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- Verkeersveiligheid in regionale netwerkanalyses, Ing. G. Schermers (SWOV), ir. J.

Drolenga (Grontmij) & ir. H.L. Tromp, R-2007-1, SWOV, Leidschendam, 2007.
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B Interviews

Lijst van geïnterviewde personen in het kader van de SWOV-evaluatie (incl.

interviews uit de case studies)
Naam Functie

Dhr. Prof. Ir. F. Wegman Directeur-bestuurder SWOV

Dhr. Ir. R. Eenink Hoofd Anticiperend onderzoek SWOV

Dhr. Ir. H. Tonnon Hoofd Informatie en Communicatie SWOV

Dhr. mr. G.J. Olthoff Directeur Wegen en Verkeersveiligheid VenW

Dhr. mr. C. Zuidema en Mw. Ir. K. de Jager
Hoofd Afdeling Verkeersveiligheid VenW, Beleidsmedewerker Wegen

en Verkeersveiligheid VenW

Dhr. mr. P.J. Biesheuvel Voorzitter Raad voor Werk en Inkomen, voorzitter RvT SWOV

Dhr. mr. G. van Woerkom Directeur ANWB, vice-voorzitter RvT SWOV

Dhr. P. Janssen Directeur RAI-vereniging, lid RvT SWOV

Dhr. H van der Steenhoven Directeur Fietsersbond, lid RvT SWOV

Dhr. drs. F.J.P. Heuer Adviseur Ecorys, voorzitter PAR SWOV

Dhr. drs. J. Boonstra
Manager Collectieve belangen Transport Logistiek Nederland, lid PAR

SWOV

Dhr. mr. ir. T. Boot Directeur Verkeer & Vervoer Gemeente Rotterdam, lid PAR SWOV

Dhr. ir. W. van Dunné
Vice-voorzitter Veilig Verkeer Nederland, Wethouder gemeente

Voorschoten, lid PAR SWOV

Dhr. drs. ing. J. Sprangers
Directeur Mobiliteit Dienst Verkeer en Scheepvaart Rijkswaterstaat, lid

PAR SWOV

Dhr. dr. ir. J. Godthelp TNO Technische Menskunde, lid WAR SWOV

Dhr. prof. dr. ir. M.F.A.M. van Maarseveen
Professor Technologie & Management Universiteit van Tilburg,

voorzitter BG Anticiperend Onderzoek SWOV

Dhr. ir. J. Ploeger Directeur IPO, voorzitter BG Planonderzoek SWOV

Dhr. ing. P. Snoeren
Snoeren verkeersconsultant, voorzitter BG Kennisbeheer en

Kennisverspreiding SWOV

Dhr. J. Leeuwenburgh en dhr. P. Stehouwer

Secretaris SKVV en lid BG Planbureauonderzoek SWOV; en

Dossierhouder Overige Verkeer en Vervoer Dossiers SKVV en

voorzitter BG Regio SWOV

Dhr. dr. ir. R. van der Horst
Business Developer Traffic & Transport, TNO verkeersveiligheid en lid

BG Anticiperend Onderzoek SWOV

Dhr. ir. E. Westdijk
Hoofd Infrastructuur, Verkeer en Vervoer CROW, lid BG Anticiperend

Onderzoek SWOV

Mw. O. van de Riet
Programmamanager Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid VenW, lid BG

Planbureauonderzoek SWOV

Dhr. M. Brugmans
Programmamanager Letselinformatie Stichting Consument en

Veiligheid Stichting Consument & veiligheid

Dhr. J. Vergeer
Hoofd Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV)

Zuid-Holland, lid BG Regio SWOV

Mw. M. Zeilstra
Medewerker ROV Utrecht, lid BG Kennisbeheer en Kennisverspreiding

SWOV

Mw. J. Pieters Beleidsmedewerker Verkeer, Gemeente Den Haag

Dhr. ing. P. van Vliet Senior adviseur/specialist Rijkswaterstaat/DVS

Dhr. ing. W. van Tilburg Directeur Kennisplatform Verkeer en Vervoer
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Mw. mr. A. Bovens M.A. Onderzoeksmanager, Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Dhr. dr. A. Heino Verkeerspsycholoog, Centraal Beheer Achmea

Dhr. Dipl. Ing. K. Machata
International Relations and Road Safety Management Austrian Road

Safety Board

Dhr. Prof. C. Tingvall Dr Med Sc

Hoogleraar / Director of Traffic Safety for the Swedish National Road

Administration / Chairman of the European New Car Assessment

Programme

Dhr. Prof. dr. P. Thomas Research Director, Ergonomics and Safety Research Institute

Loughborough University

Dhr. dr. G. Duchamps Centre d’Etudes Techniques du Ministère de l’Equipement (CETE)

Dhr. dr. ir. M. Vis Onderzoeker SWOV

Dhr. dr. P. Evgenikos National Technical University of Athens

Dhr. A. Everink
Hoofd verkeer en opleidingen Koninklijke Nederlandse Motorrijders

Vereniging

Dhr. F. Zuiderhoek en Dhr. H. te Nijenhuis
Persvoorlichter en Projectcoördinator Veiligheid Korps Landelijke

Politiediensten

Mw. I. Boerwinkel Projectleider Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen

Dhr. ing. C.C. Schoon Senior onderzoeker SWOV

Dhr. dr. R. Verweij Senior beleidsadviseur VenW

Mw. dr. L. Aarts Senior onderzoeker SWOV

Dhr. drs. P. Zoontjes Beleidsmedewerker Regio Twente

Dhr. ing. G. Schermers Onderzoeker SWOV

Dhr. P.J. Labrijn Beleidsmedewerker Stadsregio Amsterdam
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Gehanteerde vragenlijst

B.01 Voor de interviews die zijn gehouden in het kader van de evaluatie is de onderstaande

vragenlijst gehanteerd.

Vragen interviews SWOV

Indien er meerdere vragen samengevoegd zijn kan 1 vlak onder de betreffende vragen worden

ingevuld (vragen die niet aan de orde zijn kunnen worden verwijderd).

Naleving

Bepalen van de mate waarin de bepalingen uit de subsidieregeling worden nageleefd.

1 Kunt u vanuit uw positie de totstandkoming van het jaarprogramma SWOV toelichten?

2
Kunt u vanuit uw positie een toelichting geven op de totstandkoming van de hoogte van het

subsidiebedrag?

3

Kunt u vanuit uw positie een toelichting geven op het proces van subsidieverlening aan de

SWOV? Daarbij meegenomen de rol van de verschillende spelers in de Governance

Structuur. (De Directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en de Wetenschappelijke en

Programma Advies Raad hierin).

4

Is het voorgekomen dat de subsidieaanvraag door het Ministerie werd afgewezen,

bijvoorbeeld op grond van de niet aansluiting van de subsidieaanvraag op de

beleidsdoelstellingen, of om andere redenen?

5
Kunt u vanuit uw positie een toelichting geven op (de omvang van) de huidige

egalisatiereserve?

6 Welke activiteiten worden door SWOV ondernomen inzake kennisverspreiding?

7
Kunt u vanuit uw positie inzicht geven in de wijze waarop de Minister op de hoogte is en blijft

omtrent de voortgang van de activiteiten van SWOV?

8
Hoe stelt de SWOV de Minister op de hoogte van ontwikkelingen die invloed hebben op de

rechtmatige en doelmatige besteding van de subsidie?

9
Op welke wijze stelt de SWOV de Minister op de hoogte van activiteiten die een politiek

gevoelig karakter, of een belangrijk beleidsmatig karakter hebben?
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10
Hoe werkt de beperking van de regeling om niet in concurrentie met derden onderzoeks- of

kennisverspreidingsactviteiten te ontplooien in de praktijk?

11
Op welke wijze wordt onderscheid gemaakt tussen de inkomsten vanuit de subsidierelatie

met V&W en overige inkomsten voor onderzoek van derden? (o.m. EU, ROV’s, KpVV, etc.)?

12
Is het voorgekomen dat SWOV de Minister toestemming heeft gevraagd bij bv. de wijziging

van de statuten, de oprichting/ontbinding van een rechtspersoon etc.

13
In hoeverre zijn er door de Minister (wel eens) andere, of aanvullende verplichtingen

opgenomen in de beschikking voor de subsidieverlening aan SWOV?

14
Kunt u vanuit uw positie inzicht geven in hoe de aanvraag tot subsidievaststelling tot stand

komt?

15

In hoeverre komen de onderzoeksresultaten zoals genoemd in de aanvraag tot vaststelling

overeen met de beoogde activiteiten zoal deze zijn opgenomen in de subsidieaanvraag

(jaarplan)? Waren hierin afwijkingen en zo ja wat waren hiervoor de belangrijkste

achtergronden.

16
Is het handelen van SWOV daarnaast nog gebonden aan andere afspraken met V&W en

bijvoorbeeld derde partijen?

17 In hoeverre is SWOV in staat te handelen volgens deze afspraken?

Rendement

Een analyse van de gesubsidieerde producten van SWOV.

1 Kunt u vanuit uw positie toelichten hoe de onderzoekskalender van SWOV tot stand komt?

2

Kunt u vanuit uw positie toelichten welke ruimte er is in de onderzoekskalender om in te

spelen op onderzoeksvragen uit de actualiteit (ad hoc vragen)? Wie bepaalt deze

prioriteitstelling?

3
Zijn er andere factoren die de afgelopen periode invloed hebben gehad op de uitvoering van

de onderzoekskalender?

4
Hoe worden de doelstellingen van jaarprogramma vooraf bepaald en in welke mate zijn

deze resultaten gekwantificeerd?
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5
Wat is de verhouding tussen de onderzoeken die worden gefinancierd door V&W en de

onderzoeken die door derden (EU, KPVV etc.) worden gefinancierd?

6
Hoe verhouden de inzet op kennisverspreiding en wetenschappelijk onderzoek zich tot

elkaar? Welke resultaten leveren deze twee pijlers op?

7 Wat zijn volgens u verbeterpunten in de uitvoering van het onderzoeksprogramma?

Doorwerking

De mate waarin de producten van SWOV worden gebruikt bij de beleids(ontwikkeling) en of

besluitvorming ter verbetering van de verkeersveiligheid.

1

Op welke doelgroepen vindt u dat de SWOV zich dient te richten (verkeersprofessionals,

beleidsmakers, bestuurders, Tweede Kamer leden)? Weten deze gebruikers de weg naar

SWOV ook te vinden?

2 Wat zijn volgens u in de praktijk de voornaamste gebruikers?

3
Wordt vanuit de SWOV de mate van gebruik van de SWOV-producten bijgehouden, welke

categorieën worden hierin onderscheiden?

4 Welke producten (type of specifiek) vinden de meeste aftrek bij gebruikers?

5
Wat doet SWOV om optimale doorwerking van haar producten te bevorderen? Levert dit

naar uw idee resultaat op? Zo ja, welk?

6 Zijn er naar uw idee verbeterpunten te noemen in de doorwerking van de producten?

Overige vragen

1

In welke mate wordt bij vaststelling van het onderzoeksprogramma, beleidsrelevantie van

de onderzoeken, etc. de onafhankelijke positie van SWOV als wetenschappelijk

onderzoeksinstituut beïnvloed door de subsidierelatie met V&W? Zo ja, op welke wijze?

2

Kunt u vanuit uw positie aangeven wat de bijdrage is van de Programma Advies Raad en

de Wetenschappelijke Advies Raad binnen de SWOV als middel ter garantie van de

onafhankelijkheid van SWOV?
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3 Mist u nog vragen, of heeft u in het kader van de evaluatie nog vragen?

Overige opmerkingen naar aanleiding van het interview
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C Case studies doorwerking

Selectie van de cases

C.01 Het ministerie van VenW heeft begin september aangegeven dat het casestudy onderzoek

zich uit zou moeten strekken over een viertal cases.

C.02 De gangbare kritiek op casestudy-methodologie is dat de afhankelijkheid van een beperkt

aantal cases de generaliseerbaarheid schaadt. Dit probleem speelt in dit onderzoek echter geen

grote rol. Wij veronderstellen dat onze selectie van vier cases relatief betrekkelijk groot is.

Bovendien dient de methode vooral om het proces van doorwerking te beschrijven en zowel de

SWOV als VenW een handvat tot optimalisatie te geven.

C.03 De uiteindelijk keuze voor de cases zou door het ministerie moeten worden gemaakt. PwC

heeft hierop een longlist van voorgesteld. Deze longlist is vastgesteld aan de hand van een viertal

criteria:

 afbakening van de case;

 het subsidiekader (zie ook de typen activiteiten van de SWOV);

 (verwachte) importantie van de case voor de verkeersveiligheid;

 methodologische haalbaarheid van de case.

C.04 De longlist is opgesteld op basis van de bevindingen uit de deskresearch en

terugkoppeling vanuit de gevoerde interviews in het onderzoek. Verwachtingen ten aanzien van de

afhankelijke variabele hebben geen rol gespeeld. Wij hebben getracht de longlist zo uitgebreid

mogelijk te maken, gegeven de bovengenoemde criteria. Uiteindelijk heeft PwC aan het ministerie

de onderstaande cases voorgesteld. De rangorde weerspiegelt de geschiktheid, gegeven de

bovengenoemde criteria.

 het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020

 de dode hoek spiegel/ dode hoekproblematiek bij vrachtauto’s;

 het puntenrijbewijs/ Beginnende bestuurders;

 de optimalisatie van het evaluatiebeleid van ROV’s (regionaal)

 de netwerkanalyses (regionaal);
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 VVR-GIS (regionaal);

 het alcoholslot;

 het begeleid rijden;

 de totstandkoming van de verkeerscijfers;

 de aanpassing maximumsnelheid van aanhangwagen of caravan;

 de wegtoegang van zelfbalancerende bromfietsen.

C.05 Op 1 september heeft het ministerie van VenW twee extra criteria voor caseselectie

aangegeven.

 Het ministerie stelt er prijs op om producten op zowel regionaal, nationaal als

internationaal niveau in de cases te betrekken. Meer specifiek wil men 1 case richten op

doorwerking op internationaal niveau, 2 cases op doorwerking op nationaal niveau en 1

case richten op doorwerking op regionaal niveau.

 Daarnaast wil het ministerie rekening houden met de verschillende typen onderzoeks- en

kennisverspreidingsactiviteiten van de SWOV. Deze moeten zoveel mogelijk gedekt zijn.

