies plaats. sAFe licht er vier uit.

http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/51-on-mogelijkheden-effectmeting-verkeerseducatie
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/64-een-intelligente-fiets-zegen-voor-fietsveiligheid
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/68-sessie-01
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/58-verkeersveiligheidsdata-in-de-cloud-innovatieve-samenwerkingen-voor-betrouwbare-verkeersveiligheids-analyses
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Kitty van Baaren: “Een jongen die crimineel 
is, risico’s neemt en spijbelt, handelt verkeers
onveiliger. Wat bij mij beklijft is het pleidooi 
voor een integrale aanpak.”

Pieter van Vliet: “Twee dingen vallen mij op: het 
NVVC is de verbindende factor op het gebied van 
verkeersveiligheid geworden. En fietsveiligheid 
staat goed op de agenda.”

lang niet alle ongevallen in Nederland worden geregi-

streerd. En hoe meer meldingen van verkeersongevallen,  

hoe beter beleidsmonitoring, -analyse en -evaluatie moge-

lijk is, en dus grotere verkeersveiligheid. politie, het Verbond 

van Verzekeraars en Via sloegen de handen ineen voor STar, 

Smart Traffic accident reporting, een innovatieve samen-

werking die is gericht op een efficiënte ongevallenregistratie 

voor een betrouwbare ongevallenanalyse.

Centraal in de STar Safety Deal staat het gebruik van  

MobielSchadeMelden via de app en de website  

www.mobielschademelden.nl. Nu worden vooral verkeers-

ongevallen van voertuigen met kenteken geregistreerd. De 

bedoeling is dat alle verkeersongevallen – ook die zonder 

voertuig met kenteken, denk aan botsingen tussen fietsers 

– in de database komen. Daar krijgen verzekeraars een taak 

in. De politie gaat zorgen voor het optimaliseren van de 

ongevallenregistratie in die gevallen dat zij betrokken wordt 

bij een verkeersongeval.

50 procent digitaal
Behalve politie, Via en het Verbond van Verzekeraars onder-

tekenden ook rijkswaterstaat, het interprovinciaal Overleg 

(ipO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

(SWOV), VeiligheidNl, de aNWB, de Fietsersbond en Veilig 

Verkeer Nederland de STar Safety Deal.

“Een belangrijke nieuwe doelgroep zijn de fietsers”, zegt 

Tjeerd Wierda van Stichting Efficiënte processen Schadever-

zekeraars en initiatiefnemer van MobielSchadeMelden. “Op 

dit moment is er voor hen geen mogelijkheid om schade te 

melden. Met STar zullen daar stappen in worden gezet.”  

Stakeholders als Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond 

en de aNWB krijgen daar een grote rol in.

Het doel?  Wierda: “Wij verwachten dat binnen vijf jaar 50 

procent van de meldingen digitaal zal gaan. En met moder-

ne technologie kunnen we die informatie van verzekeraars 

inzetten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat is een 

geweldige win-win.” 

‘STar is geweldige win-win’
Het systematisch in kaart brengen van alle soorten verkeersongevallen. Dat 
is het doel van de STar Safety Deal, een deal die tijdens het NVVC2014 door 
acht organisaties is ondertekend. Belangrijke nieuwe doelgroep: fietsers.

 BrUggeN BoUweN, wereldeN verBINdeN  sAFeTy deAl 

 Speel de straatquiz zelfBekijk het filmpje van TeamAlert

http://www.mobielschademelden.nl
http://youtu.be/6Wv55QN02bE
http://t.co/n0RspyWk9R
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Robert-Jan van den Berg: “Op het NVVC kom 
je een enorme verscheidenheid aan kennis en 
informatie tegen. Het is een optimum voor het 
netwerken.”
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Lisette de Wildt: “Bij een effectief educatieproduct 
voor verkeersveiligheid, past misschien ook wel een 
weerbaarheidstraining of alcoholvoorlichting. En vice 
versa. Die gedachte vind ik interessant.”

 Zo sTAAN we er voor 
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Anja Schievink: “Heel inspirerend om te zien 
dat zoveel mensen werken aan hetzelfde doel: 
grotere verkeersveiligheid. Tegelijkertijd: het 
NVVC is bijna een soort reünie.”

Rob van de Ban: “Leerzame en leuke sessies. 
De constatering dat er een enorme piek aan 
vervanging van wegen en kunstwerken aankomt 
triggert mij om daarover na te denken.”

