Wat kan mijn organisatie doen aan verkeersveiligheid?
Aan de slag met verkeersveiligheid, maar hoe? Deze lijst geeft een aantal mogelijkheden om binnen
uw organisatie uit te voeren. Hiermee hopen wij u te helpen met de eerste stappen te zetten naar
verkeersveiligheid. Op www.rovz.nl vind u ook materialen die u kunt gebruiken om met uw bedrijf bij
te dragen aan een 100% verkeersveilig Zeeland.
KENNISDELING
Maak verkeersveiligheid bespreekbaar en deel informatie
Verkeersveiligheid is een onderwerp dat op de werkvloer nog te weinig besproken wordt. Begin
daarom eens met het bespreekbaar maken van verkeersveiligheid. Dit kan informeel gebeuren
tijdens gesprekken in de kantine of tijdens een bedrijfsborrel. Maar je kan ook een kort moment
inplannen met je medewerkers om hier aandacht voor te vragen of informatie te delen via een
interne nieuwsbrief of posters. Het is belangrijk voor werknemers om te weten dat verkeersveiligheid
een belangrijk speerpunt is binnen de organisatie. Dat kan helpen om werknemers het gevoel te
geven dat ze de ruimte hebben om veilig deel te nemen aan het verkeer.
Wist je dat…
In 2018 was 36% van het totaal gereden kilometers in Nederland beroepsmatig vervoer volgens
Veilig Verkeer Nederland. In datzelfde jaar waren er 9400 arbeidsongevallen in het verkeer, 12000
ernstig gewonden door verkeersongevallen tijdens beroepsmatig vervoer. Ook vielen er 240
dodelijke slachtoffers in het verkeer tijdens zakelijk vervoer.
In 2020 er in Zeeland 18 dodelijke slachtoffers en 420 gewonden zijn gevallen in het verkeer? En dat
er 1840 ongelukken hebben plaatsgevonden?

Posters en informatie materiaal over verkeersveiligheid
Op de website www.rovz.nl zijn verschillende middelen te vinden die u kunt inzetten binnen uw
bedrijf. Hier vindt u onder anderen infographics, tips en posters die u binnen uw bedrijf kan
gebruiken.
Ook kunt u een poster downloaden waarop u samen met het bedrijf drie afspraken voor een veilige
verkeersdeelname opschrijft. Iedere werknemer kan hier zijn handtekening onder zetten. Zo wordt
iedereen herinnerd aan de afspraken die jullie samen gemaakt hebben.
Kennisquiz ANWB
De ANWB heeft een verkeersquiz ontwikkeld. In de quiz komen 10 vragen aan bod over ritsen,
puntstukken en weefvakken. Deze quiz kunt u ook inzetten tijdens een (online) bijeenkomst. De quiz
is te vinden via: Quiz: Wat weet jij over de snelweg? | ANWB

VEILIGE VERKEERSDEELNAME STIMULEREN
Er zijn meerdere manieren waarop u een veilige verkeersdeelname kunt stimuleren. Hieronder staan
enkele dingen die u kunt inzetten.
Stel de telefoons van alle werknemers MONO in
Met alle werknemers kunt u de afspraak maken om MONO te rijden tijdens en buiten werktijd.
Informatie om je telefoon MONO in te stellen vind je op www.rovz.nl/toolkit

