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Zoom

• Microfoon uit tijdens presentatie

• Voor vragen:
• Gebruik chatfunctie

• Steek hand op – menu: reacties, raise hand
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Veiligheidskundige

Creëren van een veilige en 
gezonde werkomgeving d.m.v. 
een goede, actuele Risico 
Inventarisatie & Evaluatie



Danny van Oss
ADVOSS 
Verkeersveiligheid

Verkeerskundige 

Gedragsbeïnvloeding in het 
verkeer door verkeerseducatie, 
voorlichting en de inrichting van 
de weg.



Agenda

• Inleiding en aanleiding

• Hoe doen jullie het ? (mentimeter)

• Borging m.b.v.
Risico Inventarisatie & Evaluatie

• Korte pauze

• Borging m.b.v.
Verplaatsing en vervoermiddel 

• Vragen



Cijfers en berichten

2017: TomTom Telematics

meldt dat meer dan de helft van 

de managers van Nederlandse 

bedrijven geen idee heeft 

hoeveel tijd hun medewerkers 

rondrijden. Ze hebben dus 

geen idee of werknemers te 

lang achter het stuur zitten of 

niet. Daarmee is er mogelijk 

risico voor de veiligheid en 

efficiëntie op de weg.
Nieuwsbrief TomTomTelematic13juli2017

2020: 35% van de werkgevers in ons land

heeft geen regels voor hun medewerkers over het

smartphonegebruik in de auto.
BDDZ VALUE CASE VOOR VEILIG SMARTPHONEGEBRUIK IN HET VERKEER VOOR 

WERKGEVERS

januari 2020

2017: Van de dodelijke 

ongevallen in Europa 

gebeurt 40% tijdens een 

werk gerelateerde reis
European Transport Safety Council, 2017

2019: Jaarlijks vallen er naar 

schatting 50 à 60 verkeersdoden 

tijdens het werk en belanden 750 

werknemers met verwondingen 

in het ziekenhuis.
TNO 27 december 2019

2021: Ondanks dat er in 

het afgelopen jaar door 

corona veel thuis werd 

gewerkt, en we daardoor 

een stuk minder op de weg 

zaten, is het aantal 

verkeersongevallen

nauwelijks gedaald. Een 

derde van alle kilometers 

die in het verkeer worden 

afgelegd, is voor zakelijke

doeleinden.
Draagt jouw organisatie al bij aan 

verkeersveiligheid ? Athlon voorjaar 2021



infographic

stappenplan

checklist

menukaart

ontmoetingen

Zakelijke rijders
maakeenpuntvannul.nl/zakelijke-rijders/



Diverse campagnes

Landelijke / regionale campagnes 

overheid

• MONO en MONO Zakelijk

• BOB (zomer en winter)

•Snelheid

•AAN (fietsverlichting)

•Modder op de weg

Campagnes van branche 
organisaties

• Veilig op weg

• Zie je mij, zie ik jou

• Wees een heer in het verkeer

• Modder op de weg

• Blijf uit de dode hoek



Voorbeelden projecten waarin bedrijven participeren

• Dode hoek bij vrachtwagens (kinderen, senioren)

• Veilig met(land)bouwverkeer/VOMOL

• Praktijkdag Jonge Automobilisten

Voorbeelden projecten bij bedrijven

• MONOmeter

• Rijsimulator

• Fietsverlichting

• Remwegdemonstratie

Voorbeelden van trainingen
• Code 95 / het nieuwe rijden



Hoe doen bedrijven iets aan verkeersveiligheid ?

• Bedrijfsmissie en beleid

• Veiligheidsbeleid

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

• Verkeersveiligheidscampagnes

• Arbobeleid



“In Nederland krijgt 

verkeersveiligheid te weinig 

aandacht in het arbobeleid van 

bedrijven. Jaarlijks vallen er 

naar schatting 50 à 60 

verkeersdoden tijdens het werk

en belanden 750 werknemers 

met verwondingen in het 

ziekenhuis.” Dat stelt Paulien 

Borgers, innovatiedirecteur bij 

TNO.











Verkeersongevallen of 
arbeidsongevallen?

• Verkeersongeval tijdens werk 
is een arbeidsongeval

• Meldingsplichtig bij de 
inspectie SZW?

• Ziekenhuisopname
• Blijvend letsel
• Overleden 

• Niet meldingsplichtig ongeval
• Verkeersongeval
• Melden intern 
• ….



Mogelijke oorzaken 
verkeersongevallen 
tijdens werk

• Afleiding door telefoon / 
make-up / scheren

• Online meetings in de auto
• Stress / werkdruk
• Te laat vertrokken
• Oververmoeid
• Alcohol / restalcohol



Voorbeeld

Chris z’n zoon Koen is 
vrachtwagenchauffeur in loondienst van 
transportbedrijf ”the beet goes on” en rijdt 
mee in de bietencampagne. 

