
Malek 16, scholier 
en maaltijdbezorger

Oma Hetty 67,
bestuurslid 
voetbalvereniging
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VERKEER = WEG, VOERTUIG EN MENS 
IN 95% VAN DE ONGEVALLEN SPEELT 

MENSELIJK GEDRAG EEN ROL 

17 ONGEVALLEN PER DAG 
*IN ZUID-HOLLAND
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*Volgens de politieregistraties raken er in Zuid-Holland dagelijks 17 mensen zo ernstig gewond bij een verkeersongeval, 
dat zij naar het ziekenhuis moeten. Daarnaast komen er elke per week een of twee mensen om in het verkeer in de provincie.

86% van de kinderen tussen 
0-12 jaar die bij de spoed-
eisende hulp kwamen na 
een verkeersongeval had 
een enkelzijdig ongeval op 
de fiets.

10-15 ongevallen per dag 
komen door gebruik van 
medicijnen in het verkeer.

Opa David 70,
parttime verkeersregelaar

Jaarlijks betreuren we in Nederland 
in het zakelijk verkeer 240 doden en 
12.000 ernstig gewonden.

Moeder Fatiha 40,   
eigenaar koeriersbedrijf

Het risico van een berichtje typen 
op je smartphone vergroot de 
kans op een ongeval 2,5 keer.

60-plussers vormen bijna 
driekwart (72%) van het 
totaal aantal fietsdoden.

Wouter 45, basisschoolleraar 

https://www.maakeenpuntvannul.nl/


IEDEREEN NEEMT DAGELIJKS DEEL AAN HET 
VERKEER. IEDEREEN KAN BIJDRAGEN AAN 

MEER VERKEERSVEILIGHEID.
Er vallen te veel slachto�ers in het Nederlandse verkeer. Gemiddeld genomen sterven elke dag 2 personen en raken 58 mensen gewond. 
In Zuid-Holand raken iedere dag 17 mensen gewond. In 95% van de ongevallen speelt menselijk gedrag een rol. De maatschappelijke kosten 

van verkeersonveiligheid zijn ruim 17 miljard in 2018. Ter vergelijking: de maatschappelijke kosten van files in Nederland worden geschat
 van € 3,3 tot € 4,3 miljard euro (op de Nederlandse hoofdwegen).** 

Beleid
Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 
Landelijk beleidskader gericht op het vergroten van de 
verkeersveiligheid in Nederland. 

Risicogestuurd 
Verkeersveiligheidsbeleid gericht op een proactieve aanpak 
van risico’s, met andere woorden gericht op het voorkomen 
van ongevallen.

Integraal 
Verkeersveiligheidsbeleid dat uitgaat van alle 3 de elementen 
die nodig zijn: engineering, enforcement, education.

3 E’s – engineering, enforcement, education 
Het instrumentarium om verkeersveiligheid te vergroten, 
bestaande uit infrastructuur en voertuigtechniek, handhaving 
en bewustwording, voorlichting en training.

Duurzaam Veilig Wegverkeer 
Beschrijving van principes voor ontwerp en organisatie van 
een slachto�ervrij verkeerssysteem. 

Verkeersveiligheid MRDH
De 23 gemeenten in de metropoolregio werken samen aan het 
verbeteren van de verkeersveiligheid.  

Maak Een Punt Van Nul
Overkoepelende aanpak en motto voor de verkeersveiligheid 
in Zuid-Holland.

Actieplan 2022 ROV Zuid-Holland

Verkeersveiligheid Provincie Zuid-Holland
De provincie werkt vanuit diverse rollen en met partners aan 
verkeersveiligheid.

Organisaties en netwerken
Kennisnetwerk SPV 
Een samenwerking van CROW en SWOV in opdracht van 
het ministerie van IenW rondom de implementatie van het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

SWOV 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
De SWOV verwacht dat richting het jaar 2040 het aantal 
gewonden met 50% gaat toenemen en daarbinnen het 
aantal ernstig gewonden gaat verdubbelen. Het aantal doden 
zal naar verwachting zich stabiliseren rond de 500 per jaar.

CROW 
Kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer 
en vervoer, en werk en veiligheid.

Samenwerkingsverband tussen MRDH en provincie 
Zuid-Holland op het gebied van verkeersveilig gedrag.
Samenwerkingsverband tussen MRDH en provincie 
Zuid-Holland op het gebied van verkeersveilig gedrag.

Regionale projectgroep / platform verkeersveiligheid (RPV) 
Regionaal samenwerkingsverband op het gebied van verkeers-
veiligheid in een van de 7 bestuurlijke regio’s in de provincie 
Zuid-Holland. 

Programma’s en campagnes
Doortrappen 
Programma gericht op het zo lang mogelijk veilig blijven 
fietsen van ouderen door hen te motiveren zelf maatregelen 
daartoe te nemen.

SCHOOL op SEEF 
Programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie in 
het primair onderwijs. 

TotallyTra�c 
Programma voor verkeerseducatie in het middelbaar en 
voortgezet onderwijs. 

MONO 
Campagne gericht op het verminderen van afleiding in het 
verkeer door de smartphone. Het risico van een berichtje 
typen op je smartphone vergroot de kans op een ongeval 
2 en half keer. 

BOB 
Campagne gericht op het verminderen van alcoholgebruik 
in het verkeer. Ongeveer 1 op de 5 verkeersslachto�ers heeft 
direct te maken met alcohol in het verkeer. 

AAN 
Campagne gericht op het voeren van verlichting op de fiets. 
Het risico om in het donker bij een verkeersongeval betrokken 
te raken neemt met 20% af als je goede verlichting hebt.

Snelheid
Campagne gericht op het bewustmaken van de verkeersdeel-
nemer over het e�ect van snelheid op verkeersveiligheid.

**Bron: SWOV

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/12/05/bijlage-1-het-strategisch-plan-verkeersveiligheid-2030-veilig-van-deur-tot-deur/Bijlage+1+Het+strategisch+Plan+Verkeersveiligheid+2030+Veilig+van+deur+tot+deur.pdf
https://duurzaamveiligwegverkeer.nl/
https://mrdh.nl/verkeersveiligheid
https://www.maakeenpuntvannul.nl/
https://www.maakeenpuntvannul.nl/wp-content/uploads/2022/03/ROV-Zuid-Holland-Actieplan-2022.pdf
https://www.maakeenpuntvannul.nl/doortrappen/
https://www.maakeenpuntvannul.nl/bob-gaat-voor-nul/
https://www.totallytrafficzuidholland.nl/
https://www.schoolopseef.nl/
https://www.maakeenpuntvannul.nl/mono/
https://www.maakeenpuntvannul.nl/fietsverlichting-aan/
https://kennisnetwerkspv.nl/
https://www.swov.nl/
https://www.crow.nl/
https://rovzh.nl/
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https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/verkeersveiligheid/