Regelmatige voertuigchecks
Ieder jaar worden de voertuigen uiteraard APK gekeurd en worden er onderhoudsbeurten
uitgevoerd. Voertuigveiligheid vraagt om meer dan alleen deze APK keuring en beurten. Het advies is
om elke maand je oliepeil, bandenspanning en ruitenwisservloeistof te controleren. Check ook
regelmatig of de standaard uitrusting van de voertuigen nog compleet zijn. Maak een checklist voor
minimaal deze zaken om de eerste dag van de maand te controleren en neem dit op in de
bedrijfsvoering.
Veilig rijgedrag monitoren en stimuleren
Er zijn verschillende partijen die programma’s aanbieden waarmee werkgevers en werknemers
gemonitord worden op veilig rijgedrag en die het veilige rijgedrag stimuleren. Wilt u hier extra
aandacht aan besteden? Onder andere deze partijen zouden daar bij kunnen helpen:
- Veiligrijden.nl
- SD- Insights
- Veiligheid NL (programma Veilig Onderweg)
- Fleet Complete (Programma Vision)
TRAININGEN EN DEMONSTRATIES
Voor het inzetten van trainingen en demonstraties zijn voldoende mogelijkheden. Er zijn meerdere
partijen die hier producten voor hebben ontwikkeld. Enkele daarvan zijn opgenomen in deze lijst,
maar het aanbod is groter. Hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Mist u iets of bent u op zoek
naar een andere training of demonstratie? Neem dan contact op met het ROVZ. Wij helpen u graag
met uw vraag.
Toolkit voor Werkgevers van Veilig Verkeer Nederland (VVN)
Veilig Verkeer Nederland heeft een speciale toolkit ontwikkeld voor werkgevers. Hierin zijn
verschillende trainingen en workshops opgenomen. Sommige hiervan kunnen voor een individuele
werknemer ingezet worden, zoals een opfriscursus. Andere mogelijkheden zijn voor het hele bedrijf
in te zetten. De toolkit bestaat o.a. uit:
- Opfriscursus van verkeersregels
- Workshop MONO
- Cursus Rijvaardigheid
- Remwegdemonstratie personen auto
- Remwegdemonstratie vrachtwagen/bus
- Inzet van een rijsimulator
- Samen dodehoeklessen verzorgen aan het basis onderwijs
De volledige toolkit kunt u vinden via: https://vvn.nl/toolkit-werkgevers.
Bedrijfstrainingen van het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid (NIV)
Het Nederlands Instituut Verkeersveiligheid geeft verschillende bedrijfstrainingen. Enkele van de
trainingen zijn:
- Ongeval simulator
- Het nieuwe rijden
- Verkeersveiligheid 1 en 2
Ook heeft het NIV een mobiele trainingsbaan die ingezet kan worden, mits er voldoende ruimte is
voor de trainingsbaan.
Het volledige aanbod bedrijfstrainingen van het NIV kunt u vinden via:
https://niv.nl/opleidingen/bedrijfstrainingen/

Rijsimulator van Green Dino
Green Dino beschikt over verschillende rijsimulatoren voor auto’s, vrachtwagens, bussen,
alarmvoertuigen en scooters. Het aanbod van Green Dino kunt u vinden via:
https://www.greendino.nl/
GRIP training van ZLM
ZLM geeft GRIP trainingen. Deze training is gemaakt voor jonge automobilisten van 18 t/m 27 jaar.
De training reikt de deelnemers vaardigheden aan om bewuster de weg op te gaan. Er wordt gewerkt
aan zelfinzicht en het inschatten van risico’s. Jonge werknemers zouden gestimuleerd kunnen
worden om deze training te volgen.
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.zlm.nl/grip
Dare2Drive training van Dek
Dek verzorgt Dare2Drive trainingen in Zeeland. Deze training is gemaakt voor jonge automobilisten
van 18 t/m 27 jaar. De training leert om te gaan met extreme omstandigheden en bewuster te
worden van de gevaren binnen het verkeer.
Meer informatie kunt u vinden op: https://dare2drive.nl/
Veiligheidstraining ongevalpreventie bedrijfsauto’s van Verkeersveiligheid Groep Nederland
Verkeersveiligheid Groep Nederland organiseert verschillende trainingen voor bedrijven. Eén van de
trainingen is een ongevalpreventie training. Tijdens de training, desgewenst in het eigen voertuig,
ervaren uw medewerkers hoe een ongeval ontstaat en voorkomen kan worden.
Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.verkeersveiligheidgroep.nl/trainingen/ongevalpreventie-bedrijfsautos
E-learning veilig (land)bouwverkeer
Komen uw medewerkers vaak in aanraking met (land)bouwverkeer, of zijn zij zelf de bestuurder van
een dergelijk voertuig? Er zijn gratis e-learnings waarbij verschillende onderwerpen over veilig
(land)bouwverkeer aan de orde komen. Het volledige aanbod kunt u vinden op: www.landbouwverkeer.nl