Chris is 65 jaar en heeft op zijn 18e in het 
leger zijn vrachtwagenrijbewijs behaald. 

Chris is verzekeraar en heeft sinds zijn 
diensttijd weinig meer op de vrachtwagen 
gereden. Hij heeft wel z’n 
chauffeursdiploma en code95 actueel 
gehouden. 

Op zaterdag gaat Chris mee en rijdt een 
stuk met een volgeladen vracht bieten. Dan 
gaat het mis….





Voorkomen van verkeersongevallen tijdens werk

• Risico Inventarisatie & Evaluatie

• Aanvullende Taakrisico Analyse (TRA)

• Geven van voorlichting & instructie

• Houden van toezicht

Is er een RI&E?
Is er een specifieke 

TRA?

Is er voldoende 
voorlichting / 

onderricht 
gegeven?

Is er voldoende 
toezicht 

gehouden? 



Wat staat er in de wet? 

• Arbowet, artikel 5 (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

• Risico’s inventariseren 

• Risico’s evalueren

• Maatregelen bepalen

• Plan van aanpak

• Wat is de actie?

• Wie is verantwoordelijk?

• Wat is de einddatum van de actie?

• Toetsing door kerndeskundige bij >25 FTE of geen goedgekeurde branche 

RI&E

• Arbowet, artikel 13 (bijstand deskundige werknemers)

• Preventiemedewerker



Wat staat er in de wet? 

• Arbowet, artikel 8

• Doeltreffend inlichten van medewerkers over de te verrichten werkzaamheden 

en de daaraan verbonden risico’s, alsmede de maatregelen die erop gericht zijn 

deze risico’s te voorkomen of te beperken

• Arbowet, artikel 10

• Voorkomen van gevaar voor derden

• Bijvoorbeeld: Voertuigen

• Bijvoorbeeld: Gedrag 

• Arbowet, artikel 11

• Algemene verplichtingen van werknemers

• Overeenkomstig opleiding en ontvangen instructies, naar vermogen zorg 

dragen voor eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken 

personen



Ben ik RI&E plichtig?

Wie dacht niet RI&E plichtig te zijn, maar is dat wel? 



Mogelijkheden RI&E

Branche RI&E
Algemene RI&E 

(online 
instrument)

Digitaal 
document door 

deskundige
Eigen manier



De branche RI&E

www.rie.nl

http://www.rie.nl/


Goedgekeurde 
branche RI&E



Wat staat er in?

• Algemeen / beleid
• Werken op specifieke locaties
• Fysische factoren
• Fysieke belasting
• Arbeidsmiddelen
• Gevaarlijke stoffen
• Ongevallen / brandveiligheid



Voorbeeld RI&E STL werkt – ongevallen en risico’s onderweg

• De chauffeur weet hoe hij moet handelen bij een verkeersongeval

• Verkeersongevallen worden geregistreerd

• Oorzaken van verkeersongevallen worden geanalyseerd

• Het bedrijf neemt maatregelen om de kans op herhaling van verkeersongevallen te 
verkleinen

• De chauffeurs hebben instructies over veilig en defensief rijden gekregen

• De chauffeurs beschikken over zichtbaarheidskleding

• Voor de chauffeur is nazorg geregeld, wanneer hij betrokken is bij een ongeval op de weg

• Klachten en opmerkingen van chauffeurs over onderhoud en veiligheid van het materieel 
worden besproken en samen opgelost



Voorbeeld RI&E –
andere branches / 
algemeen

• Zijn werknemers die tijdens 
het werk in voertuigen 
onderweg zijn, getraind op 
specifieke en onverwachte 
omstandigheden? 

• Hebben medewerkers die 
langs de weg werken hiervoor 
een passende opleiding 
gehad?



Moet mijn 
RI&E 
getoetst 
worden? 



Hoe kunnen we 
verkeersongevallen 
voorkomen en  
voldoen aan de wet? 

Dieper ingaan op de risico’s van 
specifieke risicovolle 
werkzaamheden, welke 
onvoldoende beoordeeld zijn in de 
RI&E door middel van een TRA 
(taakrisicoanalyse) 



TRA rijden op de openbare weg tijdens werk

Gevaar Risico Risicofactor E B W RS

Verkeersongeval / 
aanrijdgevaar

Ernstig letsel door 
verkeersongeval

Slecht zicht als gevolg van 
weersomstandigheden

7 3 5 105

Slecht zicht als gevolg van 
winterse omstandigheden 
(sneeuw / ijzel)

