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Kun je als bedrijfsleider of

hiërarchische verantwoordelijke 

nog gerust slapen !
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Vanhove Guido

- Hoofd  Interne Diest voor Preventie en Bescherming op het Werk 

- Bestuurslid Prebes - Provinciaal Veiligheids Comité Limburg

- Projectleider werkgroep “ Veiligheid in Transport en Logistiek “
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ARBEIDSVEILIGHEID :

Oprichting van 4 werkgroepen mrt. 2013:

- Voorbeeldfunctie
- Aanwezigheid HL op de vloer
- Veiligheidsbarometer
- Gedoogcultuur
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Oprichting van nieuwe werkgroep

“ VERKEERSVEILIGHEID “   ??
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Oprichting van nieuwe werkgroep

“ VERKEERSVEILIGHEID “   ??

Directie overtuigen
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Oprichting van nieuwe werkgroep

“ VERKEERSVEILIGHEID “   ??

Directie overtuigen

KBA
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Verkeersveiligheid:

- Verwachte kosten :

- Verwachten baten :

Kosten-baten analyse van (g)een  verkeersveiligheidsbeleid
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Verkeersveiligheid:

- Verwachte kosten :

Ongevallen en incidenten

( Kennen wij alle kosten van een ongeval ? )

Kosten-baten analyse van (g)een  verkeersveiligheidsbeleid
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Onkosten die door niets anders ontstaan zijn dan door het ongeval 

en die er dus niet waren geweest indien er zich geen ongeval had 

voorgedaan.

Definitie van “kosten van een ongeval “   ( Compes )
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- Werkgever

1. Kwantificeerbare kosten

a) Directe kosten

- verloren loonkost dag van het ongeval

- verloren loonkost 1ste maand verzuim

- medische kosten

- schade aan goederen

b)  Indirecte kosten

- opruimen schade

- takelen

- ramptoerisme

- …

Economische gevolgen van een verkeersongeval
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- Werkgever

2. Niet-kwantificeerbare kosten

- Kost door het feit dat de vervanger niet voldoende  gespecialiseerd is, wat 

aanleiding geeft tot een lagere productie of rendement

- Kosten wanneer de gekwetste het werk herneemt met verminderd 

rendement

- Werkingskosten prev.dienst, med.dienst, verzekeringsdienst

- Onderzoek door officiële instanties

- Productievermindering

- Impact van het AO op de verzekeringspremie

- Impact van het AO bij collega’s ( kan + zijn )

- …

Economische gevolgen van een verkeersongeval
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Verkeersveiligheid:

- Verwachte kosten :

Ongevallen en incidenten 

Verkeersagressie, stress, file, …

Zware ongevallen zijn dikwijls een voorbode 

van een faling

Opzetten van een verkeersveiligheidsbeleid

Kosten-baten analyse van (g)een  verkeersveiligheidsbeleid
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- Verwachte kosten :

- Opstarten van een werkgroep ( betrokkenheid )

- Meten is weten 

- RIE

- Sensibiliseringscampagne

- Infrastructuuraanpassingen

- Aanstelling van een mobiliteitsdeskundige

- Aanstelling van trainers  

- Opvolging

Opzetten van een verkeersveiligheidsbeleid
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Verkeersveiligheid:

- Verwachten baten :

- minder ongevallen / incidenten

- Voorkomen  van ongevallen = winst. 

( terugdringing van het verlooppercentage ) 

- daling verzekeringspremie

- Eco monitor  ( minder verbruik, slijtage, … )

- verhoging van het algemeen veiligheidsgedrag

- Imago ( ISO 39001 )

- …

Kosten-baten analyse van (g)een  verkeersveiligheidsbeleid
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Kosten-baten analyse van (g)een  verkeersveiligheidsbeleid
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Kosten-baten analyse van (g)een  verkeersveiligheidsbeleid

Cost benefit

Baten:
Ongevallen - incidenten 69.295

Reistijd 1.332

Transportkosten 2.478

Milieu 469

Toename mobilitiet -1.000

Verzekeringspremie 1.418

Totaal baten 73.992

Kosten:
Werkgroep 1.802

Meten 540

Sensibilisering / informatie 2.506

Infrastructuuraanpassingen* 43.500

Opvolging 750

Mobiliteitsdeskundige - trainer 9.425

Totaal kosten 58.523

Rentabiliteit:
Baten-kosten saldo 15.469

Baten-kosten ratio 1,26
* = eenmalig

KBA verkeersveiligheid
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Kosten-baten analyse van (g)een  verkeersveiligheidsbeleid
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+ Resultaat

+ Sociaal engagement ( eigen werknemers – gemeenschap )

Goedkeuring Directie opstart nieuwe werkgroep 

Verkeersveiligheid
( S M A R T )



NIEUWE WERKGROEP:

VERKEERSVEILIGHEID

Doelstelling :

 bewustwording en verbeteren verkeersveiligheid ( weg-werk, zakelijke 

verplaatsingen  ( vrachtwagens  – firmawagens ))

 Voorbeeldrol als transportbedrijf ( core business )

 Verhogen van de veiligheidscultuur

 Naast minder ongevallen, ook minder verbruik, minder slijtage, minder schade .