CAMPAGNES
Ieder jaar worden er campagnes gevoerd rondom verschillende verkeersveiligheid thema’s. U kunt
deze campagnes extra kracht bijzetten door gebruik te maken van de campagnematerialen die wij u
beschikbaar stellen. Zo kunt u aan verschillende verkeersveiligheidsthema’s extra aandacht
besteden. Heeft u vragen over de verschillende campagnes of hoe u hier aan mee kunt werken,
neem dan contact op via rovz@zeeland.nl.
MONO Zakelijk
De MONO, ongestoord onderweg, campagne is gericht op het tegengaan van afleiding in het verkeer.
Hier is ook een zakelijke variant van ontwikkeld. MONO Zakelijk biedt dus een kans om MONO
binnen uw bedrijf of organisatie zichtbaar te maken. Er zijn verschillende middelen beschikbaar, zoals
sleutelhangers, stickers, posters en parkeerbordjes.
Meer informatie over de MONO Zakelijk campagne, tips en materialen kunt u vinden op:
www.monozakelijk.nl of via www.rovz.nl/mono-zakelijk.
MONO-helden campagne
In Zeeland is MONO-helden campagne ontwikkeld. Bedrijven en organisaties kunnen communicatie
materialen en tips uit een toolkit downloaden en intern inzetten. Zo kun je intern het MONO rijden,

ongestoord onderweg, onder de aandacht brengen. Door u aan te sluiten en dit via rovz@zeeland.nl
aan te geven wordt u ook opgenomen in de MONO-helden wall of fame.
Meer informatie over de MONO-helden campagne en de toolkit kunt u vinden op
www.rovz.nl/toolkit.
Snelheid
Ieder jaar in mei en juni wordt er campagne gevoerd om te hoge rijsnelheden terug te dringen.
Snelheid blijft een grote factor bij verkeersongevallen. Landelijk is bij 1 op de 3 dodelijke ongevallen
snelheid een ongevalsfactor. Meer weten over de campagnes of wilt u campagne materialen
inzetten? Deze kunt u vinden op www.rovz.nl.
Fietsverlichting
In het najaar en in de winter is het voor fietsers belangrijk om goed zichtbaar te zijn. Dit kan onder
anderen door een goede verlichting. Er zijn verschillende campagne materialen die ingezet kunnen
worden om dit onderwerp bij uw bedrijf, organisatie of vereniging onder de aandacht te brengen.
Deze kunt u vinden op www.rovz.nl.
BOB
Iedereen weet dat alcohol en verkeer niet samengaan. Toch zijn er jaarlijks nog veel
verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel is. In de zomer- en wintermaanden is daarom de BOB
campagne actief. Materialen voor de BOB campagne kunt u vinden via www.rovz.nl.

Aan de slag?
Elk bedrijf of organisatie is anders. Wilt u aan de slag met verkeersveiligheid? Super! Kies welke
activiteit het beste bij u past. Kunt u niet kiezen? Neem dan contact met ons op via rovz@zeeland.nl.
Wij helpen graag met bekijken welke mogelijkheden er zijn.
Wij horen graag over de activiteiten die u ontplooit en besteden daar graag aandacht aan via onze
mediakanalen. Voor u goede publiciteit en hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen
Maand van de Verkeersveiligheid
Elk jaar in september wordt er een Maand van de Verkeersveiligheid georganiseerd in Zeeland. In
deze maand geven wij extra aandacht aan acties rondom verkeersveiligheid. Wilt u een actie
organiseren in september? Het ROVZ hoort er graag van, zodat We uw activiteit ook op de kalender
kunnen zetten en er via onze kanalen meer aandacht aan kunnen geven.
Meedoen of vragen?
Wilt u met ons werken aan een 100% verkeersveilig Zeeland, laat het ons dan weten. Ook voor
vragen zijn wij altijd bereikbaar via rovz@zeeland.nl

