
VERKEERSVEILIGHEID
WOON-WERK VERKEER

FACTSHEET 

VERKEERSVEILIGHEID IN HET 
BEDRIJFSBELEID VERANKEREN

Het verankeren van verkeersveiligheid in het bedrijfsbeleid is een eerste stap. Door ambities en afspraken 
vast te leggen én deze actief uit te dragen, wordt voor iedereen duidelijk wat van ze verwacht wordt. Ook 
biedt verkeersveiligheidsbeleid een basis om elkaar aan te spreken op verkeers(on)veilig gedrag en blijft 
het onderwerp op de radar.  Laat het bijvoorbeeld terugkomen tijdens het jaarlijkse beoordelings- en/of 
functioneringsgesprek en combineer dit met afspraken over financiële regelingen rondom een leaseauto/-
fiets, reiskostenvergoeding of verzekering. 

HET GOEDE VOORBEELD GEVEN
Het is essentieel dat je als werkgever het goede voorbeeld geeft. Praten over verkeersveiligheid, 
maar tegelijkertijd zelf wel appen achter het stuur komt natuurlijk niet geloofwaardig over.  
Geef verkeersveiligheid dus een plekje in je beleid, én straal uit dat je het serieus neemt. 

PRAKTISCHE MAATREGELEN
Je draagt als werkgever met de inzet van praktische maatregelen en interventies direct bij aan  
de veiligheid van je medewerkers onderweg. Zo kun je aan de slag met veilig fietsen, veiligheid  
achter het stuur en het tegengaan van afleiding in het verkeer.
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AFLEIDING
Afleiding in het verkeer leidt tot gevaarlijke situaties. Door je aandacht op de weg  
te houden, voorkom je ongevallen in het verkeer.

Maatregelen: MONO, SafeDrivePod, Rijsimulator afleiding in het verkeer, etc.

VEILIGHEID IN DE AUTO
We brengen voor ons werk veel tijd door achter het stuur. Niet alleen van huis naar  
het werk, maar ook zakelijke ritten gedurende de werkdag. Verkeersveiligheid is  
daarom van groot belang. 

Maatregelen: een opfriscursus, ADAS, juiste bandenspanning, etc. 

FIETSVEILIGHEID
Fietsen is gezond, duurzaam en goedkoop. We willen meer mensen op de fiets,  
maar dan wel veilig. 

Maatregelen: goede verlichting en campagnes, regelmatig onderhoud aan de fiets,  
een fietstraining bij ‘snelle’ fietsen zoals de e-bike en speed pedelec, etc.

MEER
WETEN? Verken de mogelijkheden met 

de communitymanager van BMN
Neem een kijkje 
op onze website

Bekijk de toolbox

Het aantal verkeersdoden nam in 2020 (flink) af ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Een mooie ontwikkeling! Dit betekent niet dat het tijd 
is om achterover te leunen: samen gaan we voor NUL verkeersslachtoffers. 
De provincie en gemeenten zetten zich hiervoor in, maar ook de rol van de 
werkgever is cruciaal. We willen immers allemaal dat onze werknemers veilig 
thuiskomen en niet betrokken raken bij ongelukken.

VERKEERSVEILIGHEID
IN CIJFERS

9.400 ARBEIDSONGEVALLEN 
IN HET VERKEER (2019)

KOSTEN ARBEIDSVERZUIM: 
410 MILJOEN (2019)

6X MEER KANS OP ONGELUK  
BIJ VERSTUREN BERICHT  
TIJDENS HET RIJDEN 

TIJDSDRUK DRAAGT VOLGENS 50% 
ZAKELIJKE BESTUURDERS BIJ AAN 
SNELHEIDSOVERTREDINGEN 

35% BEDRIJVEN VERWACHT 
BINNEN 30 MIN REACTIE,  
OOK ONDERWEG

2/3 WERKGEVERS HEEFT 
VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID

WAAROM 
VERKEERSVEILIGHEID 
VOOR EEN WERKGEVER 
BELANGRIJK IS
Een werkgever is verantwoordelijk voor ongevallen 
die tijdens werktijd plaatsvinden. Niet alleen op de 
werkvloer, maar ook onderweg. 

Werken aan verkeersveiligheid getuigt van 
goed werkgeverschap en dit draagt bij aan de 
medewerkerstevredenheid.

GOED
WERKGEVERSCHAP
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Een ongeval kost veel geld. Denk aan ziekteverzuim, 
reparatiekosten en mogelijk productieverlies. 

SCHEELT GELD
Minder ongelukken zorgen voor minder files, en 
daarmee voor een betere bereikbaarheid en meer 
betrouwbaarheid in de dienstverlening. 

MINDER FILES5

Werken aan verkeersveiligheid past goed bij 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
en draagt bij aan een goed imago. 

GOED 
IMAGO
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Door aandacht te besteden aan verkeersveiligheid kan persoonlijk 
leed ten gevolge van een ongeval worden voorkomen. 

VOORKOM 
PERSOONLIJK 
LEED
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WAT KAN JE ALS WERKGEVER DOEN?

https://www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl/verkeersveiligheid/