Sensibilisering :

 Info aan kaderleden

 Info aan medewerkers via TV, sharepoint, …

 Oproep deelnemers, alle niveaus

 Begeleiding door EQS afdeling
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Leden :
Intern: Directie : Pascal V., 

HR :  Annouck V., 

ETC: Tielen J.

Planning : Ellen, 

Fleet : Koen V

Chauffeursmentoren : Marcel N.  en Patrick R.,

CPBW : Carina B, 

Verkeersspecialist : Denise G.

Verslaggeving : Jochen V., 

EQS : Guido V. 

Extern:       Vlaamse Stichting Verkeerskunde ( Mint )

voordeel : druk op de ketel

NIEUWE WERKGROEP JUN. 2014:

VERKEERSVEILIGHEID
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PLAN VAN AANPAK :  PDCA - FILOSOFIE

Welzijnsniveau

Tijd

Evalueren

Uitvoeren

Plannen

Bijsturenwerkgever

Jaaractieplan

Globaal preventieplan

Actiepunten
voor 

risicobeheersing

continue
verbeteren

- Training

- Opleiding

- Certificatie

Risicoanalyse
Observaties, 

inspecties, ...

Ongevallen, 
incidenten
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Bron

Vanhove Guido:  Cursus veiligheid Niv. 1
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- Risico inventarisatie van het woon werkverkeer : veiligheidsrisico’s gemotoriseerd verkeer, fiets, 

openbaar vervoer, … ( diagnostiek FOD Mobiliteit )

- Risico inventarisatie van het zakelijk verkeer ( vrachtwagen – bedrijfswagens  )

- Bestuderen van ongevallen en blootstellingsdata ( waar, wanneer, … )

- Observatie en inspectie  ( inkomende vrachtwagens, auto’s die parking verlaten, … )

- Profiel van verkeersslachtoffers ( ouderdom, … )

- Fouten-veroorzakende of latente omstandigheden die aanwezig zijn in het (verkeers)systeem. 

(relatie bestuurder, omgeving, voertuig )

- Aktielijst samenstellen van “ wat doen we reeds, wat kunnen we meer doen ?”

PLAN VAN AANPAK :

file:///D:/VSV/2014 07.xls


ACTIELIJST VERKEERSVEILIGHEID
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Werkgebonden factoren Persoonsgebonden effecten

- Ergonomie - Medische toestand

- Rij- en rusttijden - BMI ( Body master index )

- Verlies van lading - Stress

- Conditie van vrachtwagen - Vermoeidheid

- Prestatiedruk - Geneesmiddelen

- Opleiding - Alcohol en illegale drugs

- Navigatie - cruise control - Ouderdom

… - Rijgedrag

- Psycho-sociale factoren

- GSM - muziek

…

Externe omgevingsfactoren

- Weersomstandigheden

- Infrastructuur van de wegen

- Overwegen

- Agressie en geweld

- File probleem

- Verblinding

- Andere

    - overstekend wild

    - dodehoekproblematiek

    - afleiding

      …

WERK CHAUFFEUR

interactie

OMGEVING

Verkeersveiligheid
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Bron

Vanhove Guido:  Interactiemodel  cursus veiligheid Niv. 1



FALEN OF SCOREN WORDT BEPAALD DOOR

Motivatie
( plezier in werk,

leuke rit, geld)

Capaciteit
( goed materiaal, ervaring, 

kennis,  lichamelijke conditie)

Gelegenheid
( weersomstandigheden, 

verkeersintensiteit, tijdsdruk)



FALEN OF SCOREN WORDT BEPAALD DOOR

Motivatie
( saaie rit, kwaad,

gewoon geen zin)

Capaciteit

Gelegenheid



FALEN OF SCOREN WORDT BEPAALD DOOR

Motivatie
( saaie rit, kwaad,

gewoon geen zin)

Gelegenheid

Capaciteit
( slecht materiaal, pijnlijke rug)



Schade bijna ONVERMIJDELIJK!