De typen zijn genoemd in de toelichting bij de Subsidieregeling SWOV 2006: “Het

wetenschappelijk onderzoek strekt ertoe om diepgang te verkrijgen door middel van

inzichten, het bedenken van oplossingen, het ontwikkelen van methoden en het verkrijgen

van relaties met andere onderzoeksvelden met betrekking tot de

verkeersveiligheidsproblematiek.”

C.06 Op basis van de zes opgestelde criteria is door het ministerie van VenW besloten de

volgende vier cases te onderzoeken:

 Beleidsveranderingen internationaal: SafetyNet

 Wetgeving en beleidsveranderingen nationaal: Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid

2008-2020

 Wetgeving en beleidsveranderingen nationaal: de dode hoek spiegel/ dode

hoekproblematiek bij vrachtauto’s

 Beleidsveranderingen regionaal: De netwerkanalyses
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 In het vervolg van deze bijlage zijn de vier case studies in detail beschreven. In elke case

beschrijven wij de invloed van de SWOV op een specifieke beleidsmaatregel.

C.07 Bij elke case geven wij eerst een korte introductie. Vervolgens geven wij aan wat de

(gereconstrueerde) doelen van de SWOV in de specifieke case waren. Daarna beantwoorden wij

de vraag of deze doelen al dan niet zijn behaald. Wanneer de doelen niet zijn behaald, is er geen

sprake van doorwerking.

C.08 Wanneer de doelen –deels- wel zijn gehaald, ontstaat de cruciale vraag of dit te danken is

aan de SWOV of dat daarvoor andere –rivaliserende- verklaringen aanwijsbaar zijn. Slechts

wanneer er sprake is van doelbereiking dankzij de producten van de SWOV spreken wij van

doorwerking.
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SafetyNet

Inleiding

C.09 SafetyNet was een groot FP6 project, met een doorlooptijd van 4,5 jaar. Het project is in

2008 afgerond. Het doel was het opzetten van een framework voor het European Road Safety

Observatorium (ERSO). Dat laatste diende om beleidsmakers in EU landen te voorzien van goede

data. Daarnaast diende SafetyNet ter harmonisatie van Europese data op het gebied van

verkeersveiligheid.

C.10 De keten die in de casus SafetyNet leidt tot verbeterde verkeersveiligheid is derhalve als

volgt: SafetyNet harmonisatie van data opzetten ERSO Beter beleidverkeersveiligheid.

Wat stelde de SWOV zich tot doel?

C.11 De SWOV was al lange tijd bezig met het agenderen van het belang van harmonisatie van

data. Dat zal later in deze casus ook blijken uit publicaties en werkzaamheden van de directeur-

bestuurder. Hij pleit al langer voor harmonisatie van data en het opzetten van een systeem

daarvoor.

Zijn de doelen van de SWOV behaald?

C.12 De bovenstaande vraag verdient een tweeledig antwoord. Bij aanvang van SafetyNet

werden de bovenstaande specifieke doelen – tot op zekere hoogte – gehaald. Er werd immers iets

gedaan aan iets dat de SWOV als een groot probleem zag. Pas bij welslagen van het project, en

implementatie van de voornaamste conclusies, is sprake van volledige doelbereiking.

Welke andere verklaringen bestaan er voor de doelbereiking?

C.13 Wanneer wij ons afvragen wat de doorwerking van de SWOV-producten in deze specifieke

casus was, moeten wij ons de volgende vragen stellen:

 In hoeverre fungeerde de SWOV als een onmisbare factor voor de totstandkoming van

SafetyNet?

 In hoeverre fungeerde de SWOV als een onmisbare factor voor de succesvolle

uitvoering van SafetyNet?

De rol van de SWOV in de totstandkoming van SafetyNet

C.14 Naast de SWOV is een drietal rivaliserende verklaringen denkbaar voor de totstandkoming

van SafetyNet:

1 SafetyNet is als zelfstandig project een uitvloeisel van eerder gevoerd beleid.
1

2 SafetyNet is een top-down initiatief van de Europese Commissie, waarbij de

1
Vergelijk dit met bijvoorbeeld de wijze waarop ERSO een beoogd uitvloeisel van SafetyNet was.
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SWOV na de initiatie is aangehaakt;

3 SafetyNet is een initiatief van één van de 21 betrokken instituten, anders dan de

SWOV

C.15 SafetyNet is opgezet door de Europese Commissie. De Commissie zag het project primair

als een middel om te komen tot het ERSO.
2

Het project is te herleiden tot het begin van de jaren

’90. In deze tijd zijn twee studies gedaan die het belang van zuivere en vergelijkbare data hoog op

de agenda van de EC hebben geplaatst.

C.16 Het eerste was geschreven door de Universiteiten van Hannover en Loughborough en

werd uitgegeven door de European Road Safety Council
3
. Hierin werd de algemenere behoefte

aan vergelijkbare data aangestipt. Het tweede rapport werd parallel daaraan geschreven en

beklemtoonde de noodzaak van Safety Performance Indicators.
4

De directeur van de SWOV had

een kardinale rol in de totstandkoming van dit rapport. Zijn rol als voorzitter van de Transport

Safety Performance Indicator Working Party, was vergelijkbaar met die van enige hoofdredacteur

van het rapport.

C.17 Beide onderzoeken hebben de DG Transport bewust gemaakt van het belang van

vergelijkbare data op het gebied van verkeersveiligheid. Dat leidde tot de benadrukking van het

belang van deze data in het derde Road Safety Action Plan van DG Transport en het daaraan

gerelateerde White Paper on European transport policy. In het White Paper stelt DG Transport te

willen komen tot een European Road Safety Observatory, waarin alle data en ondersteuning voor

beleidsmakers en het bredere publiek ondergebracht zijn.

C.18 SafetyNet kan worden gezien als een uitvloeisel van het ambitieuze

verkeersveiligheidsbeleid van de EC. De Commissie had rond 2001 ambitieuze doelen op het

gebied van de verkeersveiligheid. Het opzetten van het ERSO was slechts één daarvan.
5

Maar de SWOV heeft wel een belangrijke rol gehad in het op de kaart zetten van het ERSO. Het

rapport waaraan de directeur van de SWOV zo’n belangrijke bijdrage heeft geleverd was volgens

de projectleider van SafetyNet één van de twee essentiële rapporten waarop de Commissie zich bij

haar beleid baseerde.

De rol van de SWOV in de succesvolle uitvoering van SafetyNet

C.19 In totaal participeerden 21 instituten in SafetyNet onder leiding van het voorzitterschap van

de Universiteit van Loughborough. Het is moeilijk om een onmisbare rol te hebben in een

gezelschap van 21 min of meer vergelijkbare organisaties met min of meer vergelijkbare

competenties. Maar de geïnterviewden geven wel aan dat de rol van de SWOV zeer belangrijk

was.

2
Thomas, Pete et al. (2006) The New European Road Safety Observatory – SafetyNet, Paper to be presented to the 10th

PRI International Road Safety Congress, May 2007
3

ETSC (2001). EU Transport Accident, Incident and Causality Database – Current Status and Future Needs
4

ETSC (2001). Transport Safety Performance Indicators
5

EC (2003). Road Safety Action Plan
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C.20 SafetyNet was een zogenaamd Integrated Project binnen FP6. Integrated Projects waren

bedoeld om een bundeling van gelijksoortige projecten te krijgen, waardoor er meer onderlinge

samenhang zou zijn tussen EC-projecten en de EC op minder projecten hoefde te sturen. Het

gevolg hiervan was dat SafetyNet een groot project was; in totaal was de EC-bijdrage in 4,5 jaar 9

miljoen euro.

C.21 Het is voor alle respondenten duidelijk dat – na het Engelse voorzitterschap – de SWOV

de belangrijkste partij in SafetyNet was. Gemeten naar budget was de SWOV verreweg de

grootste partner in SafetyNet. Van het totale budget van iets onder de E13 miljoen had de SWOV

naar eigen zeggen een aandeel van iets minder dan € 3 miljoen. Circa 50% daarvan werd

gefinancierd door de EC, het restant is gecofinancierd met VenW subsidie. De SWOV trok 2 van

de 7 werkpakketten. Dat waren relatief belangrijke activiteiten. In 3 andere werkpakketten werkte

de SWOV mee, ondermeer als taakleider. De meeste medewerkers van de SWOV hebben gewerkt

aan SafetyNet, in totaal hebben 52 mensen hierop uren geschreven.
6

C.22 Een lid van het Project Steering Committee geeft aan dat het tekenend was dat de

afsluitende conferentie werd geleid door een SWOV medewerker. Een ander lid van het Project

Steering Committee geeft het wellicht het meest duidelijk aan: “Het is niet zo dat het project zonder

de SWOV een mislukking was geworden. Dat valt op zijn hoogst te zeggen voor het Engelse

voorzitterschap. Maar de SWOV had als 2e partner wel een zeer belangrijke rol in het slagen van

SafetyNet.” De belangrijke rol van de SWOV bleek ook toen het werkpakket van CETE-SO op enig

moment vast liep. Op dat moment heeft de SWOV het werk vlot getrokken.

De SWOV in de case volgens de media

C.23 Overigens sloeg deze belangrijke rol niet aan in de media. Over het thema SafetyNet zijn

er in de periode 2006 tot op heden twee artikelen gepubliceerd waarin ook de SWOV wordt

genoemd. Overigens wordt in dit artikel SafetyNet niet bij naam genoemd. Het betreft hier een

onderzoek door de SWOV naar drugsgebruik in het verkeer dat in Europees verband plaatsvindt,

aldus het artikel.

Conclusies

C.24 Het direct beoogde resultaat van SafetyNet was de totstandkoming van ERSO. Meer

precies: “SafetyNet (…) has the goal of developing the framework for the European Road Safety

Observatory.”
7

Daarnaast diende SafetyNet te komen tot harmonisatie van Europese data op het

gebied van verkeersveiligheid.

C.25 Men is in dit doel goed geslaagd. Het ERSO is tot stand gekomen. Zoals afgesproken is

het volledig opgenomen door DG Transport.
8

De EC en DG Transport zijn over het verloop van

SafetyNet zeer tevreden. Het vierde Europese Road Safety Action Plan stelt de Europese doelen

6
Zie voor deze data en meer informatie: Martijn Vis (2009). Wat heeft de SWOV gedaan in SafetyNet…?, interne notitie

7
SafetyNet (2009). SafetyNet Final Activity Report, p. 5

8
Zie ook: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/observatory_en.htm
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voor 2020. Dit plan is voor een aanzienlijk deel gebaseerd op het ERSO. De EC heeft het volledig

overgenomen.

C.26 Het effect van SafetyNet is substantieel. Zo is de invloed op het beleid in EU landen sterk

merkbaar. Vooral in Centraal en Oost-Europa is men actief aan de slag gegaan met de

bevindingen van SafetyNet. Verkeersprofessionals zijn minder gaan kijken naar cijfers over doden/

gewonden en zijn meer aandacht gaan geven aan prestatie-indicatoren. Deze ontwikkeling

manifesteert zich in Nederland ook sterk op regionaal niveau. Een ander voorbeeld is het opzetten

van de Tijdreeks Ernstig Gewonden. Hierin zijn methodologische verbeteringen gedaan die

rechtstreeks te herleiden zijn tot SafetyNet

C.27 De doorwerking van SWOV-producten is hier dus goed. Binnen de SWOV merkt men

overigens op dat dit geen autonome processen zijn. Aan doorwerking moet worden gewerkt. Zelf

heeft de SWOV daar ondermeer aan bijgedragen door in het werkpakket waarin zij ERSO

ontwikkelden expliciet aandacht aan de promotie van het Observatory te schenken.
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Dodehoekmaatregelen

Inleiding

C.28 Al in 2001 haalde de dodehoekproblematiek het landelijke nieuws nadat de dochter van

schrijfster Anna Enquist op de Dam in Amsterdam werd aangereden door een vrachtwagen zonder

dodehoekspiegel. Dit en andere tragische ongevallen zijn de aanleiding geweest voor het verplicht

stellen van de dodehoekspiegel op Nederlandse vrachtwagens vanaf 2003.

C.29 Na dat het aantal slachtoffers van dodehoekongevallen een aantal jaren gestaag was

gedaald, nam het vanaf 2003 opnieuw weer toe. Deze toename werd zowel door de SWOV als

door VenW gesignaleerd en na verloop van tijd vastgelegd
9
.

C.30 Ook kreeg het fenomeen “dode hoek” in de jaren na 2003 opeens veel media-aandacht,

zoals blijkt uit de media-analyse in Bijlage D laat zien. In de periode van 1 januari 2006 tot heden

verschenen 712 berichten in de media over dit onderwerp
10

. Ook kwamen er volgens VenW

regelmatig kamervragen over dit onderwerp.

C.31 Zowel bij de SWOV als bij VenW ontstond dan ook een gevoel van urgentie om het beleid

ter voorkoming van dodehoekongevallen te verbeteren. In 2007 ging vanuit VenW het verzoek uit

aan de SWOV om gezamenlijk na te denken over mogelijke oplossingen voor de problematiek. Het

uiteindelijke rapport vermeldt dan ook: “Over de onderzoeksopzet en de uitvoering is er nauw

overleg geweest met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.”
11

Na een gezamenlijke

gedachtevorming en afbakening van het onderzoek (de maatregelen dienden proportioneel te zijn

en er kon geen extra budget voor worden vrijgemaakt), resulteerde dit overleg in een

onderzoeksvraag van VenW aan de SWOV.

Wat stelde de SWOV zich tot doel?

C.32 Zoals hiervoor aangegeven, was ook bij de SWOV de urgentie op het onderwerp reeds

aanwezig. Een onderzoek van de SWOV ging vergezeld van een persbericht en een publicatie in

SWOVschrift, maar kreeg beperkte media-aandacht (1 artikel in De Telefgraaf, ongeveer een

maand na publicatie). Het onderzoek betrof een “inhaalslag” op de invoering van de

dodehoekspiegel in 2003, waaraan volgens de SWOV beperkt onderzoek naar de werking van die

maatregel vooraf is gegaan.

C.33 Het doel van de SWOV was –naar eigen zeggen- om het aantal slachtoffers van de

volgens de SWOV vermijdbare dodehoekongevallen terug te dringen. De specifieke vraag van

9
Ministerie van VenW (2006). Kamerbrief "Dode hoek vrachtauto's", Kenmerk DGTL/Wegvervoer/05-008998, 17 januari

2006; en Schoon, C.C. (2006). Problematiek rechts afslaande vrachtauto's. R-2006-2. SWOV, Leidschendam.
10

In interviews met VenW en de SWOV is door de geïnterviewden bevestigd dat ook in de periode 2003-2005 veel media-

aandacht uitging naar de dodehoekproblematiek.
11

Schoon, C.C., Doumen, M.J.A., & Bruin, D. de (2008). De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de

korte en lange termijn. R-2008-11A. SWOV, Leidschendam, pagina 3.
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VenW daarbij was om aanbevelingen te doen waarmee ook de politieke doelstellingen konden

worden gerealiseerd.

