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• Inleiding; het SPV2030
• Waarom nieuwe manier van werken?
• Wat is risicogestuurd werken?
• Wat zijn risico-indicatoren?
• Hoe meet je dat? Rol van data
• Toekomstbeeld
• Vragen?

Inhoud presentatie

Activiteiten in 2020



‘An Inconvenient Truth’

Source:European Traffic Safety Counsil (ETSC)

Doelen voor 2020 niet gehaald!!

Bron SWOV

https://etsc.eu/euroadsafetydata/


Strategisch Plan 

Verkeersveiligheid 2030
Ambitie: 
nul verkeersslachtoffers in 2050 (Vision Zero)
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Introductieperiode SPV 2030 Ervaren, leren en evalueren Bijstellen en professionaliseren

Uitvoerings-
agenda Rijk 
is opgesteld

Landelijk kennisdelings-
platform is ingericht

Eerste landelijke
alliantie-overleg onder
regie van ministerie heeft 
plaatsgevonden

Nieuwe werkwijze
Rijk staat: Rijk werkt 
risicogestuurd aan 
landelijke doelstellingen
op baiss van SPI’s

SPV 2030
gereed

Implementatie 
o.b.v. lessen 
regionale pilots en 
huidige kennis

Introductiejaar 
nieuwe werkwijze

Wegbeheer oefenen gezamelijk met risicogestuurde
aanpak, leren van elkaar en komen tot een werkende 
set SPI’s voor verkeersveiligheid

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over 
maatregelen en wordt de ontwikkeling van risico’s 
regionaal en landelijk gemonitord

Overheden monitoren de voortgang op de 
uitvoeringsagenda’s (Rijk en regionaal) en spreken 
elkaar aan op de resultaten

Wegbeheerders doen meer ervaring op 
en professionaliseren de risicogestuurde
aanpak

Jaarlijks worden resultaten op de SPI’s
gemonitord en wordt het beleid verder 
aangescherpt

Overheden monitoren de ontwikkeling van 
de SPI’s (landelijk en regionaal) en spreken 
elkaar aan op de resultaten

Nieuwe werkwijze
regio’s staat: regio’s 
hebben concreet beleid 
en monitoring ingericht 
op basis van SPI’s Nederland heeft een goed functionerend 

risicogestuurd verkeersveiligheidbeleid op 
alle niveaus

Einde looptijd
SPV 2030

Regionale overleg-
Structuren worden

Uitgewerkt

Regio’s hebben eerste
Inventarisatie gemaakt van 

grootst risico’s

Regio’s hebben regionale 
uitvoeringsagenda’s opgesteld
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Alle regio’s hebben een 
aanpak gedefinieerd voor 
de top 5 risico’s
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We zitten in de fase van ‘ervaren, leren en evalueren’ op dit moment!



SPV2030:

9 beleidsthema’s en risico’s

Risico’s vanuit het verkeerssysteem 
en het voertuig:

1. Veilige infrastructuur

2. Heterogeniteit in het verkeer

3. Technologische ontwikkelingen

voor verkeersveiligheid



SPV2030:

9 beleidsthema’s en risico’s

voor verkeersveiligheid

Specifieke risicogroepen (jongeren, 
ouderen) en modaliteiten 
(tweewielers, voetgangers):

4. Kwetsbare verkeersdeelnemers

5. Onervaren verkeersdeelnemers



SPV2030:

9 beleidsthema’s en risico’s

voor verkeersveiligheid

Vanuit de individuele verkeersdeelnemer 
en zijn gedrag:

6. Rijden onder invloed

7. Snelheid in het verkeer

8. Afleiding in het verkeer

9. Verkeersovertreders



Risicogestuurd werken

Stappenplan

Vijf fasen

1. Risico’s inventariseren

2. Data verzamelen en - analyse

3. prioriteren/afweging

4. maatregelen uitvoeren

5. monitoring/evaluatie

Beleid
evalueren

Beleids-prioritering 
op basis van 

evidence based
maatregelen

Maatregelen 
uitvoeren

Data 
verzamelen 

en analyseren

Risico’s 
inventariseren

Is pro-actief, geen vervanging van de 
traditionele reactieve aanpak.