3D Scannen: nauwkeurig tot op de millimeter 
Advin verbindt de werkvelden van land-

meten en verkeersveiligheid. 3D scannen 

is hierbij de sleutel. Met een nauwkeuri-

ge radarmeting vanuit een rijdende auto 

wordt een digitaal model van de gescan-

de omgeving gebouwd. Advin vergelijkt 

het digitale beeld van de rijbaan en alle 

objecten eromheen met de eisen van 

wegcategorisering en basiskenmerken 

van wegontwerp. Dat levert een beeld 

op van de verkeersveiligheid: tot op de 

millimeter is te zien of de ruimte vrij van 

obstakels is, of de stand van de geleide-

rail nog voldoet aan de specificaties en 

of de wegbreedte voldoet.

De Road Safety Scan sluit aan op de 

nieuwe Europese wijze van het in beeld 

brengen van verkeersveiligheid (Euro-

RAP). Op het NVVC kregen de bezoekers 

een voorproefje van deze vernieuwende 

technologie.

Meer weten? Ga naar www.advin.nl of 

bekijk http://youtu.be/3N4MneT-Sdc

van dick Bruna tot 3d scan EN DE WiNNaar iS…
Drie projecten streden om de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2014 (NVVP), die elke twee jaar 
wordt uitgereikt. De NVVP is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de  
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
en de ANWB. Het publiek van het NVVC2014 koos ‘Veilig door ‘t Veen’ tot winnaar.Alerter dankzij Dick Bruna

Uit praktijkcases blijkt dat Dick Bruna-afbeeldingen in het verkeer het 

onderbewustzijn van de verkeersdeelnemer prikkelen. De afbeeldingen 

worden geassocieerd met kinderen. Weggebruikers matigen hierdoor 

hun snelheid en worden alerter op wat er in de omgeving gebeurt. 

Tjinco bv heeft tijdens het NVVC2014 laten zien dat integratie van 

verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding op deze manier een effectieve 

oplossing biedt. Meer weten? Kijk op: www.leerinhetverkeer.nl of stuur 

een mail naar info@leerinhetverkeer.nl

Na een aantal heftige verkeersongelukken namen jongeren in het 

Drentse Witteveen het initiatief om dorpsgenoten te attenderen 

op veiligheid in het verkeer. Ze kregen steun van jongerenwerk 

Enjoy, project ‘Witteveen levend & jong’ en het Verkeers- en ver-

voerberaad Drenthe.

‘Veilig door ’t Veen’ richt zich op gedragsverandering. Sommige 

projecten zijn zelf verzonnen, zoals kindergraffiti bij gevaarlijke 

verkeerssituaties en een verkeersveiligheidsmodeshow op school. 

Ook haalden de jongeren beproefde verkeersveiligheidsprojec-

ten naar Witteveen, zoals Streetwise voor basisscholieren, het 

theaterprogramma ‘De Derde Helft’ en een workshop ‘alcoholvrij 

op weg’. 

De jury: Deze ‘bottomup’ benadering sloeg al snel aan bij omlig

gende dorpen, waardoor het inherent een groot potentieel kreeg 

vanwege het draagvlak en de hoge participatiegraad.

Hoe houd je het oversteken van een drukke autoweg voor fietsers veilig? 

Het is een vraag waar veel gemeenten mee kampen. De gemeente Zwol-

le bedacht een fietsrotonde voor de plek waar een belangrijke fietsroute 

de Zwolse binnenring kruist. De wijk, scholen, de Fietsersbond en Veilig 

Verkeer Nederland dachten mee.  alleen fietsers kunnen een volledige 

ronde maken. auto’s kunnen wél rechtsaf of rechtdoor, maar niet links 

afslaan of de hele ronde rijden. Op de rotonde hebben fietsers voorrang. 

Bovendien is de rotonde zo ontworpen dat auto’s en vrachtauto’s maxi-

maal zicht hebben op de fietsers. 

De jury: Goed overdraagbaar, want relatief klein van opzet en niet excep

tioneel qua kosten en inspanning.

Een eervolle vermelding kreeg het project ‘Nul verkeersdoden Brabant’. 

De jury: Vanwege het enthousiasme, de inzet van 25 jongeren als ambas

sadeur en het brede palet  aan (sub)projecten verdient dit project navol

ging van alle provincies.