Zijn de doelen van de SWOV behaald?

C.34 De SWOV startte haar onderzoek in 2007 nadat de onderzoeksvragen duidelijk waren

afgebakend in overleg met VenW.
12

In augustus 2008 leverde de SWOV haar rapport op aan

VenW. VenW heeft toen aangedrongen op een bijeenkomst van experts en vertegenwoordigers

van belangenorganisaties op het gebied van verkeersveiligheid, zoals de brancheorganisatie voor

goederenvervoer, EVO en de Fietsersbond. Het doel van deze bijeenkomst was om draagvlak te

creëren voor de conclusies en aanbevelingen van de SWOV en deze “scherper te formuleren”. Het

resultaat van de expertbijeenkomst was een aangepast rapport, dat op 16 oktober 2008 werd

gepubliceerd.

C.35 In haar rapportage naar de Kamer heeft VenW alle aanbevelingen uit het SWOV-rapport

betrokken.
13

In drie gevallen nam de minister het advies van de SWOV over. Voor de ene

maatregel waar dat niet het geval was
14

, beschreef de Kamerbrief de redenen om dit niet te doen.

Daarnaast vermeldt de Kamerbrief nog twee maatregelen die de SWOV niet heeft voorgesteld en

wordt de hoofdconclusie van het SWOV-rapport vermeld, voorafgegaan door de tekst: “Ik waardeer

het onderzoek dat de SWOV gedaan heeft. Het is zeer gedetailleerd uitgevoerd en heeft tot

waardevolle informatie geleid.”
15

Hiermee geeft VenW een positief signaal af over het onderzoek

van de SWOV.

C.36 Tevens was er media-aandacht voor het rapport. Naar aanleiding van het rapport werden 8

artikelen gepubliceerd in landelijke media, waarin een of meer van de aanbevelingen van de

SWOV werden aangehaald. Ook de Kamerbrief van VenW leidde tot een artikel, waarin wederom

de voorgestelde maatregelen aan bod kwamen.

C.37 De SWOV slaagde dan ook goed in het bereiken van het doel: het aanbevelen van

geschikte beleidsmaatregelen voor het verlagen van het aantal slachtoffers van vermijdbare

ongelukken.

De SVOW in de case volgens de media

C.38 Over de dodehoekthematiek heeft de SWOV in de periode 2006 tot heden twee rapporten

gepubliceerd:

 Rapport “Problematiek rechts afslaande vrachtauto's” (juli 2006)

12
Schoon, C.C., Doumen, M.J.A., & Bruin, D. de (2008). De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de

korte en lange termijn. R-2008-11A. SWOV, Leidschendam, pagina 17.
13

Ministerie van VenW (2008). Kamerbrief "Maatregelen dode hoek", Kenmerk VenW/DGMo-2008/3879, 28 november

2008, pagina 2.
14

verplicht stellen van de voorzichtspiegel op vrachtwagens die er nog geen hebben – voor nieuwe vrachtwagens was dat

al verplicht
15

Ministerie van VenW (2008). Kamerbrief "Maatregelen dode hoek", Kenmerk VenW/DGMo-2008/3879, 28 november

2008, pagina 2.
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 Rapport “De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en

lange termijn “(16 oktober 2008).

C.39 Over beide rapporten is een artikel in SWOVschrift
16

gepubliceerd. Daarnaast is er een

persconferentie georganiseerd en een persbericht gepubliceerd over het rapport uit 2008.

C.40 Over het rapport ”Problematiek rechts afslaande vrachtauto’s” uit juli 2006 is een artikel

verschenen in de media, overigens zonder dat het rapport expliciet wordt genoemd. Dit artikel werd

pas eind augustus in de Telegraaf gepubliceerd.

C.41 Op 16 oktober 2008 publiceerde de SWOV het rapport ”De toedracht van

dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange termijn” en een persbericht over dit

rapport. De kernboodschap van het persbericht was dat het aantal dodehoekslachtoffers verder

kan worden teruggebracht door extra maatregelen te nemen. Hieronder vallen het scheiden van

fietsers en vrachtauto's op de weg via verkeerstechnische maatregelen, een gedragscode voor

fietsers, een extra spiegel en camera op de voorruit van vrachtauto's, het opnemen van deze

spiegel of camera in de rijopleiding, zodat de chauffeur deze vaker gebruikt, en voor de lange

termijn een totale scheiding van zwaar vrachtverkeer en fietsers.

C.42 Over dit rapport zijn er 8 artikelen en een persbericht verschenen. In 7 van deze artikelen

komt naar voren dat de dodehoekspiegel die in 2003 verplicht werd ingevoerd, niet heeft geholpen

bij het terugdringen van het aantal verkeersdoden, aldus de directeur van de SWOV tijdens de

persconferentie. Dit is opvallend, omdat een soortgelijke boodschap niet in het persbericht van de

SWOV wordt genoemd. In het persbericht ligt de nadruk vooral op de maatregelen die nodig zijn

om het aantal dodehoekongevallen terug te dringen. In vijf van de artikelen komen meerdere

maatregelen terug, terwijl drie artikelen alleen ingaan op de voorzichtspiegel en -camera. Wat

verder opvalt, is dat de titel van het rapport in geen enkel artikel wordt genoemd.

C.43 Eind november 2008 verschijnt er een artikel in Trouw over een brief van minister Eurlings

aan de Tweede Kamer over nieuwe maatregelen om het aantal dodehoekongevallen terug te

dringen. In dit artikel worden diverse maatregelen uit de brief opgesomd. Het betreft een

publiciteitscampagne, meer aandacht bij rijopleidingen, stopstrepen en haaientanden, en een

waarschuwingssignaal als vrachtwagens rechtsaf slaan. Voor een deel betreft dit maatregelen die

de SWOV in haar rapport “De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en

lange termijn” aanbeveelt.

C.44 De overige 5 artikelen (waaronder een ANP-bericht) over de dodehoekspiegel zijn

verspreid over de afgelopen drie jaar gepubliceerd. Deze zijn niet gekoppeld aan de publicatie van

een SWOV-persbericht of -rapport. Het gaat hier om een aankondiging dat de SWOV onderzoek

gaat doen naar dodehoekongevallen (artikel uit februari 2008). Daarnaast zijn er 4 artikelen

gepubliceerd over maatregelen tegen dodehoekongevallen. Het betreft een ANP-bericht en een

artikel waarin de Fietsersbond pleit voor loodsen die vrachtwagens door de stad gidsen. Daarnaast

16
SWOVschrift is het bulletin van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, dat viermaal per

jaar verschijnt. Het wordt verspreid onder ruim 4.000 personen en instellingen die in hun werk betrokken zijn bij de

verkeersveiligheid. Deze personen maken deel uit van de primaire doelgroep van SWOV.
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wordt in een ander artikel een onderzoek van de TU Delft aangehaald naar het effect van extra

zijverlichting en piepsignalen als een vrachtauto rechtsaf slaat. De journalist heeft de SWOV om

commentaar gevraagd. Dit zelfde onderzoek van de TU Delft wordt nog een keer aangehaald in

een artikel over een speciale geluidsrichter waardoor geluidsoverlast door het gepiep van

vrachtwagens wordt verminderd. In dit artikel geeft een woordvoerder van VenW aan dat de SWOV

onderzoek gaat doen naar alternatieve oplossingen van de dodehoekproblematiek.

Welke andere verklaringen bestaan er voor de doelbereiking?

C.45 Er zijn enkele mogelijke andere verklaringen voor de gekozen beleidslijn van VenW (de vijf

in de Kamerbrief aangekondigde maatregelen). Dit zijn:

1. de enkele opleving van het aantal dodehoekongevallen na 2003;

2. de Kamervragen hierover van kamerlid Duyvendak;

3. de Europese regelgeving 2007 over zichtlijnen op nieuwe vrachtwagens;

4. internationale overleggen zoals UN en ECE over LISA2 en geluidssignalen.

C.46 Aan de vier bovenstaande alternatieve verklaringen voor de beleidsmaatregelen van

VenW wordt gerefereerd in de Kamerbrief. De verklaringen 1 en 2 zijn een mogelijke aanleiding

voor het gegeven dat VenW maatregelen wilde nemen in dit dossier, maar vormen geen verklaring

voor de inhoud van die maatregelen. De verklaringen 3 en 4 vormen daarentegen een verklaring

voor de inhoud van een van de maatregelen die de minister van VenW heeft toegevoegd aan de

aanbevelingen van de SWOV (namelijk verder onderzoek naar het LISA-systeem) en voor de

inhoud van een maatregel die door de SWOV is aanbevolen, maar door de minister van de hand

gewezen wordt (het verplicht stellen van de voorzichtspiegel op alle Nederlandse vrachtwagens).

C.47 Zoals uit de eerdere paragrafen is gebleken, is het onderzoek van de SWOV tot stand

gekomen in nauwe samenwerking met VenW en zijn de uitkomsten van het onderzoek het

startpunt voor het opstellen van de Kamerbrief door VenW. Wel is het verzoek van VenW aan de

SWOV om het onderzoek uit te voeren voor een belangrijk deel ingegeven door de toename van

het aantal dodehoekongevallen in de jaren daarvoor, waarmee dan ook met name de inhoud van

de maatregelen van VenW is gebaseerd op het onderzoek van de SWOV. Dit geldt in mindere

mate voor de beslissing om maatregelen te nemen.

Conclusies

C.48 Het rapport van de SWOV heeft een grote mate van doorwerking gekend. Niet alleen

werden drie van de vier aanbevelingen door VenW overgenomen, ook kreeg het rapport veel

media-aandacht, zoals blijkt uit onze media-analyse en de eigen analyse van de SWOV.

C.49 Volgens de geïnterviewden is met het SWOV-rapport en de resulterende Kamerbrief het

“hoogst haalbare bereikt binnen de gestelde randvoorwaarden”. Op de vraag of de gezamenlijke

voorbereiding een “best practice” op het gebied van doorwerking mag worden genoemd, geeft men
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aan dat het hier in elk geval een “good practice” betreft; doordat alle partijen in gesprek bleven, is

optimale doorwerking gerealiseerd.

C.50 Van de aanbevelingen die in de Kamerbrief genoemd staan, heeft de SWOV aangegeven

dat deze door de betrokken partijen, zoals de Fietsersbond, goed worden opgepakt. Het lijkt er dus

op dat ook voorbij de beleidsmaatregel van VenW de doorwerking zich voortzet.



28

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008 - 2020

Inleiding

C.51 In 2004 verscheen de Nota Mobiliteit. Deze Nota Mobiliteit is opgesteld door VenW, het

IPO, de VNG en het SkVV. Zij werkten samen in met Nationaal Mobiliteitsberaad (NMB). In de nota

is een (relatief korte) paragraaf opgenomen over verkeersveiligheid. De auteurs stellen zich tot

doel het aantal verkeersdoden in 2020 tot 580 te reduceren. Het aantal gewonden mag niet meer

dan 12.250 bedragen.

C.52 Op initiatief van VenW is de verkeerveiligheidsparagraaf uit de Nota Mobiliteit verder

uitgewerkt in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 (SPVV). Het SPVV dient ter

verwezenlijking van de ambitieuze verkeersveiligheidsdoelstellingen in het NMB. Om voldoende

maatschappelijke verankering te realiseren, stelde VenW zich bij voorbaat tot doel om veel partijen

te betrekken bij het opstellen van het SPVV.

C.53 De SWOV geeft aan reeds in een vroeg stadium op de noodzaak van een nieuwe strategie

verkeersveiligheid te hebben gewezen. In 2005 is er door de SWOV een verkenning voor 2005-

2020 opgesteld, “Door met Duurzaam Veilig". Bij de oriënterende fase zijn ruim 100

belanghebbenden betrokken geweest. Volgens de SWOV bleek Duurzaam Veilig een ‘sterk merk’.

Hierop is door ongeveer twintig opiniemakers een essaybundel geschreven met de titel “Door met

Duurzaam Veilig”.

C.54 In de aanloop naar het SPVV is VenW begonnen met het opstellen van een

startdocument. Hierin is het beleidskader van het SPVV in concept uitgewerkt. Naar aanleiding van

het startdocument is met een groot aantal maatschappelijke organisaties gesprekken gevoerd. Hun

visies op het verkeersveiligheidsbeleid stond hier centraal. Op grond van de reactie van deze

organisaties is er een stakeholdergroep samengesteld van 20 organisaties. De rol van VenW was

hierin voornamelijk gericht het voeren van een regierol ten aanzien van de totstandkoming van het

SPVV en minder gericht op de inhoud van het SPVV.

Wat stelde de SWOV zich tot doel?

C.55 De SWOV was één van de 20 partijen die door VenW waren uitgenodigd om mee te

denken over het SPVV. De SWOV heeft de visie Duurzaam Veilig bij verschillende gelegenheden

aangeboden als paradigma voor een onderbouwende visie voor het SPVV. De wijze waarop de

SWOV dit paradigma interpreteerde was in de ogen van VenW zeer absoluut; relativering van het

paradigma was niet mogelijk. Dit leidde bij VenW tot veel irritatie. Deze opmerking wordt niet door

de SWOV onderschreven. De SWOV is achteraf van mening dat concessies in de praktische

uitvoering van het paradigma wel mogelijk zijn, maar dat de keuze daartoe bij beleidsmakers zou

moeten liggen. Tijdens de totstandkoming van het SPVV was de SWOV niet tot deze concessies
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bereid.

Zijn de doelen van de SWOV behaald?

