Aan de slag met verkeersveiligheid
In Zuid-Holland kwamen in 2018 100 mensen om bij een verkeersongeluk. In 2018 kwamen in heel Nederland
678 mensen om in het verkeer, waarvan 228 fietsers. Bijna 14% van de slachtoffers kwam om bij een
aanrijding met een vrachtwagen of een bus.1
Het aantal ernstige verkeersgewonden ligt in de provincie jaarlijks op circa 5.5002, dat zijn ongeveer
15 mensen per dag. Circa 80% van alle kilometers die gereden worden in Nederland zijn werkgerelateerde
kilometers en gemiddeld over Europa is 40% van de ongevallen werkgerelateerd.
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.
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
Download de checklist.
Op maakeenpuntvannul.nl/ondernemers en zet op een rij waarom aandacht voor verkeersveiligheid voor u
relevant is.

Stap 2
Ga aan de slag in uw organisatie.
Er zijn veel mogelijkheden om met verkeersveiligheid binnen uw organisatie aan de slag te gaan.
We hebben daarom een menukaart gemaakt met een aantal voorbeelden in verschillende categorieën.
De lijst is lang niet uitputtend en er zijn meer leveranciers in de markt. We hopen met deze menukaart een
eerste stap makkelijker te maken. Vind de menukaart ook op maakeenpuntvannul.nl/ondernemers.

Stap 3
Laat zien dat verkeersveiligheid in uw organisatie op de agenda staat.
En word ambassadeur van de campagne Maak een punt van nul.
Ambassadeurs worden op de website maakeenpuntvannul.nl vermeld met een foto en een quote.
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.
Meet weten? Neem contact met ons op: meedoen@maakeenpuntvannul.nl
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