Geen groep is in het verkeer zo kwetsbaar 

als fietsende kinderen. Om kinderen in de 

groepen 4, 5 en 6 vertrouwd te maken met 

verkeersregels en -situaties bedachten Shell 

en Veilig Verkeer Nederland het Verkeers-

plein.  Het Verkeersplein is een rondreizend 

evenement. Ter voorbereiding krijgen scho-

len een lespakket toegestuurd. Op de dag 

zelf wordt een heel parcours uitgezet met 

verkeerslichten, verkeersborden en zebrapa-

den. Op fietsjes en skelters ervaren leerlingen 

op een speelse manier de verkeersregels in 

een veilige omgeving. 

De jury: De opzet is professioneel in elkaar ge

zet en ook de PR is slim aangepakt. En passant 

wordt ook op natuurlijke wijze het dragen van 

een fietshelm door kinderen ingezet.

De Zwolse fietsrotonde  

Eervolle vermelding

Veilig door ’t Veen 

Verkeersplein 

1

Twee extra E’s 
VVN vindt dat er binnen de  

traditionele 3 E’s voor verkeersveilig-

heid nog 2 E’s missen: Encouragement 

en Empowerment. De 5-E’s dus. 

Als het gaat om het goede voorbeeld 

geven in het verkeer hebben we een 

steuntje in de rug nodig. Omdat we er 

anders niet aan denken, of omdat we 

niet snel tegen de aanvaarde norm in 

gaan. 

Maar anno 2014 komt verandering niet 

alleen van de overheid, stelt VVN. Ook 

nonprofit en private partijen hebben 

daarin een rol. En daarom:  Encourage-

ment en Empowerment! 

In de stand van VVE konden bezoekers 

tijdens het NVVC2014 kennismaken 

met de 5 E’s vanuit het VVN 5E model 

als  integrale aanpak. Meer weten? 

Mail naar info@vvn.nl of bel 088 

5248800.

 KeNNIsmArKT  Nvvp 2014 

 geNomINeerd 

Bekijk het filmpje

Straatquiz
Hoe denken voorbijgangers over ver
keersveiligheid? Wat kan er veiliger?  
Op het NVVC2014 speelden deelnemers 
een quiz op basis van dit filmpje: 

 
http://youtu.be/6Wv55QN02bE. 

http://www.nvvc-congres.nl/

nvvp-2014/8-programma/88-ver-

keersplein

Bekijk Verkeersplein

Bekijk Zwolse fietsrotonde

http://www.advin.nl
http://www.leerinhetverkeer.nl
mailto:info%40leerinhetverkeer.nl?subject=
http://www.nvvc-congres.nl/nvvp-2014/8-programma/87-veilig-door-t-veen
mailto:info@vvn.nl
http://www.nvvc-congres.nl/nvvp-2014/8-programma/87-veilig-door-t-veen
http://youtu.be/6Wv55QN02bE
http://youtu.be/6Wv55QN02bE
http://www.nvvc-congres.nl/nvvp-2014/8-programma/88-verkeersplein
http://www.nvvc-congres.nl/nvvp-2014/8-programma/86-ronduit-veilig-de-zwolse-fietsrotonde
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Ilse Harms: “Wij toetsen onze ideeën om tot een 
kennisagenda te komen voor zelfrijdende auto’s 
en verkeersveiligheid. We hebben op het NVVC 
heel wat huiswerk meegekregen.”

Johan Vermeeren: “Het is een uitdaging om bij 
de inrichting van steden al die ‘langzame’ ver
keersdeelnemers, met verschillende breedten en 
snelheden, een plek te geven.” 

wie: Ynze Flietstra

Senior adviseur StaB

volgde de sessie:  

Verkeersveiligheidsonder-

zoek met inzet van camera’s

Inhoud: “Het verzamelen van (verkeers)

data door middel van video en lasers, 

daar ging deze sessie over. Conclusie? 

Kwaliteit van de registratie is afhankelijk 

van veel factoren, maar ook het doel 

moet helder zijn.

oordeel: “Camera-observatie geeft een 

goed inzicht in conflictsituaties. Specta-

culair is het onderzoek in 3D door drones. 

Nadeel is het ‘big-brother is watching 

you’ gevoel. De juridische consequenties 

zijn volgens mij onvoldoende onder-

zocht.”

wie: Derwin rovers

Senior Engineer bij rDW

volgde de sessie:  

Rijhulpsystemen:  

noodzaak of niet?