Een eerste ronde

C.56 De SWOV heeft actief deelgenomen aan de door VenW georganiseerde bijeenkomsten

om het SPVV vorm te geven. Via het webportal van Min V&W hadden betrokken partijen de

mogelijkheid om interactief informatie aan te leveren. Ook is een plenaire bijeenkomst

georganiseerd voor de betrokken stakeholders. Op basis hiervan is een synthesedocument

opgesteld en zijn vier regionale bijeenkomsten georganiseerd. De daaruit volgende aanvullende

informatie is aan de 20 stakeholders voorgelegd. Hun commentaren daarop zijn betrokken in het

de conceptstrategie. Deze is conceptstrategie besproken en vastgesteld in het NMB en is in het

voorjaar 2008 als definitieve versie aangeboden aan de vaste Kamercommissie VenW.
17

C.57 De conceptstrategie is gebaseerd op drie beleidspijlers: samenwerking, integrale aanpak

en, Duurzaam Veilig. Onderzoeksresultaten van de SWOV-producten vormen de onderbouwing

van een deel van het startdocument. Er wordt regelmatig verwezen naar uitkomsten van SWOV-

onderzoeken. Men zou geneigd zijn te stellen dat de SWOV hiermee de rol speelt die het verdient:

die van leverancier van wetenschappelijke kennis op het gebied van verkeersveiligheid.

C.58 Maar de rapporten van de SWOV zijn in de conceptstrategie slechts gebruikt voor het

identificeren van de zwakkere groepen verkeersdeelnemers en overtreders. Zij zijn niet direct

gebruikt om de beleidsinitiatieven, gericht op de bescherming van deze groepen beleidsmatig te

onderbouwen. De SVOV heeft in de als één van de 20 stakeholders slechts in beperkte mate

bijgedragen aan de totstandkoming van het startdocument.

C.59 Het feit dat Duurzaam Veilig nog slechts één van de drie pijlers van het veiligheidsbeleid

van VenW is, betekent voor het paradigma van de SWOV een duidelijke degradatie. Bovendien

werd Duurzaam Veilig in het SPVV niet meer gezien als een absoluut paradigma, maar hooguit als

een bron van inspiratie. Het absolute karakter dat Duurzaam Veilig in het verleden ook bij VenW

had, werd door het Ministerie openlijk losgelaten.
18

Hier had de SWOV moeite mee omdat voor de

SWOV Duurzaam Veilig het paradigma is om de verkeersveiligheid te verbeteren. De SWOV geeft

aan dat op basis van inhoudelijke gronden van opvatting dat de Duurzaam Veilig visie een goede

basis zou kunnen vormen voor een verdere verbetering van de verkeersveiligheid in Nederland.

Volgens de SWOV is een paradigma niet iets voor concessies. Concessie kunnen wel worden

gedaan bij de praktische vertaalslag naar maatregelen.

C.60 De SWOV slaagde dus niet in het bereiken van het doel: Duurzaam Veilig als leidmotief

voor het SPVV.

17 Brief Min. VenW, Aanbieding SPVV 2008 – 2020, 10 juli 2008, Ksrt. 29 398 Vergaderjaar 2008-2009.
18 Tien jaar Duurzaam Veilig, Dr. ir. W.A.M. Weijermars & drs. I.N.L.G. van Schagen (red.), R-2009-14, SWOV

Leidschendam 2009, p. 39 en Door met Duurzaam Veilig, Wegman, L. Aarts (red.), Leidschendam, SWOV 2005, p. 30 en

41.
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Een herkansing, buiten het SPVV om

C.61 Naar aanleiding van het startdocument is er een gesprek geweest tussen de Directeur

Wegen en Verkeersveiligheid van VenW, het Hoofd van de Afdeling Verkeersveiligheid en opsteller

van het startdocument en de Directeur-bestuurder van de SWOV. De SWOV heeft in dit gesprek

aangegeven dat het startdocument geen solide basis was waarop het nationale SPVV

vormgegeven kon worden. Volgens de SWOV bestond er al een concept waarop het SPVV vorm

gegeven zou kunnen worden, het door de SWOV ontwikkelde concept Duurzaam Veilig. VenW

heeft hierna aan de SWOV de mogelijkheid gegeven om hun analyse te presenteren ten aanzien

van de mogelijke aanpak voor het verkeersveiligheidbeleid.

C.62 Naar aanleiding daarvan publiceerde de SWOV ‘Neem het zekere voor het onzekere’.
19

De

SWOV stelde dat de aandacht binnen de verkeersveiligheid van specifieke problemen dient te

verschuiven naar generieke problematiek. Reden voor de verbetering van de verkeersveiligheid in

de afgelopen decennia en de noodzaak van een generieke aanpak is volgens de SWOV

ondermeer terug te voeren naar het feit: “…dat de verkeersonveiligheid zich, op een enkele

uitzondering na, steeds 'diffuser' manifesteert. De top is bedwongen omdat, zo lijkt het wel, op

allerlei gebieden de meest schrijnende problemen zijn aangepakt en (gedeeltelijk) zijn opgelost.

Wat overblijft is een probleem dat ontdaan is van zijn scherpste kanten, waar de meest voor de

hand liggende verbeteringsmogelijkheden zijn benut, en waar verdere verkeersveiligheidswinst op

minder vanzelfsprekende terreinen en op minder orthodoxe manieren gevonden zal moeten

worden.”
20

Op de voor de hand liggende onderwerpen valt zodoende volgens de SWOV dan ook

maar beperkte winst te behalen, met een aanpak van meer generieke problemen kan dan ook een

grotere winst behaald worden. Hier lopen de visie die door VenW was vastgesteld in het SPVV en

de perceptie van verkeersveiligheid van de SWOV uiteen, De achtergrond van het SPVV was

gebaseerd op specifieke aandacht voor groepen in het verkeersveiligheidbeleid, terwijl de SWOV

juist een generieke benadering van de verkeersveiligheid nastreeft. Daarnaast stelde de SWOV dat

de probleemanalyse van VenW niet in orde was.
21

Op dit stuk is door VenW geen formele reactie

gegeven.

C.63 De daling van het aantal verkeersslachtoffers in 2006 , is voor SWOV reden geweest om

een rapport te publiceren als onderbouwing van de probleemanalyse en de daling van het aantal

verkeersslachtoffers hierbij is rekening gehouden met het beleidskader van het SPVV.
22

Deze

rapportage geeft een verdere wetenschappelijke analyse van de mogelijkheden tot het verlagen

van het aantal verkeersslachtoffers in 2020.
23

De SWOV heeft aangegeven dat een SWOV-

interventie heeft geleid tot aanpassing van de streefcijfers van het aantal verkeersdoden in 2020,

van maximaal 580 doden naar maximaal 500 doden.
24

In het verslag van de afstemmingsoverleg

tussen de Minister en de vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat wordt tweemaal verwezen

19 Neem het zekere voor het onzekere, F. Wegman SWOV, R-2007-10.
20 SWOV –rapport R-2008-5, Maximaal 500 verkeersdoden in 2020: waarom eigenlijk niet?
, Dr. L.T. Aarts, dr. ir. W.A.M. Weijermars, ing. C.C. Schoon & mr. P. Wesemann, SWOV Leidschendam, 2008, p. 3.
21 Notulen 274e vergadering Bestuur van de SWOV, 22 juni 2007, p.4.
22 SWOV –rapport R-2008-5, Maximaal 500 verkeersdoden in 2020: waarom eigenlijk niet?
23 Maximaal 500 verkeersdoden in 2020: waarom eigenlijk niet?, Dr. L.T. Aarts, dr. ir. W.A.M. Weijermars, ing. C.C. Schoon

& mr. P. Wesemann, SWOV R-2008-5, SWOV Leidschendam 2008.
24 Tien jaar Duurzaam Veilig, Dr. ir. W.A.M. Weijermars & drs. I.N.L.G. van Schagen (red.), R-2009-14, SWOV
Leidschendam 2009, p. 39..
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naar de stelling van de SWOV dat het aantal verkeersdoden zou kunnen afnemen naar 500 in

2020.
25

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de Kamerleden op dat moment niet beschikken over

het SPVV maar wel over de reactie hierop van de SWOV.
26

De Minister komt in zijn toezeggingen

niet terug op de bijstelling van het aantal verkeersdoden van 580 (zoals opgenomen in het SPVV)

naar 500.
27

In de aanbiedingsbrief van het SPVV heeft de Minister aangegeven samen met de

regionale overheden te willen bezien of het streefcijfer voor verkeersdoden in 2020 bijgesteld kan

worden naar 500.
28

Deze interventie heeft echter niet geleid tot aanpassing van het streefcijfer in

het SPVV, hierin is vastgehouden aan het streefcijfer van 580. Hierbij dient opgemerkt te worden

dat de aanpassing van het streefcijfer slechts kon worden goedgekeurd door de leden van het

NMB omdat dit zowel doelstellingen van de centrale als decentrale overheden betreft.

C.64 Naast de bovengenoemde rapportages heeft de SWOV voor het Algemeen Overleg

Verkeersveiligheid, waar het SPVV is besproken een brief aan de Kamercommissie gestuurd.
29

Deze brief bracht de SWOV haar kanttekeningen bij het SPVV voor het voetlicht. Op basis hiervan

heeft de SWOV acht concrete aanbevelingen opgenomen in de brief.

C.65 Naar oordeel van de SWOV wordt Duurzaam Veilig in het SPVV niet werkelijk voortgezet

en wordt ’…een winnend concept eigenlijk verlaten’, en ingeruild voor een concept waarvan de

uitkomst nog onzeker is. De reactie van de SWOV, Neem het zekere voor het onzekere is

opgesteld omdat in het SPVV naar oordeel van de SWOV, te weinig aandacht was voor het

gebruik van kennis (zowel in termen van analyse van de ontwikkelingen van de

verkeersonveiligheid als in termen van effectiviteit en efficiëntie voor in discussie zijnde

oplossingen). De SWOV bepleit dat Duurzaam Veilig als concept ten grondslag ligt aan het

Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid.

C.66 De Minister en leden van de vaste Kamercommissie gaan in de discussie van het

Algemeen Overleg niet in op de specifieke aanbevelingen van de SWOV. De Kamercommissie

stemt in met het SPVV. De Kamerleden blijken op de hoogte te zijn van de verschillende SWOV-

interventies. Zij hebben echter geen reden gezien het SPVV aan te passen of het SWOV-

paradigma Duurzaam Veilig een grotere rol te geven.

Media aandacht aan het SPVV

C.67 In de media verscheen op 25 april 2008 een artikel over het Strategisch Plan. Het betrof

hier een afgeleide van een ANP-bericht in de Spits. In zowel het artikel als het ANP-bericht wordt

de directeur van de SWOV geciteerd over de haalbaarheid van het verminderen van het aantal

verkeersdoden. In het artikel is de tekst van het ANP-bericht één op één overgenomen. Beide zijn

direct te koppelen aan het persbericht ”SWOV start onderzoek naar haalbaarheid minder dan 500

verkeersdoden in 2020”, dat SWOV op 24 april 2008 publiceerde. Als reactie op het Strategisch

25 Verslag Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 398, nr. 119, p. 2 en 3.
26 Verslag Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 398, nr. 119, p.3.
27 Verslag Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 398, nr. 119, p.13.
28 Brief Min. VenW, Aanbieding SPVV 2008 – 2020, 10 juli 2008, Ksrt. 29 398 Vergaderjaar 2008-2009.
29 Brief SWOV, 18.09.08, AO Verkeersveiligheid 23 september 2008.

http://www.swov.nl/NL/Actueel/overigen/Aanbevelingen_SWOV_Tweede_Kamer_230908.PDF
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Plan Verkeersveiligheid publiceerde SWOV in juni 2008 een rapport en een persbericht over het

verminderen van het aantal verkeersdoden in 2020. In de media zijn hierover geen artikelen

verschenen.

Conclusies

C.68 De doorwerking van de SWOV producten (de effecten van de activiteiten en producten van

de SWOV op beleid(ontwikkeling) en of besluitvorming ter verbetering van de verkeersveiligheid) is

bij de totstandkoming van het SPVV beperkt van invloed is geweest.
30

Duurzaam Veilig werd

duidelijk gedegradeerd tot één van de drie pijlers, waar het voorheen van groter belang was. Ook

de analyse van de Directeur van de SWOV en aanvullende onderzoeken en de brief aan de vast

Kamercommissie VenW hebben geen invloed gehad op de inhoud van het SPVV. De

gedachtegang rondom het bijstellen van het streefcijfer van verkeersdoden naar 500 in 2020 is

echter wel door de SWOV gevoed op basis van hun onderzoek. Hiermee is wel de opinie ten

aanzien van de streefcijfers beïnvloed. Dit heeft echter plaatsgevonden in de periferie van het

SPVV en daardoor geen directe invloed gehad op het streefcijfer in het SPVV.

C.69 SWOV maakte deel uit van de groep van 20 stakeholders, de SWOV is immers het

instituut voor verkeersveiligheid in Nederland en wilde zodoende ook een onderscheidende rol

innemen in het proces. VenW heeft in de totstandkomingsfase veelal een regiefunctie gespeeld.

De inhoudelijke discussie en het bespreken van praktische problemen is overgelaten aan de

stakeholders. Volgens de SWOV heeft een inhoudelijke discussie met VenW niet echt

plaatsgevonden, noch over de door de SWOV geuite kritiek op de probleemanalyse, noch 'op de

wijziging van de oude koers'. De abstractere analyses van de SWOV en het paradigma waarin

deze werden uitgevoerd hebben in de discussie met de stakeholders niet de aandacht gekregen

die ze volgends de SWOV verdienden. VenW had hiermee geen probleem. Uit onze gesprekken

blijkt dat men het op het departement tijd vond voor een wijziging van de oude koers waarin

Duurzaam Veilig leidend was. De absolute visie die inherent aan het paradigma verbonden was,

achtte VenW niet meer werkbaar.

30 SWOV-producten: Wegman, L. Aarts (red.), Door met Duurzaam Veilig, Leidschendam, SWOV 2005, Neem het zekere

voor het onzekere, F. Wegman SWOV, R-2007-10, Maximaal 500 verkeersdoden in 2020: waarom eigenlijk niet?, Dr. L.T.

Aarts, dr. ir. W.A.M. Weijermars, ing. C.C. Schoon & mr. P. Wesemann, SWOV R-2008-5, SWOV Leidschendam 2008,

Brief SWOV, 18.09.08, AO Verkeersveiligheid 23 september 2008.
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Netwerkanalyses

Inleiding

C.70 Naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid is het centrale thema in de Nota

Mobiliteit. In de aanpalende Uitvoeringsagenda werd aangegeven dat deze betrouwbaarheid en

voorspelbaarheid kan worden bereikt met zogenaamde netwerkanalyses.

C.71 In een netwerkanalyse wordt voor een bepaald gebied gekeken naar de wisselwerking

tussen mobiliteit en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Van alle vervoersnetwerken en

vervoerswijzen worden knelpunten geanalyseerd. Aan de hand daarvan wordt een samenhangend

pakket van maatregelen geformuleerd waarmee de knelpunten kunnen worden aangepakt. Op

basis daarvan zouden verschillende maatregelen en zogenaamde Quick Wins kunnen worden

bepaald. Deze laatste zou zouden kunnen rekenen op extra geld van VenW.