Ø hebben evidente relatie met ontstaan of ernst 
van ongevallen

Ø kunnen betrouwbaar en tegen aanvaardbare 
kosten gemeten worden

Ø kunnen maatregelen aan verbonden worden
Ø kunnen doelen mee worden gesteld 
Ø die ook gemonitord kunnen worden.

Kennisnetwerk SPV
Doel van de subsidie
Wat zijn risico-indicatoren (spi’s)?

Meetbare variabelen waarmee we 
veiligheidsrisico’s in het 
verkeerssysteem in kaart kunnen 
brengen



Kennisnetwerk SPV
Doel van de subsidie
Voorbeeld



Kennisnetwerk SPV
Doel van de subsidie
Welke risico-indicatoren gebruiken we landelijk? 

Snelheid
Veilige wegen
Veilige fietspaden
Veilige verkeersdeelnemers
Veilige voertuigen
Hoogwaardige traumazorg



Definitie spi’s Data definitie Verzamel-
bestand

ICT 
infrastructuur 

(CROW)

Beheer & onderhoud

Primaire proces Kennisnetwerk SPV

N
DWRW

S

Dashboard m
onitor spi’s

Snelheid
Veilige wegen
Veilige fietspaden
+ …

Deelindicatoren, 
wegcategorie, 
aggregatienivo, 
scores

Verantwoording
Opslag NDW
Rekenregels

Website KN SPV gereed
Omzetten grafieken en 
tabellen; welke 
benchmark?
Instructies 



Kennisnetwerk SPV
Doel van de subsidie
Naar een definitie van de spi’s

Veilige wegen (BiBeKo/BuBeKo) A. rijrichtingscheiding
B. parkeervoorzieningen
C. erfaansluitingen
D. oversteekvoorzieningen
E. bermen

Veilige snelheid A. aandeel gemotoriseerd verkeer dat niet harder rijdt dan 
de snelheidslimiet (per wegtype)

B. aandeel gemotoriseerd verkeer dat (per wegtype) niet 
harder rijdt dan de veilige snelheid

Veilige fietspaden A. obstakels
B. visuele geleiding (as en kantmarkering)
C. breedte, type verharding
D. bermen en randen

Veilige verkeersdeelnemers; A. rijden onder invloed (alcohol, drugs en medicijnen)
B. het gebruik van beveiligingsmiddelen (gordel, helm, kinderzitjes), 
C. lichtvoering
D. aandacht bij verkeer (afleiding, alertheid)



Kennisnetwerk SPV
Doel van de subsidie
(Slim) Meten is Weten
i.s.m. Taskforce Verkeersveiligheidsdata

Veilige snelheid; Floating Car Data 

Veilige wegen (BiBeKo/BuBeKo); 

Veilige fietspaden; 

Veilige verkeersdeelnemers; nog nader te bepalen



Resultaat: landelijk dashboard

Ø Doelen
- spi’s
- maatregelen
- slachtoffers
Ø Trends/monitoring
Ø Benchmark



Meer weten? zie website

https://www.kennisnetwerkspv.nl

https://www.kennisnetwerkspv.nl/


Volg ons op LinkedIn
linkedin.com/company/kennisnetwerk-spv

Abonneer u op onze nieuwsbrief
kennisnetwerkspv.nl

Neem contact op
info@kennisnetwerkspv.nl
Telefoon 085 4899 250

uw aandacht!
Bedankt voor

Eric de Kievit
eric.dekievit@crow.nl
06 - 2065 0975

mailto:Eric.dekievit@crow.nl


Vragen/Stellingen

Met ‘slimme’ inwintechnieken is veel mogelijk. 
Big Data is het nieuwe goud. Maar wie bewaakt de kwaliteit? 