Inhoud: “De sessie ging in op huidige 

en toekomstige ontwikkelingen van 

rijhulpsystemen. Ook geautomatiseerd 

rijden passeerde de revue. Bij de inleiding 

en discussie kwamen ook de betrouw-

baarheid, risico-compensatie, educatie 

en de mix van intelligente en domme 

voertuigen aan de orde. Conclusie: er 

zit veel veiligheidspotentieel in rijassis-

tentsystemen’”

oordeel: “Hoe gaat het straks met 

motorfietsen, fietsers, rijopleiding en 

aansprakelijkheid? Vanuit mijn achter-

grond – de voertuigtechniek – vond ik die 

discussie ook heel interessant.”

wie: Hillie Talens

projectmanager bij 

CrOW-KpVV

volgde de sessie:  

Investeren in de verkeersveiligheidsaudit. 

Ja of nee?

Inhoud: “We kregen uitleg over wat een 

audit is en hoe een auditor werkt. De 

auditor maakt nadrukkelijk geen deel uit 

van het ontwerpteam, maar toetst het 

ontwerp op vier momenten in het ont-

werp-, aanleg- en openstellingsproces. 

Daarnaast werden kansen en bedreigin-

gen voor audits gepresenteerd.”

oordeel: “De toenemende belangstel-

ling voor en het gebruik van nieuwe 

contractvormen bieden zeker kansen 

voor een verkeersveiligheidsaudit. Wel 

zou er in mijn beleving meer aandacht 

moeten zijn voor gedragsbeïnvloeding in 

de audits.”

wie: Dave J. Kulik

Student Toegepaste 

psychologie

volgde de sessie:  

Aanpak risicogedrag jongeren

Inhoud: “De sessie gaf de laatste stand 

van zaken rondom verschillende projec-

ten die inzoomen op risicogedrag van 

jongeren. Het ging bijvoorbeeld  over de 

effecten van groepsdruk.”

oordeel: “Na afloop had ik een goed 

overzicht van de verschillende projecten 

rondom gedragsbeïnvloeding. Goed te 

merken dat veel van die projecten al 

aardig op stoom zijn gekomen.”

wie: Ed van Beeck

Onderzoeker aan Eras-

mus MC

volgde de sessie:  

(On)bewust (on)veilig

Inhoud: “De sessie ging over nieuwe 

onderzoeksmethoden voor de weginrich-

ting: SSaM (simulatiemodel), de veilig-

heidsscan en VOa. Daarnaast ging het 

over het gebruik van microsimulatie om 

de effecten van alternatieve scenario’s op 

zowel de doorstroming als kritische vei-

ligheidssituaties in te kunnen schatten.”

oordeel: “De aanpak vanuit de verkeers-

sector is breder toepasbaar. Bijvoorbeeld 

door micro-simulatiemodellen in te 

zetten om zorgprocessen zo veilig en 

doelmatig mogelijk in te richten.”

wie: Miranda van Dam (r) en Manon de 

Joode (l), projectleiders verkeer bij Onder-

wijsadvies

volgden de sessie:  

Doorgaand verkeer bij Groen licht!

Inhoud: “Kinderopvanglocaties krijgen 

de kans om een verkeersveiligheidslabel 

‘Groen licht’ te behalen. Ze worden dan 

getoetst op algemeen beleid, verkeerse-

ducatie binnen en buiten, een verkeers-

veilige schoolomgeving en op communi-

catie met ouders.”

oordeel: “Wij zijn er heel erg enthousiast 

over. Verkeerseducatie, daar zien wij het 

belang namelijk wel van in. Het concept 

is – zo denken wij – ook heel goed bruik-

baar in andere regio’s. Dus: we houden 

contact met de initiatiefnemers.”