C.72 Conform de Uitvoeringsagenda hebben VenW, de provincies, stadsregio’s en gemeenten

een elftal netwerkanalyses uitgevoerd in stedelijke gebieden. De elf netwerkanalyses zijn begeleid

door een Expertcommissie. Deze netwerkanalyses zijn uiteindelijk in 2006 afgerond. Zoals van te

voren aangekondigd hebben zij geresulteerd in verschillende maatregelen.

C.73 Na afronding van haar opdracht heeft de Expertcommissie een eindadvies gegeven ten

aanzien van de netwerkanalyses. In dit eindadvies gaf men drie aanbevelingen. In twee daarvan

maakte men gewag van een tekort aan aandacht voor verkeersveiligheid in de analyses.
31

Onder

andere spoorde men Rijk en regio’s aan om “af te spreken hoe in de netwerkanalyses alsnog een

toetsing wordt uitgevoerd op leefbaarheid en veiligheid”. De Expertcommissie gaf aan het

opvallend te vinden dat “de na te streven kwaliteit van leefomgeving en veiligheid in de meeste

regio’s niet expliciet tot uitdrukking komt in het gemeenschappelijk beoordelingskader”.

Wat stelde de SWOV zich tot doel?

C.74 Deze conclusies waren voor de SWOV eind 2006
32

de aanleiding om een analysemethode

te ontwikkelen waarmee verkeersveiligheid structureel en kwantitatief meegenomen kan worden in

de regionale netwerkanalyses.
33

Het doel voor de SWOV was duidelijk: men wilde

verkeersveiligheid als component opgenomen zien in de netwerkanalyses.

Zijn de doelen van de SWOV behaald?

C.75 Het bovenstaande betekent dat er in het proces twee momenten zijn geweest waarop de

SWOV haar doorwerking op de beleidsmakers had kunnen doen gelden:

 bij het opstellen van de netwerkanalyses

 bij het uitvoeren van de maatregelen zoals opgesteld en toekomstige analyses op
netwerkniveau

31 Op tijd bewegen: Eindadvies Expertcommissie Netwerkanalyses, september 2006
32 SWOV Schrift nummer 108, november 2006
33

Schermers, Drolenga & Tromp, Verkeersveiligheid in regionale netwerkanalyses, R-2007-12
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C.76 Dit betekent dat wij de doorwerking van de SWOV producten op de netwerkanalyses

kunnen bepalen aan de hand van de volgende twee vragen:

1. In hoeverre is de SWOV een onmisbare factor geweest in het opnemen van
verkeersveiligheid in de netwerkanalyses?

2. In hoeverre is de SWOV een onmisbare factor geweest in de uitwerking van de
netwerkanalyses en het opstellen van nieuwe maatregelen en analyses?

C.77 De SWOV beoogde met haar analysemethode het proces te versterken en een handvat te

bieden voor toekomstige netwerkanalyses, zodat verkeersveiligheid niet langer een onderdanige

rol zou hebben.
34

Deze analysemethode van SWOV is in Stadsregio Arnhem Nijmegen en Zuid-

Limburg uitgetest in samenwerking met de consultant die destijds betrokken was bij de uitvoering

van meerdere netwerkanalyses. Daarnaast is de analysemethode opgenomen in een KpVV bundel

over bereikbaarheidsstudies.
35

C.78 De SWOV heeft geen rol gespeeld in de totstandkoming van de netwerkanalyses. Pas na

de totstandkoming heeft de SWOV haar analysemethode gepresenteerd. Het Rijk en de decentrale

overheden zijn inmiddels met verschillende andere aanpakken bezig en de netwerkanalyses

bevinden zich in de uitvoeringsfase. De netwerkanalyses zijn dan ook niet herhaald, zoals

aanvankelijk werd gedacht.
36

C.79 De oorspronkelijke doelstelling is daarmee niet behaald. Wel bestaat de mogelijkheid dat

de methode in de toekomst in de verschillende nieuwe aanpakken toegepast zal worden.
37

Dit zijn

echter ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn en waarvan nog niet duidelijk is welke richting

deze op zullen gaan. Het is daarom nog te vroeg om hierover conclusies te kunnen trekken.

De SVOW in de case volgens de media

C.80 Zowel in 2006 als in 2008 heeft de SWOV een aantal rapporten gepubliceerd over het

thema netwerkanalyse. Het betreft zowel rapporten met een landelijke reikwijdte als rapporten die

over specifieke gemeenten gaan. Geen van deze rapporten wordt in de landelijke kranten of in een

ANP-bericht genoemd in de periode 2006 tot heden.

C.81 De SWOV onderzoekt specifiek het thema verkeersveiligheid in lokale en regionale

verkeerssituaties. De aanbevelingen die de SWOV maakt ten aanzien van de netwerkanalyses,

gaan onder andere op dit thema in. Om een beeld te krijgen in hoeverre de door de SWOV

34
Interview G. Schermers, 12 november 2009

35
SWOV heeft bewust gekozen voor opname in een kennisbundel in plaats van een apart SWOV document te maken,

aangezien KpVV reeds de rol als kennisbundelaar vervult. (interview G. Schermers)
36

In Noordvleugel-verband (tegenwoordig Metropoolregio Amsterdam) heeft de Stadsregio Amsterdam de maatregelen

vanuit de netwerkanalyse vervat in de MIRT Gebiedsagenda. Het gaat hier vooral om grote projecten waar, naast mobiliteit,

ruimtelijke en economische aspecten worden meegenomen. Hierin speelt verkeersveiligheid geen rol. Verkeersveiligheid

komt weer wel in beeld bij kleinere individuele projecten, maar dit is een ander schaalniveau. ( Interview P.J. Labrijn, 12

november 2009).
37

In Regio Twente heeft in 2007/2008 een herijking plaatsgevonden van de netwerkanalyse, omdat de gebruikte

analysemethode knelpunten opleverde die er in de dagelijkse praktijk niet waren. (Interview P. Zoontjes, 12 november

2009).
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benadrukte verkeersveiligheid ook in netwerkanalyses wordt meegenomen, is vervolgens

onderzocht of in regionale kranten de component verkeersveiligheid ook terugkomt in artikelen

over netwerkanalyses.

C.82 In de onderzochte periode blijken er 88 unieke artikelen in landelijke en regionale kranten

gepubliceerd te zijn waarin de term “netwerkanalyse(s)” terugkomt. Overigens wordt de SWOV in

geen van deze artikelen genoemd. In slechts 8 artikelen hiervan komen ook de termen veiligheid of

verkeersveiligheid voor. Bij nadere beschouwing blijken 2 artikelen hiervan niet relevant, omdat de

term veiligheid in een andere context dan verkeersveiligheid wordt gebruikt.

C.83 De resterende 6 artikelen zijn geanalyseerd. Dit betrof een artikel uit het Financieel

Dagblad, 3 artikelen uit regionale edities van De Stentor, een artikel uit het Eindhovens Dagblad en

een artikel uit Dagblad Tubantia. De genoemde artikelen uit de regionale kranten zijn allemaal in

2006 gepubliceerd. Alle zes de artikelen hebben betrekking op de netwerkanalyses die onder

andere de provincies in 2006 hebben gemaakt op verzoek van het ministerie van VenW. De

tendens in deze 6 artikelen is dat lokale bestuurders de verkeersveiligheid benadrukken, omdat

daar vanuit de provincie of de rijksoverheid niet voldoende aandacht voor is. De SWOV speelt

daarin dus geen rol van betekenis.

Conclusies

C.84 De SWOV heeft geen invloed gehad op de totstandkoming van de netwerkanalyses en

meer specifiek het opnemen van het onderdeel verkeersveiligheid hierin. Ook in de uitwerking is de

analysemethode van SWOV (nog) niet geland. De SWOV wordt ook niet in combinatie met de

netwerkanalyses in de media.

C.85 Dit is voornamelijk te wijten aan het tijdstip van lanceren van de analysemethode. De

SWOV heeft haar methode pas na afronding van de netwerkanalyses gepresenteerd. Daarnaast

ziet het er nu naar uit dat de netwerkanalyses niet herhaald zullen worden, zoals aanvankelijk

ingeschat.

C.86 Wel lijkt de tendens te zijn dat het verkeer- en vervoerveld een meer integrale

gebiedsgerichte aanpak zal kennen in de toekomst. Het is echter nog te vroeg om te bepalen of de

methode van de SWOV zal worden opgepakt in dit kader. Dit zou wellicht een herpositionering

vereisen van de methode en loskoppeling van de term ‘netwerkanalyses’. De SWOV geeft zelf aan

dat er nog een aantal onderzoeksvragen open staan die zij graag in dit kader op zou willen pakken.

Zij wacht echter nog even af om te zien in welke richting de landelijke ontwikkelen zullen gaan.
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D Referentieanalyse: Verwijzingen naar de SWOV in

overheidspublicaties en in de media

D.01 De resultaten van beide deelonderzoeken worden hieronder gerapporteerd.

Onderzoek naar de frequentie waarmee publicaties van de SWOV

terugkomen in officiële publicaties van de (rijks)overheid

 Het aantal keer dat aan SWOV-publicaties werd gerefereerd, was in de periode 2006-

heden 144 keer. In 23 gevallen viel niet af te achterhalen welk onderzoek het betrof.

 Het aantal referenties nam tussen 2006 en 2008 toe van 23 keer per jaar in 2006 naar

51 keer in 2008. In 2009 werd er tot 1 augustus 32 keer aan SWOV-publicaties

gerefereerd. Als dit aantal wordt geëxtrapoleerd valt te verwachten dat het aantal

referenties aan SWOV-publicaties in 2009 net zo hoog wordt als in 2008.

 De SWOV heeft in haar bestaan tot dusver zo’n 3070 publicaties uitgebracht

(gebaseerd op aantal dat in hun bibliotheekcollectie is opgenomen).

 In de periode 2006-2009 heeft de SWOV 351 publicaties uitgebracht (gebaseerd op

aantal dat in hun bibliotheekcollectie is opgenomen).

 In de periode 2006-2009 werd aan 69 SWOV-publicaties gerefereerd. Hiervan zijn er

38 in dezelfde periode gepubliceerd en 36 zijn uit eerdere jaren. In de te onderzoeken

periode werd er dus bijna net zo vaak gerefereerd aan recent materiaal als uit oudere

publicaties (van voor 2006). Er wordt dus nog relatief vaak aan oudere rapporten

gerefereerd.

 Aan de rapporten over de Segway en een onderzoek naar drank- en drugsgebruik in

het verkeer is het meest gerefereerd, respectievelijk negen en acht keer. Hierbij dient

opgemerkt te worden dat het onderzoek naar de Segway geen deel uitmaakte van de

subsidie zoals verstrekt onder de subsidieregeling.

 De meeste referenties aan de SWOV kwamen voor in beleidsdocumenten

(wetsvoorstellen, beleidsdocumenten, rapporten), namelijk 102 keer. In totaal werd er

29 keer tijdens mondelinge of schriftelijke overleggen aan de SWOV gerefereerd. Ook

werd de SWOV elf keer genoemd in antwoorden van VenW op Kamervragen.

 Van de 144 referenties ging de helft (72) over het thema Verkeersveiligheid. Verder

werd er 24 keer gerefereerd aan factsheets en 20 keer aan balansen en verkenningen.

 Top 10 van SWOV-publicaties waaraan het meest is gerefereerd. De helft van deze

rapporten zijn in de periode 2006-2009 gepubliceerd, de andere helft is ouder.
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Titel Aantal referenties

Verkeersveiligheidsconsequenties van toelating van de Segway tot de

openbare weg (2007)
9

The prevalence and relative risk of drink and drug driving in the Netherlands: a

case-control in the Tilburg police district (2005)
8

Door met Duurzaam Veilig (2005) 5

SWOVschrift 107 (2007) 5

Beprijzen en verkeersveiligheid (2007) 4

De essentie van de daling in het aantal verkeersdoden (2006) 4

De waardering van bespaarde verkeersdoden (2005) 4

De veiligheid van vrachtauto’s (1999) 3

Factsheet Zone 30: verblijfsgebieden in de bebouwde kom (2004 en (2009) 3

Onderzoek naar de mate waarin publicatie van de SWOV in de media worden

aangehaald

D.02 De centrale onderzoeksvraag is in hoeverre de onderzoeken en persberichten van de

SWOV over de vier thema’s in de media zijn opgepakt. In ‘Bijlage 1: Verantwoording’ worden de

onderzoeksopdracht en onderzoeksopzet weergegeven. Bijlage 2 bevat een lijst van de

geanalyseerde persberichten en rapporten van de SWOV.

Resultaten

Algemeen

D.03 In de periode 1 januari 2006 tot 1 oktober 2009 zijn er in totaal 955 artikelen verschenen in

Nederlandse landelijke en regionale kranten waarin een van de vier thema’s werd genoemd (zie

tabel D.1). Deze artikelen varieerden van de vermelding van een ongeluk gerelateerd aan de dode

hoek van een vrachtauto, tot beleidsvoornemens van de minister van VenW. Het merendeel van

deze artikelen staat in regionale kranten. Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat het veelal

dezelfde artikelen betreft, die in verschillende regio-edities van een krant staan. Van deze 955

artikelen gaat driekwart over de dodehoekspiegel. Wat daarnaast opvalt, is dat SafetyNet in

Nederlandse kranten niet wordt genoemd.

D.04 In 141 van de 955 artikelen over de vier thema’s wordt ook de SWOV genoemd. Het

merendeel (83%) hiervan gaat over de dodehoekspiegel en de SWOV. Het grootste deel van deze
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artikelen is in regionale kranten gepubliceerd.

D.05 Er zijn 24 artikelen (17%) waarin zowel de SWOV als het Strategisch Plan worden

genoemd. Ook hiervoor geldt dat het merendeel afkomstig is uit de regionale kranten. Overigens

moet hierbij weer worden opgemerkt dat dit ook artikelen betreft waarvan de inhoud hetzelfde is,

die in meerdere regio-edities van een krant zijn gepubliceerd.

D.06 Er zijn twee artikelen in de Nederlandse kranten gepubliceerd waarin wordt verwezen naar

de belangrijkste speerpunten van SafetyNet. Het betreft hier een onderzoek door de SWOV naar

drugsgebruik in het verkeer.

