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Op 9 september 2019 organiseerde het Regionaal Ondersteuningsbureau 
Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV Zuid-Holland) het symposium ‘Verkeersveiligheid, 
wat is het jou waard?’ in bierbrouwerij De Prael in Den Haag. Deelnemers gingen met elkaar 
in gesprek om zich samen in te zetten voor de aanpak ‘Maak een punt van nul’.  
De bijeenkomst ging van start met 6 interactieve werksessies. 
 
Veilig in het verkeer tot je 100ste en verder 

In de sessie ‘Veilig in het verkeer tot je 100ste en 
verder’, onder begeleiding van Wil de Moor 
(projectleider Senioren en Fietsveiligheid bij ROV 
Zuid-Holland), werd gesproken over het programma 
Doortrappen. In dat programma krijgen senioren 
informatie en praktische oefeningen om veilig te 
kunnen blijven fietsen. Belangrijk, want regelmatige 
lichamelijke activiteit (en training) stimuleert de 
vitaliteit en heeft positieve invloed op de participatie, 
zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Actieve 
samenwerking met bijvoorbeeld buurt- en 
welzijnswerk en ouderenorganisaties is een succesfactor in het bereiken van de doelgroep van de 
Doortrapdagen. In de integrale aanpak kan worden aangesloten bij de behoefte. Een tip is 
hulpmiddelen om langer veilig te fietsen (zoals een spiegel) te promoten. Als fietsen op een 
gewone of e-bike niet meer lukt is een aangepaste fiets een optie. Ondersteuning voor vrijwilligers 
kan de kwaliteit van de Doortrapdagen borgen. Deelnemers vinden kennisuitwisseling met 
ervaringsdeskundigen op de uitvoering heel waardevol.  
Bekijk ook de doortrappen film die tijdens de sessie werd getoond:  Doortrappen 

https://youtu.be/-B0FPg6QFUM


 

  

 Verkeersveiligheid, wat is het jou waard? 
           Verslag symposium 9 september 2019 
 

 
 
Ouders en kinderen, kansen voor nieuwe educatie 

Bij Wiesje Hofstede (projectleider SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic bij ROV Zuid-Holland) ging 
het over kansen voor verkeerseducatie en opvoeding in de sessie ‘Ouders en kinderen’.  
Punt van discussie is of je vooral de infrastructuur zo moet inrichten,  
dat die veilig gedrag afdwingt of met name het gedrag zo 
moet beïnvloeden dat mensen de infrastructuur veilig 
gebruiken. Veel deelnemers zijn het erover eens dat 
verkeer een verplicht onderwerp moet zijn in het 
onderwijs. Marielle van der Plaat van kinderopvang De 
Peuterhoeve houdt zich actief bezig met 
verkeerseducatie. In het kinderdagverblijf worden 
verkeerslessen gegeven met een leskist en Marielle 
spreekt de ouders aan via nieuwsbrieven op goed 
gedrag.  
Een duidelijke uitkomst van de sessie was het idee juist  
de kinderen ambassadeur laten maken: via de kinderen bereik je de ouders. Vervolgens maak je 
de stap naar de ouders en kijk je of je verkeerseducatie samen met hen kan oppakken.  
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Zakelijk onderweg 

Astrid Homan (programmamanager) begeleidde  
de sessie ‘Zakelijk onderweg’.  Er werd 
gediscussieerd over de verantwoordelijkheid van de 
werkgever. Inzichten werden gedeeld waarom 
organisaties aan de slag gaan met het onderwerp en 
hoe je het thema verankert in beleid. Reeds actieve 
organisaties gaven voorbeelden. Er werd gewezen op 
de wisselwerking tussen techniek en sturen op 
gedrag. Bewustwording van onveilig gedrag en de 
risico’s die daarmee gepaard gaan is stap één. 
Belangrijk uitgangspunt om de aandacht te borgen:  
organiseer het gesprek over verkeersveiligheid met elkaar en zorg dat het normaal wordt om 
elkaar aan te spreken. In de sessie werd ook gesproken over de rol die overheden kunnen 
hebben. In allerlei soorten opdrachtverlening, van koeriersdiensten, verhuizingen tot logistiek en 
ophaal- en beheersdiensten kan worden gevraagd naar verkeersveiligheid. Dit hoeft niet eens met 
extra budget. De vraag alleen zal al zorgen voor bewustwording. 
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Andere rol van de overheid: samen met de omgeving 