 BeZoeKers receNsereN 

wie: Jan-auwke Verspuij

projectleider Wegont-

werp bij Witteveen en 

Bos

volgde de sessie: Verkeersveiligheids-

onderzoek met inzet van camera’s

Inhoud: “De sessie zoomde in op de 

verschillende toepassingsmogelijkheden 

van camera’s. Met daarbij een aantal 

deelpresentaties (die overigens niet alle-

maal even interessant waren).”

oordeel: “ik heb globaal kennis gemaakt 

met wat de mogelijkheden zijn. Ook 

weet ik nu iets meer van de verschillende 

technieken voor onderzoek. Dit biedt 

zeker kansen voor nieuw onderzoek, 

bijvoorbeeld ter onderbouwing van 

vuistregels.”

wie: Wouter Mommers

Gedragswetenschapper

volgde de sessie:  

Leren van belonen

Inhoud: “Hoe kun je het principe ‘belo-

nen’ inzetten om de verkeersveiligheid 

te verbeteren? Daarbij ging het in deze 

sessie vooral om gedragsverbetering.”

oordeel: “Met een aantal innovatieve 

projecten werd aangetoond dat belonen 

effectief kan zijn om gedragsverandering 

in het verkeer te bewerkstelligen. Het 

gericht inzetten van beloning kan boven-

dien draagvlak genereren voor verande-

ring, en dat kan op termijn veel goeds 

opleveren voor de verkeersveiligheid.”

wie: Wendy van den 

Heuvel

Beleidsadviseur Verkeer 

Stadsregio rotterdam

volgde de sessie:  

Ken je doelgroep: kies op maat!

Inhoud: “Maatwerk binnen een doel-

groep is belangrijk. Niet iedere jongere 

wil bijvoorbeeld dezelfde benadering. 

Verschillende factoren spelen een rol, 

zoals persoonskenmerken, leerstijlen, de 

sociale omgeving en de gebruikte ver-

voerswijze. Dus ken je doelgroep, en het 

effect van je maatregel wordt groter.” 

oordeel: “Het voorbeeld van het rOVO, 

‘Traffic matters’ is een mooie inspiratie-

bron om lokaal maatwerk toe te passen 

bij een enthousiaste school.”

‘sAFe’ vroeg deelnemers van Nvvc 2014 om een sessie te recenseren. Tien 
deelnemers delen hun ervaringen.

http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/38-verkeersveiligheidsonderzoek-met-inzet-van-camera-s
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/38-verkeersveiligheidsonderzoek-met-inzet-van-camera-s
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/47-rijhulpsystemen-noodzaak-of-niet
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/47-rijhulpsystemen-noodzaak-of-niet
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/39-de-verkeersveiligheidsaudit-nut-en-toekomst
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/39-de-verkeersveiligheidsaudit-nut-en-toekomst
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/43-aanpak-risicogedrag-jongeren-van-versnipperd-naar-integraal-moet-kunnen-toch
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/36-nieuwe-onderzoeksmethodieken-verkeersveiligheid
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/40-doorgaand-verkeer-bij-groen-licht-over-een-verkeerskeurmerk-voor-de-kinderopvang-van-0-4-jarigen
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/38-verkeersveiligheidsonderzoek-met-inzet-van-camera-s
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/38-verkeersveiligheidsonderzoek-met-inzet-van-camera-s
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/45-leren-van-belonen
http://www.nvvc-congres.nl/sessies/9-programma/sessies/55-ken-je-doelgroep-kies-op-maat
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Lysanne de Gijt: “In vergelijking met het vorige 
NVVC waren de sessies interactiever. Daardoor 
mis je verrassende ideeën, maar merk je wel wat 
het werkveld vindt.”

 Nvvc IN socIAl medIA 

@martijnvdleur prioritering voorgestelde advies-

systeem intelligente fiets (door ouderen) interes-

sante info! #NVVC2014

@XTNT_utrecht Onze stagiair luuk wint de straat-

quiz! Een masterclass op maat van het SWOV voor 

zijn stageonderzoek #NVVC2014

@lKuip Voortaan via de app je ongeval melden! 

real time ongevalgegevens met de Star Safety 

Deal 2014

@Trendinalia Did you know that 
#NVVC2014 was Trending Topic on 
Thursday 24 for 8 hours in Nether-
lands?

@Jackylodewijks leuke goed bezochte sessie zelf-

rijdende auto en verkeersveiligheid vandaag met 

#tno, #rdw en #helmond op #NVVC2014

@annelouHessels Namens VeiligheidNl de Star 

Safety Deal getekend op #NVVC2014. Op naar een 

completer beeld van de verkeersongevallen!

@Verkeersnet in 2013 zijn 570 mensen omge-

komen door verkeersongevallen in Nederland. 