D.07 Er zijn geen artikelen verschenen in Nederlandse kranten waarin zowel de SWOV als de

netwerkanalyses worden genoemd.

Tabel D.1: Aantal artikelen per thema’s met en zonder vermelding van de SWOV in het

artikel, in landelijke en regionale kranten

Thema Artikelen in

landelijke kranten

Artikelen in regionale

kranten

ANP-

berichten

Totaal

Dodehoekspiegel 132 564 16 712

SWOV + dodehoekspiegel 19 95 3 117

Strategisch Plan 5 28 1 34

SWOV + Strategisch plan 1 22 1 24

Netwerkanalyse 15 172 0 187
38

SWOV + Netwerkanalyse 0 0 0 0

SafetyNet in NL kranten 0 0 0 0

SWOV + SafetyNet in NL

kranten 2 2 0

SafetyNet in buitenlandse

kranten 0 0

SWOV + SafetyNet in

buitenlandse kranten 8 Nvt

D.08 In deze media-analyse ligt de focus op artikelen uit landelijke kranten en ANP-berichten.

Uit nadere analyse blijkt dat het initiële aantal van 28 artikelen uit landelijke kranten en ANP-

berichten een aantal dubbelingen bevat. Zo zitten er meerdere versies van hetzelfde persbericht in

de set artikelen. Hiervan is telkens de meest recente versie meegenomen in de analyse. Ook

kwam een artikel uit Het Parool vier keer voor in de set artikelen. Na opschonen van de set blijven

er 17 unieke artikelen en 3 ANP-berichten over. In totaal zijn er in deze analyse dus 20 artikelen en

ANP-berichten opgenomen.

38
Waarvan 88 unieke artikelen. Het overige deel betreft dubbelingen: dezelfde artikelen die ook in

andere regio-edities van een krant zijn gepubliceerd.
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D.09 In grafiek D.1 wordt een overzicht geven van het aantal artikelen in de onderzoeksperiode.

Het betreft hier vooral artikelen over de dodehoekspiegel, namelijk 14 artikelen en 2 ANP-

berichten. Daarnaast gaan twee artikelen over SafetyNet en gaan de andere twee artikelen over

het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

D.10 Uit grafiek D.1 blijkt dat er slechts een duidelijk piekmoment in de berichtgeving te zien,

namelijk medio oktober 2008. Op 16 en 17 oktober verschenen er in totaal 8 artikelen en

persberichten over het rapport “De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de

korte en lange termijn” van de SWOV.

Grafiek D.1: Aantal artikelen over de SWOV en de 4 thema’s tussen 2006 en heden

Aantal artikelen over SWOV en de 4 thema's

tussen 2006 en heden
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Helft artikelen naar aanleiding van publicaties van de SWOV

D.11 Gelet op het totale aantal van 26 artikelen, inclusief de artikelen over de regionale

netwerkanalyses, dat in de onderzoeksperiode in de media is verschenen, dan blijkt dat drievijfde

van de artikelen een (toekomstige) publicatie van SWOV de aanleiding was. Het merendeel van

deze artikelen had betrekking op de publicatie van het rapport ”De toedracht van

dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange termijn”.
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Tabel D.2: Publicaties van de SWOV en naar aanleiding daarvan het aantal gepubliceerde

artikelen in de media

Aanleiding vanuit de SWOV Periode Aantal

artikelen in

kranten

Factsheet Dodehoekongevallen mei-09 0

Artikel in SWOVschrift over rapport De toedracht van

dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange termijn
november-08 0

Rapport, persbericht en persconferentie over De toedracht van

dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange termijn
oktober-08 9

Artikel over vrijwillige drugstest tbv Europees onderzoek SWOV juni-08 1

Rapport en persbericht: Maximaal 500 doden in 2020: waarom

eigenlijk niet?
juni-08 0

Persbericht: SWOV start onderzoek naar haalbaarheid minder dan

500 verkeersdoden in 2020
april-08 2

Artikel over vrijwillige drugstest tbv Europees onderzoek SWOV maart-08 1

Artikel in SWOVschrift over rapport Neem het zekere voor het

onzekere
februari-08 0

Artikel over nieuw onderzoek SWOV februari-08 1

Artikel in SWOVschrift over rapport Verkeersveiligheid in regionale

netwerkanalyses
februari-08 0

Rapport Neem het zekere voor het onzekere; Bijdrage van de SWOV

aan de opstelling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2007-

2020

oktober-07 1

Rapport en artikel in SWOVschrift Problematiek rechts afslaande

vrachtauto's
juli-06 1

D.12 Van de 10 artikelen die een andere aanleiding hadden dan een (toekomstige) publicatie

van SWOV, hadden er zes betrekking op regionale netwerkanalyses.
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Tabel D.3: Aantal artikelen gepubliceerde in de media naar aanleiding van gebeurtenissen of

publicaties die door anderen dan SWOV zijn geïnitieerd

Aanleiding door andere partijen Periode Aantal artikelen

in kranten

Brief VenW over dodehoekspiegel naar Tweede Kamer november-08 1

Artikel geluidsrichter mei-08 1

Artikel brief Fietsersbond november-07 1

ANP-bericht brief Fietsersbond juli-07 1

Artikel acties nav Netwerkanalyse Brabant maart-07 1

Publicatie van het rapport Regionale netwerkanalyse Noord-

Overijssel
september-06 2

Publicatie van het rapport Regionale netwerkanalyse Noord-

Overijssel
augustus-06 1

Aankondiging Netwerkanalyse Brabant februari-06 1

Interview Jeroen Goudt (ROV Twente) jan-06 1

Conclusies

D.13 In de onderzoeksperiode heeft de SWOV volgens haar website 22 rapporten gepubliceerd

over de vier thema’s. Het merendeel van deze rapporten betreft regionale netwerkanalyses. Vijf

van de 22 rapporten hadden een landelijke nieuwswaarde. Deze rapporten werden vergezeld van

een persbericht en/of een artikel in SWOVschrift. Bij de publicatie van een rapport werd een

persconferentie gegeven.

D.14 In de onderzoeksperiode 2006 tot heden heeft slechts één publicatie van de SWOV relatief

brede media-aandacht gehad. Het betrof het rapport ”De toedracht van dodehoekongevallen en

maatregelen voor de korte en lange termijn”. Er is zowel een persbericht uitgegeven als een

persconferentie georganiseerd over dit rapport. Dit leverde de nodige media-aandacht op.

D.15 In de media is de kernboodschap deels opgepakt: in de helft van de artikelen worden

meerdere elementen uit de kernboodschap genoemd. Toch lag er in de artikelen veel nadruk op

het feit dat de dodehoekspiegel het aantal dodelijke ongevallen niet permanent heeft weten terug

te dringen. Deze conclusie is niet afkomstig uit het persbericht dat de SWOV heeft uitgebracht,

maar een citaat van de directeur van de SWOV tijdens de persconferentie naar aanleiding van de

publicatie van het rapport.

D.16 Er zijn slechts enkele artikelen verschenen over dodehoekproblematiek en oplossingen

daarvoor, die niet gerelateerd zijn aan de publicatie van een SWOV-rapport. In deze artikelen werd

de SWOV opgevoerd als degene die om commentaar werd gevraagd over nieuwe oplossingen, of

als het instituut dat met oplossingen komt. Met enige voorzichtigheid vanwege het zeer beperkte

aantal artikelen kan gezegd worden dat de SWOV is deze artikelen als deskundige op het terrein
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van de verkeersveiligheid wordt opgevoerd.

D.17 Er zijn een ANP-bericht en een artikel verschenen waarin wordt gerefereerd aan het

Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Beide zijn verschenen naar aanleiding van een persbericht

van de SWOV. De SWOV geeft in dit persbericht aan dat de doelstelling van VenW om het aantal

verkeersdoden te verminderen, ambitieuzer kan worden gesteld. Deze doelstelling is afkomstig uit

het Strategisch Plan. Het rapport van de SWOV over dit thema dat enkele maanden later

verschijnt, wordt in de media niet opgepakt.

D.18 Er zijn twee artikelen gepubliceerd waarin wordt verwezen naar Europees onderzoek waar

de SWOV aan meewerkt naar drugsgebruik in het verkeer. Dit onderzoek wordt in het kader van

SafetyNet uitgevoerd.

D.19 In de onderzoeksperiode zijn in de landelijke kranten of ANP-berichten geen artikelen

gepubliceerd waarin rapporten van de SWOV over netwerkanalyses worden aangehaald. Uit nader

onderzoek naar artikelen over netwerkanalyses (dus zonder vermelding van de SWOV) blijkt dat in

slechts een klein deel (7%) van de artikelen het thema verkeersveiligheid genoemd. Dit betreft min

of meer expliciete kritiek op de provincie of de overheid dat verkeersveiligheid in de

netwerkanalyses onvoldoende aandacht krijgt.



43

Verantwoording

Onderzoeksvragen

D.20 De effectiviteit van het mediabeleid van de SWOV wordt bepaald aan de hand van vier

onderzoeksthema’s:

 Dodehoekspiegel

 Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020

 SafetyNet

 Netwerkanalyse

D.21 Onderstaande onderzoeksvragen worden toegepast op deze vier thema’s.

1. Op welke momenten heeft de SWOV publicaties of persberichten naar buiten gebracht

over de genoemde thema’s?

2. Wat was de doelgroep van deze publicaties of persberichten (media, stakeholders uit

de politiek, etc.)

3. Wat waren de kernboodschappen van deze publicaties en persberichten?

4. Zijn deze publicaties en persberichten opgepakt in de media (zijn er artikelen over

verschenen) en wanneer?

5. Komt de kernboodschap van het thema/publicatie/persbericht terug in het artikel?

6. Op welke manier wordt aan de SWOV gerefereerd als de aanleiding dat een thema in

de media wordt genoemd, niet een publicatie of persbericht van de SWOV is?

7. Wat was in dat geval de aanleiding voor het artikel?

8. Worden er in het artikel stakeholders (uit politiek, ministerie, belangengroepen,

regionale en lokale overheid) genoemd of geciteerd?

Onderzoeksperiode

D.22 De onderzoeksperiode is 1 januari 2006 tot 1 oktober 2009.

Medialijst

D.23 Landelijke kranten: Metro, Spits, De Dag, Telegraaf, Volkskrant, Financieel Dagblad, NRC-

Handelsblad, NRC Next, Trouw, Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad, Algemeen

Dagblad. Ook het Parool wordt in dit onderzoek als landelijke krant beschouwd, gezien het relatief

grote verspreidingsgebied (in grote steden en brede omtrek van Amsterdam verkrijgbaar).

D.24 De bron van deze informatie is de database Nexis.nl van leverancier LexisNexis. Deze

bevat alle artikelen uit alle Nederlandse landelijke en regionale kranten, persberichten van het ANP

en artikelen uit opiniebladen en een beperkt aantak vakbladen.
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Zoektermen

D.25 (dode hoek spiegel OR dodehoekspiegel OR SafetyNet OR Strategisch Plan

verkeersveiligheid OR (netwerkanalyse AND verkeer)) OR (European Road Safety Observatory

OR ERSO OR Safety Performance Indicators OR European Road Safety Information System OR

Europees onderzoek)) AND SWOV

Aanpak en rapportage

D.26 Om de eerste onderzoeksvragen te beantwoorden is de website van de SWOV doorzocht

op persberichten en rapporten over de vier thema’s die in de onderzoeksperiode zijn gepubliceerd.

Hierbij zijn ook artikelen uit SWOVschrift meegenomen. Vervolgens zijn de persberichten

geanalyseerd om te bepalen wat de kernboodschap was en wat belangrijke elementen daaruit zijn

(dit zijn vaak maatregelen of specifieke adviezen). Vervolgens is onderzocht of er artikelen in de

landelijke media, of ANP-berichten zijn gepubliceerd over deze rapporten en persberichten. Om te

voorkomen dat relevante artikelen worden gemist, omdat bijvoorbeeld de titel van het rapport niet

voorkomt in de tekst, is de zoekactie bewust breed gehouden. De vier thema’s in combinatie met

de term SWOV maakten deel uit van de zoekvraag.

D.27 Op basis van de onderzoeksvragen is bepaald welke data uit de artikelen relevant is voor

de beantwoording van de onderzoeksvragen. Met deze data is een analyseschema opgesteld. Uit

de database van LexisNexis werden vervolgens relevante artikelen opgezocht. Vervolgens zijn

deze artikelen gelezen en de relevante gegevens genoteerd in het analyseschema in Excel. Tot

slot zijn conclusies getrokken uit de geanalyseerde artikelen, waarbij de onderzoeksvragen werden

beantwoord.
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Persberichten en rapporten SWOV

Dodehoekspiegel

 Factsheet Dodehoekongevallen (geactualiseerd in mei 2009)

 Artikel over rapport De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de

korte en lange termijn in SWOVschrift (november 2008)

 Rapport De toedracht van dodehoekongevallen en maatregelen voor de korte en lange

termijn (16 oktober 2008)

 Persbericht Pakket maatregelen leidt tot fors minder dodehoekongevallen. (16 oktober

2008)

 Rapport Problematiek rechts afslaande vrachtauto's (juli 2006)

 Artikel over rapport Problematiek rechts afslaande vrachtauto's in SWOVschrift (juli

2006)

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020
39

 Persbericht: Maximaal 500 verkeersdoden in 2020 (18 juni 2008)

 Rapport: Maximaal 500 doden in 2020: waarom eigenlijk niet? (juni 2008)

 Persbericht: SWOV start onderzoek naar haalbaarheid minder dan 500 verkeersdoden

in 2020 (24 april 2008)

 Artikel over rapport Neem het zekere voor het onzekere in SWOVschrift (februari 2008)

 Rapport ‘Neem het zekere voor het onzekere; Bijdrage van de SWOV aan de

opstelling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2007-2020’ (2007)

SafetyNet

Geen rapporten of andere documenten

Netwerkanalyses

 Artikel over rapport Verkeersveiligheid in regionale netwerkanalyses in SWOVschrift

(februari 2008)

 Rapport Verkeersveiligheid in regionale netwerkanalyses (2008)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden (2006)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Leusden (Utrecht) (2006)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Marum (Groningen) (2006)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente Wijk

bij Duurstede (Utrecht) (2006)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Reeuwijk (Zuid-Holland) (2006)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Ommen (Overijssel) (2008)

39
Het Strategisch Plan en de Nota Mobiliteit van het ministerie van VenW houden nauw verband met elkaar. De SWOV

heeft naar aanleiding van de Nota Mobiliteit twee persberichten gepubliceerd:

 Doelstelling voor verkeersdoden 2010 en 2020 kan naar beneden (30 augustus 2006)

 Aanscherping doelstellingen verkeersveiligheid 2020 mogelijk (26 april 2007)
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 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Uden (Noord-Brabant) (2008)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Putten (Gelderland) (2008)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente Hof

van Twente (Overijssel) (2008)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Rucphen (Noord-Brabant) (2008)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Hellendoorn (Overijssel) (2008

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Waalwijk (Noord-Brabant) (2008)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Roerdalen (Limburg) (2008)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Lemsterland (Friesland) (2008)

 Rapport Samenwerking bij het aanleggen van 60km/uur-gebieden in de gemeente

Bunschoten (Utrecht) (2008)
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E Governancevergelijking met andere organisaties

E.01 In het kader van de evaluatie van de SWOV is een vergelijking uitgevoerd van de

governancestructuur van de SWOV met een drietal andere organisaties: het Wetenschappelijk

Onderzoeks- en DocumentatieCentrum van het ministerie van Justitie (WODC), EIM Consult B.V.