In de sessie ‘Andere rol van de overheid: samen met de omgeving’ 
onder begeleiding van Ada Aalbrecht (projectleider Wijkaanpak en 
‘Maak een punt van nul’ bij ROV Zuid-Holland) waren belangrijke 
conclusies, dat er al veel goede initiatieven, kennis en middelen 
zijn die we vooral moeten blijven delen (in bijeenkomsten als deze, 
in de regio’s en online). Dat zit bijvoorbeeld in het 
ambassadeurschap van organisaties (naar eigen medewerkers en 
de omgeving) en in het invullen van campagnes met bewoners of 
medewerkers zelf. 
De Omgevingswet en de risicogestuurde aanpak bieden nu goede 
kansen om met de omgeving samen te werken. Belangrijk is 
daarbij om ruime aandacht te houden voor gedragsbeïnvloeding. 
Aansluiten op de behoeften van de kwetsbare groepen (ouderen, 
maar bijvoorbeeld ook kinderen en mensen met een beperking) en 
anderstaligen is een terrein waar nog kansen liggen. Zorg daarbij 
ook dat er goede informatie is voor de gemeenteraad, zodat deze mee worden genomen in de 
plannen. Deel kennis pro-actief met hen.  
In de afsluiting een belangrijke boodschap voor gemeenten: heb lef, sta op, ga aan de slag en 
monitor de resultaten! 
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Risicogestuurd naar 0 

De boodschap ‘sta op en ga aan de slag’ was ook 
duidelijk te horen in de sessie ‘Risicogestuurd naar 0’ 
onder begeleiding van Etiënne van der Horst 
(beleidsmedewerker verkeersveiligheid bij de Provincie 
Zuid-Holland). Kom achter je bureau vandaan en denk 
anders. De gemeente Rotterdam kreeg een compliment 
voor het ontwikkelde model waarmee risicoprofielen 
kunnen worden opgesteld voor verschillende locaties in 
de stad. In een vlekkenplan zie je in één oogopslag waar 
de risico’s zitten en wat de effecten kunnen zijn van een 
ingreep. Risicogestuurd naar 0 dus.  
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Sport en verkeer, samen in beweging 

In de sessie ‘Sport en verkeer, samen in beweging’ onder 
begeleiding van Janny van Bergeijk (Hoeksche Renners) 
werd geconcludeerd dat het belangrijk is om feiten met 
elkaar te delen. De wielersport vormde de start van de 
sessie, waarbij aandacht werd gevraagd voor veilig 
verkeersgedrag van deze groeiende groep weggebruikers. 
De Hoeksche Renners zijn zelf een goed voorbeeld met 
actief beleid op wegkapiteins. In bredere zin ging het 
gesprek over hoe sportverenigingen zich kunnen inzetten 
voor verkeersveiligheid. BOB sport is een lopende 
campagne gericht op het voorkomen van alcohol in het 
verkeer na het sporten. Sportverenigingen hebben doorgaans een brede achterban en kunnen die 
contacten benutten om veilig verkeersgedrag in bredere zin te promoten. 
De oproep aan verenigingen is: bedenk wat je als organisatie kunt doen en kijk daarbij ook naar de 
omgeving van de verenigingen, zowel de fysieke locatie als de sociale omgeving. Maak 
bijvoorbeeld naar voorbeeld van een schoolomgeving een kiss & ride en maak gebruik ook de 
beïnvloedingskring van de leden.  
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Welkom nieuwe ambassadeurs 

Na een pauze waarin veel werd doorgepraat kwam de hele groep bij elkaar om de inspiratie te 
delen.  
Een mooie start  werd gemaakt  door nieuwe 
ambassadeurs van Maak een punt van nul 
voor te stellen: Renewi, KR Communicatie, 
FC Dordrecht, Mondial Movers VanderVelde ’t 
Veentje Verhuizingen, Kinderdagverblijf De 
Peuterhoeve, Team Intro, Brouwerij De Prael 
en Vitamine & Zo. Zij kiezen voor het 
ambassadeurschap omdat ze het 
verkeersgedrag in en vanuit hun organisaties 
willen veranderen. Ze geven het goede 
voorbeeld met wat zij al doen en roepen 
anderen op ook aan de slag te gaan. Een 
opmerkelijk en ongelukkig toeval: de directeur 
van de Haagse locatie van Brouwerij De Prael  
kon er niet bij zijn, vanwege een aanrijding veroorzaakt door een andere appende bestuurder. 
De ambassadeurs maken hun deelname direct zichtbaar met magneetplaten op hun voertuigen.… 
 