Motivatie
( saaie rit, kwaad,

gewoon geen zin)

Capaciteit
( slecht materiaal, pijnlijke rug)

Gelegenheid
(slecht weer, filevorming)

FALEN OF SCOREN WORDT BEPAALD DOOR



STATEMENT:

Motivatie voor de chauffeur start vanuit veiligheid, niet vanuit kosten

Investeren in kostendaling heeft effect veiligheid

Kosten Veiligheid
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“The simple fact is, getting 

behind the wheel of a car is 

the riskiest thing most people 

do every day”

Russ Rader, woordvoerder van de Insurance Institute for Highway Safety
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Nulmeting = 2013  

- statistisch : cijfers AO en incidenten ( Koen / Guido / Denise )

- sensibilisering : enquête via loonbrief en e-mailing ( HR - EQS )

- aantal medewerkers dat met de wagen binnenkomt en vertrekt met GSM in de 

hand.

- verkeersovertredingen.

- verbruik, slijtage, … per afdeling, traject, individu, …

- …

Doelstellingen bepalen 

- korte termijn  2015

- lange termijn 2020

Folder

in 2014
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Meten is weten

folder GSM.doc


ENKELE CIJFERS:
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spieren & testosteron

“Anders rijden”

Aldi tour

Kennis boosten

emotie & enthousiasme

Red trucks

green driving

Café eco

Info schermen

Kennis “sharen”

code 95

Is door de FOD 

erkent

3 uur theorie

4 uur praktijk

Kennis borgen 

AANPAK OPLEIDING CHAUFFEURS

– 3 FUNDERINGEN
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Op 10 km werd er:

18 keer minder 

geremd!

2 keer minder stil 

gestaan!

2 km/h sneller gereden.

Wow!!!

O ja, 10 L/100 Km 

minder verbruikt.
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ECO DRIVING  BEWUSTWORDING

 veiliger
 minder vermoeiend
 zuiniger
 vooral niet trager
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EVOLUTIE ECO DRIVE BIJ H.ESSERS

Verbruik

VZ premie

incidenten

ongevallen

+

Technologie

De “ALDI” tour

Wedstrijdjes

ECO Driving Platform
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DOELSTELLINGEN:

•Lange termijn doelstellingen ( 2020 ) :
Verkeersongevallen met lichamelijke schade terugdringen tot 0

Gemiddelde rijstijlscore (TX Max) van chauffeurs verhogen tot minimum 72,0 

 Incidenten “ in fout en op de weg “ verminderen met 50%

Aantal gereden km van bedrijfswagens  verminderen met 20 %

•Korte termijn doelstellingen ( 2015 - 2016 ):
Gemiddelde aantal incidenten niet meer dan twee per chauffeur

Gemiddelde aantal verkeersovertredingen verminderden met 25%

Alle chauffeurs een veiligheidsopleiding i.s.w. met verzekeraar

Alle chauffeurs code 95

 ISO 39001

De korte termijn doelstellingen worden eveneens opgenomen in het JAP 2015. 

Doelstellingen kunnen steeds bijgestuurd worden na goedkeuring op het UDC.

( Uitgebreid Directie Comité ) 45



Geen eindpunt maar een begin

Een gedegen en organisatie breed gedragen 

veiligheidsbeleid verdient zich zelf terug en 

is een investering in de kwaliteit van de 

dienstverlening. 
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Opzetten van een verkeersveiligheidsbeleid



47



ACTIELIJST VERKEERSVEILIGHEID

48



SWOT ANALYSE
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HOOFDPROCESSEN

HR
Aanwerving

Fleet
Opleiding (BBS – 

Ecomonitor) + 
ongevallen 
gesprekken

HR
Chauffeurs - 

opvolging

Proces Chauffeurs

Planning 
Aansturen chauffeurs

Planning
Routebepaling 

TMS

Proces 
Routebepaling

Aankoop wagens

Installeren BCO

Onderhoud wagens 

Verkoop wagens

Keuring wagens

Proces Trekkers
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ECO DRIVING DASHBOARD (TRANSICS)
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INCIDENTENONDERZOEK
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BELANGRIJKE SUCCESVOORWAARDEN

 Betrokkenheid – gedeelde verantwoordelijkheid

( Directie, HR, Fleetmanagers, Mobiliteits-

coördinator, Comité PBW, preventiedeskundigen, … )

 Losse acties integreren in een 

verkeersveiligheidsmanagement

 Geïntegreerde aanpak, 

PDCA-principe

 Ondersteuning

 Blijvende aandacht
54
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Safety barometer



If you think prevention is     

expensive, 

try an incident

Succes
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