(EIM), de uitvoerder van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap van het ministerie

van Economische Zaken en de Stichting Consument en Veiligheid. Hieronder staat voor elk van

deze drie organisaties een korte beschrijving van de governancestructuur.

WODC

E.02 Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) maakt deel uit van

het Ministerie van Justitie. Bij de oprichting in 1949 werd primair een documentatiefunctie beoogd.

Echter, in de loop der jaren is het wetenschappelijk onderzoek van groter belang geworden.

E.03 Inmiddels heeft het WODC plusminus 100 medewerkers. Deze medewerkers richten zich

op drie belangrijke taken: onderzoek, advisering en kennisverspreiding. Men bedient ‘klanten’

binnen het Ministerie, maar ook daarbuiten.

Financiering van het WODC

E.04 Het WODC heeft een jaarbudget van ongeveer 10,5 miljoen Euro. Dit budget is onderdeel

van Justitiebegroting. Naast dit toegewezen budget ontvangst het WODC jaarlijks een bedrag van

tussen de 0,5 en 1 miljoen Euro aan extra bijdragen van de beleidsdirecties van het Ministerie van

Justitie. Voor deze extra bijdragen voert het WODC extra onderzoeken uit; een deel daarvan is

programmageld. Het betreft hier meerjarige onderzoeksprogramma’s bijv. op het gebied van TBS.

Daarnaast voert het WODC de granting activiteiten uit voor het NCTB.

Relatie met het departement

E.05 Het WODC maakt onderdeel uit van het Ministerie van Justitie. In de Bestuursraad van het

ministerie wordt uiteindelijk het onderzoeksprogramma van het WODC vastgesteld. Input wordt

gevormd door eigen (langer lopende) lijnen en aanvragen. Het WODC is vrij in zijn methoden,

technieken, en designs van onderzoek. Het WODC heeft middels een convenant tussen het

WODC en de departementsleiding het recht van vrijheid van publiceren.

Totstandkoming van het onderzoeksprogramma

E.06 Zo’n 30% tot 40% van het onderzoek is longitudinaal van aard. Dit vormt daarmee een

constante in het onderzoeksprogramma. Een deel van het longitudinale onderzoek betreft

internationale projecten waarin het WODC participeert. Daarnaast is er binnen het WODC een
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aantal monitoren ontwikkeld (denk aan de recidivemonitor, veelplegersmonitor en de monitor

jeugd).

E.07 Daarnaast is er een aanzienlijke component opdrachtonderzoeken. Het programma van

deze onderzoeken wordt middels de door het WOC gemaakte onderzoeksprogrammering in de

Bestuursraad van het departement vastgesteld. Tot slot is er beperkte mogelijkheid tot ad hoc

onderzoeken. Deze onderzoeken kunnen sporadisch worden opgezet, slechts dan wanneer hier in

het ministerie zeer grote behoefte aan is. In de praktijk gebeurt dit enkele malen per jaar.

Verantwoordingsmechanismen

E.08 Het WODC maakt deel uit van het Ministerie van Justitie. Dat betekent dat het formeel in

een hiërarchische verhouding staat met de minister. Niettemin wordt op een aantal manieren de

wetenschappelijke onafhankelijkheid van het WODC gewaarborgd. Een voorbeeld hiervan is de

Raad van Advies. Een ander voorbeeld is het WODC convenant, dat als overeenkomst tussen het

departement en het WODC fungeert en waarin staat aangegeven dat de publicaties van het

WODC niet die van de minister van Justitie representeren.

Bronnen

 Interview met professor Frans Leeuw, Directeur van het WODC
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EIM

E.09 EIM Consult B.V. (EIM), in 1930 opgericht als het Economisch Instituut voor den

Middenstand en toentertijd onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ), is sinds

enkele tientallen jaren een commercieel onderzoeksbureau. Sinds 2001 maakt EIM deel uit van de

holding Panteia.

E.10 Hoewel EIM het grootste deel van zijn activiteiten op de markt verwerft, heeft het nog

steeds een belangrijke onderzoekstaak met subsidie van EZ (plusminus 1/3 van de omzet). Deze

subsidie wordt verstrekt voor het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap. In het kader

van het Programmaonderzoek verzamelt en verrijkt EIM onderzoeksdata, die worden verspreid in

de vorm van online en ten kantore van EIM te raadplegen datasets, wetenschappelijke papers en

gebruikersgerichte onderzoeksrapporten. Daarnaast worden in het kader van het

Programmaonderzoek nieuwsbrieven, een telefonische “helpdesk” en zogenaamde “Beleidscafés”

aangeboden, waarvan geïnteresseerden gebruik kunnen maken.

E.11 Bij EIM werken ruim 60 onderzoekers. Van hen werken er circa 10 (bijna) fulltime aan het

Programmaonderzoek en circa 30 zijn parttime betrokken. Zij werken aan de deelprogramma’s

Datasets & Modellen, Kennisopbouw en Kennisoverdracht.

Financiering van het Programmaonderzoek

E.12 EIM ontvangt van EZ een programmasubsidie voor de uitvoering van het

Programmaonderzoek. Deze wordt steeds voor een periode van vier jaar verstrekt. De definitieve

subsidiebedragen worden jaarlijks vastgesteld. Sinds 2007 heeft EIM als onderdeel van de

subsidievoorwaarden de verplichting om een bepaald bedrag aan cofinanciering te verwerven. De

cofinancieringsverplichting is in 2005 vastgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het

Programmaonderzoek in 2004 en wordt jaarlijks verhoogd in de periode 2007-2009. De subsidie

van EZ is in die jaren navenant verlaagd, zodat de totale omvang van het Programmaonderzoek

ongeveer gelijk bleef (circa € 3,4 miljoen, waarvan in 2009 18% cofinanciering).

Relatie met het departement

E.13 EIM is een zelfstandige organisatie en het Programmaonderzoek is onafhankelijk van de

beleidsdoelen van EZ. Als subsidiënt van het Programmaonderzoek wordt EZ wel “bijgepraat” door

het management van het Programmaonderzoek. In de publicaties van het Programmaonderzoek

staat ook vermeld dat deze gefinancierd worden door EZ. Inhoudelijk is het Programmaonderzoek

echter onafhankelijk.
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Totstandkoming van het programma

E.14 Een deel van het onderzoek is longitudinaal van aard. Het betreft dan monitoronderzoeken

die jaarlijks of periodiek worden uitgevoerd, deels in internationaal verband zoals de Global

Entrepreneurship Monitor. Daarnaast wordt een jaarprogramma van door leden van de Adviesraad

voorgestelde onderwerpen uitgevoerd. Voor eventuele ad hoc-vragen bestaat de Quick Service,

die beschikbaar is voor beleidsmakers, belangenorganisaties, MKB-adviseurs, onderzoekers en

docenten bij universiteiten, onderzoekers bij kennisinstellingen en onderzoeksbureaus en de

media, maar dus niet voor individuele bedrijven of particulieren. Met de Quick Service worden

vragen beantwoord op basis van bestaande data of eventueel kleine aanvullende onderzoeken.

Per jaar worden via de Quick Service tussen de 80 en 120 keer gegevens verstrekt.

Verantwoordingsmechanismen

E.15 Een onafhankelijke Programmacommissie ziet erop toe dat het Programmaonderzoek als

“publieke kennisinfrastructuur” gehandhaafd blijft. EZ heeft wel een agenderende rol als lid van de

Adviesraad van het Programmaonderzoek, die adviseert over de inhoud van de programma’s voor

elke subsidieperiode en de jaarprogrammering van het onderzoek, maar heeft daarin geen

doorslaggevende stem. Ook zijn medewerkers van EZ vertegenwoordigd in de Expertcommissies

van het Programmaonderzoek, die toezien op de wetenschappelijke kwaliteit.

Bronnen

 Interview met Bram van Dijk, Coördinator van het Programmaonderzoek MKB en

Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken

 www.eim.nl

 www.ondernemerschap.nl
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Stichting Consument en Veiligheid

E.16 De Stichting Consument en Veiligheid (CenV) is in het leven geroepen door het Ministerie

van Volkgezondheid Welzijn en Sport (VWS). CenV stelt zich tot doel ongelukken in privésituaties,

op het werk, in de zorg, in het onderwijs, tijdens het sporten en in het verkeer te verminderen. Dit

doet men door grootschalige publiekscampagnes waarin voorlichting wordt gegeven over hoe

ernstige ongevallen voorkomen kunnen worden.

E.17 De stichting heeft een directeur-bestuurder en twee afdelingen: letselinformatie en

preventieprojecten.

E.18 De afdeling letselinformatie voert vooral onderzoek uit, en beschikt over relatief veel fte’s

De afdeling preventieprojecten beschikt over een relatief groter budget en richt zich op de

ontwikkeling van interventies, vormgevingsbureaus.

Financiering

E.19 CenV ontvangt van VWS jaarlijks een instellingensubsidie van € 4 miljoen (2010). Deze

subsidie wordt aangevuld met een meerjarige programma/project financiering vanuit VWS, deze

bedraagt € 1,3 miljoen (2010). De subsidiedoelstellingen zijn in het onderstaande kader nader

omschreven.

Bron: Begroting ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010, p. 51.
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E.20 Ook worden opdrachten uitgevoerd voor derden. Vaak zijn dit andere

overheidsorganisaties. Zo wordt op dit moment voor het Ministerie van Sociale Zaken een

programma opgezet voor de communicatie over veiligheidsbewustzijn op de werkvloer. Ook

financiert het Ministerie van VenW structureel de verzameling van verkeersongevalcijfers op Spoed

Eisende Hulp afdelingen (SEH-afdelingen). CenV houdt zich actief bezig met acquisitie. Dit kan in

concurrentie plaatsvinden. CenV is daarin beperkt door de voorwaarde van VWS dat men zich

dient zich te richten op algemeen veiligheids- en letselpreventiebeleid.

Relatie met het departement

E.21 De instellingensubsidie maakt deel uit van de beleidscyclus van VWS. VWS geeft CenV

ruimte in uitwerking van hun programma, maar toetst deze wel en stelt strenge eisen aan

samenwerking met andere spelers in het veld. Alle partijen dienen vanuit het beleid van VWS

samen te werken op het gebied van volksgezondheid.

Totstandkoming van het programma

E.22 De relatie tussen CenV en VWS is goed, er is intensief tweemaandelijks contact tussen het

management van CenV en de verantwoordelijke beleidsmedewerker op VWS. Hierbij wordt de

voortgang van het programma en ontwikkelingen van maatschappelijke- en beleidskwesties

besproken. Ook wordt gekeken hoe deze eventueel ingepast kunnen worden in het programma

van CenV. Daarnaast is er enkele keren per jaar regulier overleg tussen de directeur van CenV en

de directeur van de betreffende beleidsdirectie, Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie

(VGP) van VWS.

Verantwoordingsmechanismen

E.23 CenV heeft alleen een onafhankelijke Raad van Toezicht. Deze Raad bestaat uit experts

op het gebied van bedrijfsvoering. Maar er zijn ook inhoudelijke experts. De directeur legt, na

goedkeuring door de Raad van Toezicht, aan het ministerie van VWS verantwoording af over

inhoud en bedrijfsvoering. Hij beperkt zich hierbij tot het deel dat door VWS is gefinancierd.

E.24 Bijzondere aandacht is er voor het vaststellen van het rendement en het bepalen van de

effecten van de campagnes. Met name door VWS wordt erop aangedrongen deze effecten

inzichtelijk te maken en deze te koppelen aan de verstrekte subsidie.

E.25 Het aantonen van de effectiviteit ligt volgens CenV voornamelijk bij het gebruik van

interventies bij bijvoorbeeld lokale overheden. Om de effectiviteit vast te stellen gaat CenV

methodologisch zo puur mogelijk te werkt. Zo voert men voor aanvang van een campagne

nulmetingen uit. Effecten meet men over verschillende dimensies, bijvoorbeeld attitude, gedrag en

kennis.
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E.26 Het blijft volgens de directeur van CenV moeilijk om een directe relatie te leggen tussen de

effectiviteit van de interventies, de intermediaire en het beoogde uiteindelijke resultaat, i.e. minder

letsel door ongevallen. Diverse omgevingsfactoren spelen hierbij een rol. Een aanvullend probleem

hierbij is de zogenaamde expositie. Het kan zijn dat het veiligheidsbewustzijn van mensen

toeneemt maar dat er door de toename van participatie een toename is van het aantal ongevallen.

Dit komt niet als zodanig tot uitdrukking in de gebruikte prestatie-indicatoren van CenV.

E.27 De organisatie is druk bezig met het oplossen van dit probleem. Samen met externe

experts wordt momenteel gekeken naar een wijze om deze problematiek te ondervangen. Hierbij

wordt ondermeer samengewerkt met Erasmus MC, EMGO-instituut van de VU, RIVM en het CBS

om te onderzoeken of een verbetering van prestatie-indicatoren mogelijk is.

Bronnen

 Interview met de Stichting Consument en Veiligheid, Dhr. Marko Brugmans,

Programmamanager Letselinformatie Stichting Consument en Veiligheid.

 Begroting 2010, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 http://www.veiligheid.nl
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F Rendements-indicatoren van de SWOV

Overzichten van SWOV-publicaties in de periode 2003-2008:

Tabel 1. Aantallen publicaties die verschenen zijn in de periode 2003-2008*

Verschijningsjaar/-periode
Type publicatie

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008

Rapport/boek1 43 47 57 25 61 493 282

Factsheet (nieuw)2 0 10 25 23 24 6 88

Artikel/bijdrage 22 44 37 32 29 323 196

Brochure/folder 1 1 1 1 1 1 6

Dvd 0 0 0 0 1 0 1

Totaal 66 102 120 81 116 88 573

* Persberichten en SWOVschrift/RA zijn hier buiten beschouwing gelaten.