Dat zijn er 80 minder dan in 2012 #verkeersnet 

#NVVC2014

@Erikpeekel Vandaag ben ik #dagvoorzitter op 

#NVVC2014. Het programma startte met goed 

nieuws: aantal slachtoffers gedaald in 2013

@vebemedia Net debatprijs kind en veiligheid ge-

wonnen, was alleen maar enthousiast #NVVC2014 

@MagazineontheSp peter van de Knaap (SWOV): 

‘Kan integrale veiligheid nog beter? We zijn al 

jaren top 5 van de wereld. Nog beter wordt niet 

makkelijk’ #NVVC2014 

@NVVC_2014 Star Safety Deal: mooi voorbeeld 

van bruggen die gebouwd zijn om werelden te  

verbinden #NVVC2014 

EJH: “Wat zeker anders zal zijn is de 

enorme invloed van techniek. Door 

auto’s met wifi aan elkaar te kop-

pelen, kunnen ze dichter op elkaar 

rijden.” 

aB: “Eens. Snelheidsovertredingen 

zijn onmogelijk door automatische 

cruise control. rijd je te dicht op 

je voorganger, dan wordt snelheid 

automatisch beperkt.”

EJH: “ik kan me voorstellen dat 

mobiel bellen of tabletgebruik in de 

auto wordt geblokkeerd, zoals je nu 

een alcoholslot hebt.”

aB: “Nog een andere ontwikkeling: 

mensen krijgen timeslots waarin ze 

mogen reizen. ‘Schat, morgen zit ik 

in de groep die om 7 uur van huis 

vertrekt naar werk’.”

EJH: “En vergeet het fietsgebruik 

niet: dat zal sterk toenemen, mede 

door de e-bikes. Door variatie in 

breedte en snelheden zijn verschil-

lende soorten fietspaden nodig.”

aB: “Uiteindelijk is verkeer iets 

tussen mensen. Calamiteiten kun 

je nooit helemaal uitsluiten door 

techniek. Ook in 2030 niet.” 

ivB: “De ervaring leert het volgende: 

maak je de weg veiliger, dan gaan 

mensen harder rijden.”  

MH: “Klopt. Bestuurders gaan zich 

steeds meer onschendbaar voelen.”

ivB: “Mijn credo is: visualiseer maar 

eens dat je dat niet bent, onschend-

baar. Bewustwording, daar gaat het 

om. En: jong geleerd is oud gedaan.”

MH: “ik geloof daarnaast ook in 

techniek.”

ivB: “inderdaad: betere verkeersvei-

ligheid is een kwestie van en-en!”

MH: “Maar dan wel techniek die 

rekening houdt met de mens die 

deze gebruikt.”

ivB: “Zoals?”

MH: “Je kunt Whatsapp’en en 

Facebooken wel verbieden, maar we 

blijven het toch doen. Zorg er dan 

voor dat we dat niet meer kunnen 

als we harder rijden dan – ik noem 

maar wat — honderd kilometer per 

uur. Zet techniek zo in dat automo-

bilisten de juiste adviezen krijgen. 

Dat is mogelijk. Daar is nog veel 

winst te behalen.”

 

SD: “in Noord-Brabant hebben wij 

een project: ‘Samen op weg naar nul 

verkeersdoden’.” 

HD: “Nul is toch niet reëel? Het 

leven heeft nu eenmaal risico’s in 

zich.”

SD: “Het gaat ons niet om het aantal 

doden. Het gaat om de beweging 

naar nul. achter ‘nul verkeersdoden’ 

zit een verzameling projecten om 

het verkeersgedrag en de wegkwali-

teit te verbeteren.”

HD: “Dat klinkt al beter. Want 

investeren in verkeersveiligheid om 

nul verkeersdoden te halen wordt op 

een gegeven moment te duur. Maar 

het is bij jullie dus vooral een slogan, 

begrijp ik.”

SD: “Zeker. Met volop participatie-

mogelijkheden in het project: men-

sen kunnen laten zien hoe zij hun 

verantwoordelijkheid nemen.” 

HD: “als we excessief rijgedrag ver-

mijden telt Nederland volgend jaar 

misschien nog maar 400 verkeersdo-

den. Dat zou al een stap zijn. Maar 

als we echt nul doden hebben, dan 

gaan we vast weer harder rijden.” 

Harry Derriks, Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid en  
Sandra Dircks, provincie 
Noord-Brabant 

Hoe realistisch is nul 
verkeersdoden?