7 1 5 35

Overlijden door 
verkeersongeval

Onvoldoende nachtrust als 
gevolg van werkdruk / stress

15 6 3 270

Onoplettendheid door 
afleiding van mobiele 
telefoon

15 6 5 450



TRA rijden op de openbare weg tijdens werk

Gevaar Bronaanpak Collectief Individueel E B W RS

Verkeersongeval / 
aanrijdgevaar

Niet rijden bij slecht zicht 
(weersomstandigheden)

- Aanbieden alternatief werk of 
alternatieve route

7 3 1 21

Niet rijden bij winterse 
omstandigheden

- Organiseren slipcursus / training 
rijden in winterse omstandigheden

7 1 3 21

Beleid opstellen omtrent 
arbeidstijden en (nacht)rust

- Terugdringen werkdruk door 
reorganiseren werk of aannemen 
extra arbeidskrachten

- Coaching medewerker 
met stress klachten

15 6 1 90

Beleid opstellen omtrent 
mobiele telefoons op de 
openbare weg

- Training / instructie over de risico’s en 
gevolgen van afleiding van mobiele 
telefoon op de openbare weg 

- Gebruik MONO app 15 6 0,5 45



Risicoscore volgens fine & kinney



Opstellen TRA

Advies door deskundige

Opvolgen van maatregelen

Meten is weten



pauze



Rijden op de openbare weg: gevolgen werkgever

• Ongeval tijdens verplaatsing als onderdeel van het werk wel

• Ongeval tijdens woon-werk-verplaatsing wel

• Ongeval tijdens een privé verplaatsing wel

Rijden op de openbare weg: verantwoordelijkheid werkgever

• Ongeval tijdens verplaatsing als onderdeel van het werk wel

• Ongeval tijdens woon-werk-verplaatsing niet

• Ongeval tijdens een privé verplaatsing niet



Invloed van de 
werkgever op 
verplaatsingen

Verplaatsing en vervoermiddel als 
aanknopingspunt voor borging

Wanneer vindt de verplaatsing plaats?

❑ onder werktijd

❑ buiten werktijd

Op welke manier heeft de werknemer 
beschikking over het vervoermiddel?

❑ via de werkgever

❑ privé



A - Vervoermiddel van de werkgever gebruikt voor werkzaamheden



B - Deelvervoermiddel van de werkgever gebruikt voor werkzaamheden 
(dienstauto/-fiets/-e-bike bijv. om naar afspraken te rijden)



C - Vervoermiddel gebruikt voor werkzaamheden en privé (leaseauto/-
motor/-fiets/-bus bijv. voor bezoek werklocaties of bezorging tevens voor 
boodschappen, sport en vakantie)



D- Vervoermiddel van de zaak voor woon-werkverkeer/privé 
(leasefiets/fietsplan, leaseauto)



E - Eigen vervoermiddel (elk denkbaar vervoermiddel)



Verant
woordel

ijk
A

Vervoermiddel van de werkgever gebruikt voor werkzaamheden (bv. fiets voor milieu-inspectie, 
quad voor handmaaien rondom bomen, trekker voor ploegen van het land)

B
Deelvervoermiddel van de werkgever gebruikt voor werkzaamheden (auto of fiets die geboekt 
kan worden om naar afspraken te rijden)

C
Vervoermiddel van de werkgever gebruikt voor werkzaamheden en privé (leaseauto/-motor/-
fiets/-bus bijv. voor bezoek werklocaties of bezorging tevens voor boodschappen, sport en 
vakantie)

Niet 
verantw
oordelij

k D Vervoermiddel van de werkgever voor woon-werkverkeer/privé (leasefiets/fietsplan, leaseauto)

E Eigen vervoermiddel (o.a. fiets, auto, motor)



Gevaar Bronaanpak Collectief Individueel E B W RS

Verkeersongeval 
/ aanrijdgevaar

Niet rijden bij 
slecht zicht 
(weersomstan
digheden)

•Aanbieden alternatief 
werk of alternatieve route

7 3 1 21

Niet rijden bij 
winterse 
omstandighed
en

•Organiseren slipcursus / 
training rijden in winterse 
omstandigheden

7 1 3 21

Beleid 
opstellen 
omtrent 
arbeidstijden 
en (nacht)rust

•Terugdringen werkdruk 
door reorganiseren werk 
of aannemen extra 
arbeidskrachten

•Coaching 
medewerker 
met stress 
klachten

15 6 1 90

Beleid 
opstellen 
omtrent 
mobiele 
telefoons op 
de openbare 
weg

•Training / instructie over 
de risico’s en gevolgen van 
afleiding van mobiele 
telefoon op de openbare 
weg

•Gebruik MONO 
app

15 6 0,5 45

A – Vervoermiddel vdw werk



A B

NB: beperkt gebruik van het vervoermiddel (B) van invloed op verkeersveiligheid? 