 
Verkeersveiligheid in Den Haag 

De deelnemers werden opgeroepen om een ansichtkaart op te sturen naar iemand die ze willen 
uitdagen om ook een punt te maken van nul verkeersslachtoffers. Aan wie Robert van Asten, 
wethouder Mobiliteit in de gemeente Den Haag, die stuurt? Aan de gewone Hagenaar. Want terug 
van vakantie valt hem eens te meer op dat die zich niet altijd aan de verkeersregels houdt. Hoe 
pakken ze verkeersveiligheid in Den Haag aan? Robert van Asten vertelt: door de infrastructuur te 
verbeteren en het gedrag van mensen proberen te veranderen. Met voorbeelden (zoals de 
Noordwestelijke hoofdroute) laat hij zien hoe kruisingen veiliger zijn geworden door ze opnieuw in 
te richten en sterfietsroutes worden verbeterd. Wat gedrag betreft richt de gemeente zich op 
kinderen, jongeren en ouderen. Er worden bijvoorbeeld  schoolomgevingen aangepakt, zoals de 

schoolzone bij De Grote Beer. Daar is een drempel 
aangelegd en zijn hekken geplaatst, zodat 
scholieren worden gedwongen bij het zebrapad 
over te steken. Maar: er is nog wat te winnen in het 
gedrag van ouders. Daarom loopt in Den Haag het 
experiment de schoolstraat. Daarbij wordt een 
schoolstraat tijdens schoolbrengtijden afgesloten 
voor auto’s. Getest wordt hoe de ouders zich dan 
gedragen.  
 
 
 
 

 
 

https://www.renewi.com/nl-nl
https://krcommunicatie.nl/
https://www.fcdordrecht.nl/
https://www.vanderveldeverhuizingen.nl/
https://www.vanderveldeverhuizingen.nl/
http://www.peuterhoeve.nl/
http://www.peuterhoeve.nl/
https://www.teamintro.nl/
https://www.deprael.nl/de-prael-den-haag/
https://www.vitamineenzo.nl/
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Daarnaast stipt Robert praktische verkeerseducatie, trainingen voor ouderen en campagnes en 
interventies aan die kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid. Mensen snappen dat er iets moet 
veranderen, maar hebben nog even een zetje nodig. Vooral het rustiger maken van de straten ziet 
de wethouder als belangrijk aandachtspunt.  
 
 
 
De economische waarde van verkeersveiligheid 

Een tweede keynote werd verzorgd door  
Peter van der Knaap, directeur Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. 
Hij benoemt de uitdagingen als het gaat om 
verkeersveiligheid en poogt de economische waarde 
van meer verkeersveiligheid te duiden. We worden 
steeds ouder, dus er zijn steeds meer ouderen op de 
weg. Het wordt steeds drukker op de weg met steeds 
meer verschillende voertuigen en er zijn hardnekkige 
gedragsproblemen, zoals rijden onder invloed van 
alcohol en appen in het verkeer. Het lijkt wel of 
veiligheid in Nederland lager op de agenda is komen 
te staan. En dat terwijl verkeersongevallen ons 
jaarlijks 14 miljard euro kosten. Het gaat dan om medische kosten, productiekosten, immateriële 
kosten, materiele kosten, afhandelingskosten en filekosten. Immateriële kosten (leed, pijn, verdriet 
en verlies aan kwaliteit van leven en levensvreugde) zijn het hoogst, de filekosten het laagst. 

 
Het goede nieuws is dat we wel wéten hoe we het systematisch moeten aanpakken. Bovendien 
zijn de ambities bij de overheid om naar nul te gaan groot, ook op internationaal niveau. Er zijn 
veel plannen in ontwikkeling en we blijven ondertussen innoveren. We kunnen concluderen dat de 
economische waarde van veilig verkeer zeer groot is. Zet je daar dan samen ook voor in is de 
oproep van Peter! 
 
 
Op naar nul in Zuid-Holland 

Het symposium wordt afgesloten met een korte terugblik op de werksessies en een sneak preview 
van de campagnefilm voor de aankomende themaweek Maak een punt van nul van 14 t/m 21 
september. En heeft het publiek de 15 nullen in de zaal gezien? Die staan voor 15 mensen, het 
aantal dat in Zuid-Holland dagelijks slachtoffer wordt van een verkeersongeval. Volgende keer  1 
of 2 minder, daar gaan we voor. 
 
 