Marika Hoedemaeker, TNO en 
Ingrid van Berkel, VEBE Media 

Wat moet er nu  
gebeuren om de  
verkeersveiligheid te 
vergroten?

Alexander Bastiaanse,  
Van Gelder Verkeerstechniek  
en Egbert-Jan van Hasselt,  
Nationale Politie

Wat is er anders aan 
het verkeer in 2030?

 10 mINUTeN IN gespreK 

 #NVVC2014 

Erik Geerdes: “Op naar de geautomatiseerde 
auto, om het verkeer veiliger te maken. En 
dat moment is dichterbij dan we denken.”

‘sAFe’ slaat bruggen tussen deelnemers die elkaar niet kennen. 
Zij gaan tien minuten in gesprek over een actueel thema.



Meteen actie
“Maak tijd in je agenda om alle ideeën 

opgedaan tijdens #NVVC2014 om te 

zetten in acties. Ik vind bijvoorbeeld 

camera’s interessant, als middel om 

kruispunten in de gaten te houden. 

Daar ga ik meteen actie op ondernemen. 

Dat mag nu niet in een la verdwijnen.”

Marjolein Baart,  

Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Helmplicht
“NVVC heeft mij bevestigd in de  
gedachte dat we moeten blijven hameren 
op de helmplicht voor snorfietsers. Daar 
moet nu hoognodig wetgeving voor komen. 
Daarmee halen we ze van het fietspad 
af en dwingen ze de rijweg op. Ik heb 
het idee dat daar steeds meer draagvlak 
voor komt.”
Karel van den Beurcht,  
politie Amsterdam

Discussie
“Wat nu te

 doen? H
et is de 

hoogste t
ijd om de discu

ssie te 

gaan org
aniseren 

over de  

breedte v
an provin

ciale wegen.”

Ton Hend
riks, ANWB

Natuurlijker
“Kennis van het visueel  

waarnemingszintuig leidt tot 

een natuurlijker wegontwerp. 

Daar is nog winst te behalen.”

Anonieme inzender

Meer openheid
“Dat het aantal verkeersdoden daalt komt ook door vooruitgang van de medische wetenschap. Er is nog veel onduidelijk over hoe gewonden bij ongevallen geregistreerd worden. Daar is echt meer openheid nodig.”Luuk Nijenhuis, gemeente Enschede

Gratis MB’s“Op onze hbo-opleiding onderzoeken 
we hoe we via sociale media de ver-
keersveiligheid bij jongeren kunnen ver-
beteren. Daar komen leuke dingen uit. 
Bijvoorbeeld dat het werkt om hen met 
MB’s op je bundel te belonen als blijkt 
dat ze iets gedaan hebben aan  ver-
keerseducatie. Daar zit perspectief in.”Adriaan Walraad, Windesheim Flevoland

Human factor
“Kijk eerst naar de human factor 

voordat je aan het ontwerpen slaat. 

Dat heb ik geleerd van het NVVC. 

Wat wil je van verkeersdeelnemers? 

Pas daarna komt de vraag hoe je dat 

volgens de richtlijnen gaat vertalen in 

een ontwerp.”

Sander Korver, gemeente Almere

Samenwerking

“Jongeren als risicogroep benaderen 

we nog te veel vanuit ons eigen ver-

keersveiligheidshokje. We kunnen ook 

voor samenwerking met andere partij-

en gaan, bijvoorbeeld met partijen uit 

de gezondheidszorg. Dan kunnen we 

hen totaalpakketten aanbieden.”

Kevin Oudhuis,  

Responsible Young Drivers

Nagenieten en evalueren

Wilt u nog even lekker nagen-

ieten van het NVVC2014? Ga 

dan naar de foto’s of kijk naar 

het filmpje. Wij gaan vast aan 

de slag met het NVVC2016! 

laat ons daarom weten wat u 

vond via het enqueteformulier 

dat u per mail ontvangt. 

Bedankt en tot ziens.

 eN NU? wat te doen na het Nvvc 2014? Acht deelnemers doen een suggestie.

http://www.nvvc-congres.nl/foto-s-nvvc-2014/nvvc-2014
http://www.nvvc-congres.nl/foto-s-nvvc-2014/nvvc-2014
http://youtu.be/YG0OlyxKMCk
http://youtu.be/YG0OlyxKMCk