B – Deelvervoermiddel vdw werk



Werk: borging in RI&E en TRA

Privé: via regeling van het vervoermiddel

Privé: via regeling van het vervoermiddel

C – Vervoermiddel vdw werk en privé

D – Vervoermiddel vdw privé



Lease auto en lease fiets

voorwaarden/gebruikers- of 
mantelovereenkomst

“De bestuurder dient de auto te gebruiken met de 
nodige zorgvuldigheid, overeenkomstig het 
juridische begrip ‘de zorgvuldigheid van een goede 
huisvader’, dat in het kader van artikelen 1382, 1383 
en volgende van het Burgerlijk Wetboek wordt 
gebruikt om de aansprakelijkheid te bepalen.”

Verkeersgedrag: zorgvuldigheid goede huisvader



Art. 1382 -1383 BW

Art. 1382 BW schrijft voor dat elke daad van de mens, waardoor aan een andere schade 
wordt veroorzaakt, diegenen door wiens schuld de schade is ontstaan, verplicht om de 
schade te vergoeden.

Art. 1383 BW voegt hieraan toe dat men niet alleen aansprakelijk is voor de schade 
veroorzaakt door zijn daad, maar ook voor die welke hij veroorzaakt heeft door zijn 
nalatigheid of onvoorzichtigheid.

Op dat men kan worden aangesproken op basis van de artikelen 1382 – 1383 BW dient 
simultaan te zijn voldaan aan volgende toepassingsvoorwaarden:

● Er is sprake van een buitencontractuele fout of nalatigheid
● Er is schade berokkend of veroorzaakt
● Er is een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade



Praktijkvoorbeelden voorwaarden/ reglement/ 

mantelovereenkomst
Goed “huisvaderschap door:

5.1 Verantwoordelijkheden bestuurder

- twee maandelijks controleren van de bandenspanning. Dit bevordert de veiligheid, 

duurzaamheid en bespaart brandstof.”

...

De bestuurder is verplicht mee te doen aan initiatieven om veiliger en zuinig rijden te 

stimuleren.

...

De bestuurder zal in geval van medicijngebruik van tevoren met zijn (huis)arts moeten 

overleggen over mogelijke beïnvloeding van de rijvaardigheid



Praktijkvoorbeelden voorwaarden /reglement/ 

mantelovereenkomst
Verwacht verkeersgedrag omschrijven:

Gebruik van alcohol en andere rijvaardigheids beïnvloedende middelen 

12.1 Met verwijzing naar de wettelijke regels en de verzekeringsvoorwaarden dient de medewerker zich voor 
en tijdens het rijden te onthouden van het gebruik van alcohol en andere middelen (bijvoorbeeld medicijnen), 
die een negatieve invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid. De medewerker zal in het geval van 
noodzakelijk medicijngebruik steeds tevoren met zijn (huis)arts dienen te overleggen.

12.2 De kosten welke voortvloeien uit het gebruik van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden zijn steeds 
geheel voor rekening van de medewerker. Bij beoordeling door de rechter betaalt de 
verzekeringsmaatschappij niet uit en wordt de verzekering op hetzelfde moment opgezegd. Voorzover de 
maatschappij wettelijk verplicht is uit te betalen, wordt de schade door de maatschappij dan wel werkgever 
op de medewerker verhaald.

12.3 De gevolgen van intrekking van het rijbewijs van de medewerker zijn geheel, zowel financieel als 
anderszins, voor risico van de medewerker.



Praktijkvoorbeelden voorwaarden /reglement/ 
mantelovereenkomst

Opties die verkeersveiligheid van het vervoermiddel vergroten standaard maken

“Er moet een handsfree telefoonvoorziening met bluetooth in de auto zitten.”

“Winterbanden maken deel uit van de standaarduitrusting.”

“Als extra wordt de auto uitgerust met een multimedia-stuur.”



Geen borging RI&E dmw TRA

Geen borging regeling van het vervoermiddel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen -> volgende masterclass

RI&E collectieve maatregel: campagne met invloed die privé doorwerkt

E – Eigen vervoermiddel privé



Maatregel door werkgever te treffen

A Vervoermiddel vdw

werk

RI&E bron collectief individueel

B Deelvervoermiddel 

vdw werk

RI&E bron collectief individueel

C Vervoermiddel vdw

werk en privé

RI&E

Regeling 

vervoermiddel

bron collectief individueel

collectief individueel

D Vervoermiddel vdw

privé

Regeling 

vervoermiddel

collectief individueel

E Eigen vervoermiddel 

privé

MVO collectief individueel

Borging 
binnen bestaand 

beleid/regeling



Vragen ?



Dank voor de deelname

…volgende masterclass

26 november
12.00 – 13.30 uur

• Implementatie van RI&E / 
TRA

• Hoe kunnen we 
verkeersveiligheid borgen in 
MVO ? 