1) Uitsplitsing in typen rapporten/boeken, zie Tabel 2.

2) Uitsplitsing in typen factsheets, zie Tabel 3.

3) Voorlopige cijfers, omdat het overzicht op dit moment wordt gecompleteerd.

Tabel 2. Aantallen rapporten/boeken die verschenen zijn in de periode 2003-2008,

uitgesplitst naar type (voorlopige cijfers)

Verschijningsjaar/-periode
Type rapport/boek

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008

A-rapport 0 1 9 1 7 0 18

D-rapport 11 9 3 6 6 15 50

R-rapport 20 29 14 13 33 23 132

Overige

SWOV-uitgaven* 1 2 6 4 4 4 21

Externe uitgave 11 6 25 1 11 7* 61

Totaal 43 47 57 25 61 49 282

* Onder 'overige SWOV-uitgaven' vallen bijvoorbeeld jaarverslagen, dissertaties, boeken als DmDV, Denkend over DV, De

top…, en rapporten uit de SUNflower-serie.
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Tabel 3. Aantallen nieuwe factsheets die verschenen zijn in de periode 2003-2008,

uitgesplitst naar type*

Verschijningsjaar/-periode
Type factsheet

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008

SWOV-factsheet 0 10 18 23 20 5 76

ERSO-factsheet 0 0 7 0 4 1 12

Totaal 0 10 25 23 24 6 88

* Updates zijn niet meegeteld. In de laatste drie jaar zijn een dertigtal SWOV-factsheets en een tiental ERSO-factsheets

een of meer keren geactualiseerd.

Onderverdeling van abonnees van de SWOV Nieuwsbrief

F.01 De Nederlandstalige SWOV Nieuwsbrief wordt per e-mail verstuurd aan 822 abonnees.

SWOV Nieuwsbrief

Groep Aantal

Raad van toezicht 6

Oud-leden PAR WAR en bestuur 6

Wetenschappelijk Advies Raad 5

Programma Advies Raad 10

Gepensioneerden 28

BG Kennisbeheer en Kennisverspreiding 10

BG Anticiperend Onderzoek 15

BG Planbureau 14

BG Regio 11

Ministeries 38

Eerste en Tweede Kamer 8

Kaderwetgebieden 9

Provinciale organisaties 48

Gemeentelijke organisaties 74

Regionaal Overleg Verkeersveiligheid 17

Politie/Marechausse/Brandweer 37

Rijkswaterstaat 41

Verkeersorganisaties 67

Rijopleidingen 10

Kennisorganisaties Verkeer 7

Onderzoeksorganisaties 9
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Adviesbureau's 47

Verzekeraars 13

Juridische organisaties 9

Auto/Motor/Brommer/Fiets 10

Overige bedrijven 36

Universiteiten/HBO en overig onderwijs 16

Perscontacten 58

Overige media 41

Diversen 122

Totaal 822

Onderverdeling van abonnees van de SWOV Newsletter

F.02 De Engelstalige SWOV Newsletter wordt per e-mail verstuurd aan 840 abonnees.

SWOV Newsletter

Groep Aantal

Buitenlandse Overheidsorganisaties 154

Buitenlandse Verkeersorganistaties 275

Buitelandse Politieorganisaties 10

Buitenlandse Media 2

Buitenlandse Universiteiten 175

Buitenlands Diversen 224

Totaal 840
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Cijfers over het bezoek aan www.swov.nl in de periode 1-1-2007 t/m 21-10-

2009:

2007

Maand
Unieke

bezoekers

Aantal

bezoeken
Pagina´s Hits Bytes

Jan 2007 12699 18197 95689 341223 7.46 GB

Feb 2007 11646 16665 73289 267621 5.11 GB

Mrt 2007 13301 18956 86470 327480 4.78 GB

Apr 2007 11421 16356 82753 321012 5.05 GB

Mei 2007 12947 17969 96468 374413 9.27 GB

Jun 2007 11094 15630 75287 287972 6.84 GB

Jul 2007 8974 13058 62541 226787 5.05 GB

Aug 2007 9186 13797 82971 265316 6.91 GB

Sep 2007 11438 16894 96439 360990 6.81 GB

Okt 2007 13479 20396 109724 436667 7.71 GB

Nov 2007 12792 19189 93511 352336 6.86 GB

Dec 2007 11490 16444 80006 296985 5.83 GB

Totaal 140467 203551 1035148 3858802 77.68 GB

2008

Maand
Unieke

bezoekers

Aantal

bezoeken
Pagina´s Hits Bytes

Jan 2008 13325 20266 92326 344473 6.80 GB

Feb 2008 11760 17455 91557 332848 6.82 GB

Mrt 2008 13330 21144 102874 334650 5.90 GB

Apr 2008 13323 19810 97355 364492 6.47 GB

Mei 2008 14625 20999 88737 334057 5.37 GB

Jun 2008 18218 24601 101101 307404 4.80 GB

Jul 2008 14582 21288 91336 290311 4.68 GB

Aug 2008 8214 12956 66315 223046 4.01 GB

Sep 2008 10785 16966 87478 315827 5.27 GB

Okt 2008 12674 19593 117547 393140 5.79 GB

Nov 2008 13577 20201 112081 350451 5.89 GB

Dec 2008 11810 17749 114786 356916 6.44 GB

Totaal 156223 233028 1163493 3947615 68.25 GB
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2009 (tot 12 oktober)

Maand
Unieke

bezoekers

Aantal

bezoeken
Pagina´s Hits Bytes

Jan 2009 13499 20373 110406 361719 6.66 GB

Feb 2009 13875 21340 99933 322794 6.35 GB

Mrt 2009 15548 23579 101540 349072 7.25 GB

Apr 2009 13621 20591 106453 353276 7.34 GB

Mei 2009 13478 19946 93207 298796 6.58 GB

Jun 2009 12464 19030 99606 315621 6.20 GB

Jul 2009 10163 16380 67646 229275 5.98 GB

Aug 2009 9693 16445 66105 221835 5.52 GB

Sep 2009 12249 19705 80926 293228 6.69 GB

Okt 2009 5490 8156 38280 129853 2.90 GB

Nov 2009 0 0 0 0 0

Dec 2009 0 0 0 0 0

Totaal 120080 185545 864102 2875469 61.47 GB

De meestgebruikte relevante zoektermen waarmee bezoekers

binnenkwamen op Cardweb.swov.nl (de bibliotheek-catalogus)

F.03 Zoekwoorden als “of”, “and” en “the” zijn uit de door de SWOV beschikbaar gestelde lijsten

verwijderd. Hieronder zijn twee van de vier door de SWOV beschikbaar gestelde lijsten

weergegeven ter illustratie.

Juni 2009

swov 68 0.7 %

road 68 0.7 %

safety 61 0.6 %

driving 39 0.4 %

crow 33 0.3 %

transport 33 0.3 %

speed 32 0.3 %

accident 31 0.3 %

driver 30 0.3 %

vehicle 27 0.2 %

research 26 0.2 %
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asvv 23 0.2 %

accidents 21 0.2 %

onderzoek 21 0.2 %

evaluation 19 0.2 %

model 18 0.1 %

design 18 0.1 %

system 17 0.1 %

alcohol 17 0.1 %

stageverslag 17 0.1 %

publicatie 17 0.1 %

verkeer 17 0.1 %

richtlijnen 16 0.1 %

study 16 0.1 %

verkeersveiligheid 16 0.1 %

car 16 0.1 %

report 16 0.1 %

verkehrsstrafenregister 15 0.1 %

verkeersvoorzieningen 15 0.1 %

transportation 14 0.1 %

bus 14 0.1 %

roads 14 0.1 %

intelligent 14 0.1 %

isbn 14 0.1 %

light 13 0.1 %

test 13 0.1 %

impact 13 0.1 %

time 13 0.1 %

review 13 0.1 %

systems 13 0.1 %

aanbevelingen 12 0.1 %

analysis 12 0.1 %

control 12 0.1 %

handboek 12 0.1 %

uitrit 11 0.1 %

energy 11 0.1 %
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km 11 0.1 %

urban 11 0.1 %

cars 11 0.1 %

kom 11 0.1 %

bebouwde 11 0.1 %

development 11 0.1 %

behaviour 11 0.1 %

role 11 0.1 %

measures 11 0.1 %

management 11 0.1 %

September 2009

swov 58 1.1 %

safety 48 0.9 %

road 42 0.8 %

traffic 26 0.5 %

driver 21 0.4 %

speed 19 0.3 %

verkeer 19 0.3 %

handboek 17 0.3 %

vehicle 17 0.3 %

design 16 0.3 %

verkeersveiligheid 14 0.2 %

accident 14 0.2 %

transport 14 0.2 %

alcohol 13 0.2 %

gevonden 13 0.2 %

koersel 13 0.2 %

behaviour 13 0.2 %

3610 13 0.2 %

model 11 0.2 %

accidents 11 0.2 %

vervoer 11 0.2 %

wie 11 0.2 %
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Toelichting door SWOV op Tabel SWOV onderzoeken vs.

Aandachtsgebieden beleid V&W40

Algemeen

F.04 In principe kunnen alle cellen gevuld worden, per definitie is het verkeer een systeem van

mens, voertuig én weg, dus als je bijvoorbeeld naar de weg kijkt heb je ook met de voertuigen en

de bestuurders daarvan te maken. Een volledig gevulde matrix is echter tamelijk nietszeggend,

zinvoller is het om een vorm van classificering met uitleg per cel te geven. Hierboven heb ik met

een A aangegeven dat we specifieke projecten in dat programma voor die groep doen, met een B

dat ze nadrukkelijk aan bod komen in een breder project. Hieronder geef ik een uitleg van de

scores per programma.

Wegen en verkeer

F.05 De kern van dit programma wordt gevormd door de projecten Functie, Vorm en Gebruik.

Deze richten zich op de wegen waar de meeste ongevallen plaatsvinden, de 50- en 80-wegen.

Verder is voor Functie een apart rapport (D-2009-3) verschenen over “Ongevallen met langzaam

verkeer (fietsers m.n.) en zwaar verkeer (vrachtwagens) op wegen met een snelheidslimiet van 50

of 80 km/uur “ op instigatie van V&W. Bij het project Onderzoeksdatabase en het project Vorm is

veel aandacht voor wegkenmerken die met de berm en enkelvoudige ongevallen hebben te

maken, vandaar een B. Zeker in dit programma geldt dat alle cellen gevuld kunnen worden omdat

alle specifieke groepen (verkeersdeelnemers) in de ongevalscijfers e.d. worden meegenomen, het

gaat beslist niet alleen om auto’s.

Menselijk gedrag

F.06 We doen onderzoek naar subjectieve veiligheid en op dit moment betreft dat onderzoek

naar de motieven waarom ouders hun kinderen al dan niet naar school brengen i.p.v. ze zelf te

laten lopen of fietsen. We doen ook onderzoek naar het gebruik en de risico’s van fietsen met een

iPod, MP3 etc. op het hoofd. Eén van de vier promoties in dit programma betreft adolsecenten,

formeel horen die nog tot de kinderen. Eind 2007 is een promotie afgerond over ouderen

(“Assisting the older driver”, RU Groningen Ragnhild Davidse). Verder zijn ouderen één van de

twee onderwerpen binnen het project statusonderkenning in 2010, de andere is vermoeidheid.

Voor beginnende bestuurders lopen twee promoties, één gericht op jonge beginnende

automobilisten en hun risico, de ander op gevaarherkenning bij beginnende automobilisten voor de

rijopleiding en het rijexamen. In het project ITS en snelheidsgedrag komen snelheidsovertreders

aan bod. Onderdeel daarvan is een project in Australië (Speed Survey) waarvan een SWOV-

onderzoekster in het kader van een internationale uitwisseling de projectleiding heeft gevoerd. In

het EU project DRUID staan de risico’s en maatregelen van alcohol-, drug- en medicijngebruik in

het verkeer centraal, één van de onderzoekers promoveert binnen dit project.

40
Ontvangen op 30 oktober 2009. De tabel is opgenomen als Tabel 3.2 in Hoofdstuk 3.
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Balansen en verkenningen

F.07 In de modellen en de toepassing daarvan in balansen en verkenningen, wordt

gedisaggregeerd naar de belangrijkste conflicten en de daarbij betrokken groepen. Die

risicogroepen overlappen grotendeels met specifieke groepen uit het strategisch plan, vandaar dat

alle een B hebben gekregen.

Analyse verkeersonveiligheid

F.08 Om de modellen uit het vorige programma te kunnen gebruiken hebben we data over die

groepen nodig en die dataverzameling is onderdeel van Analyse verkeersonveiligheid. Om

dezelfde reden zijn dus alle groepen minimaal B genomen. In het project Dieptestudies is het

eerste onderwerp de enkelvoudige ongevallen en voor het vervolg is de eerste kandidaat de

fietsers. Omdat dit nog niet definitief is besloten is het tussen haakjes geplaatst. In het kader van

het project ‘speciale onderwerpen’ is onderzoek gedaan naar rotondes en die worden vrijwel

uitsluitend op kruisingen van 50 en 80-wegen toegepast. Voor 2010 staat een onderzoek naar

snelheidsovertreders op de rol waarbij gegevens van het CJIB de basis vormen.

Internationaal

F.09 Dit is een speciaal geval. Sinds 2008 worden vrijwel alle internationale projecten in de

voorgaande programma’s ondergebracht, de acquisitie gaat vanuit dit programma. Door die ruimte

om internationaal onderzoek te entameren zijn de volgende projecten uitgevoerd of lopend:

- RipCord-Iserest (Wegontwerp; Wegen en verkeer)

- In-Safety (Verkeersmodellen; Wegen en verkeer)

- RISMET (Accident Prediction Models; Wegen en Verkeer)

- ERASER (Self-explaining roads; Wegen en verkeer)

- INTERSECTION (kruisingen; Wegen en verkeer)

- CAST (voorlichting; Menselijk Gedrag)

- DRUID (alcohol, drugs en medicijnen; Menselijk Gedrag)

- PEPPER (handhaving; Menselijk Gedrag)
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- HUMANIST (ITS en gedrag; Menselijk Gedrag)

- INTERACTION (ITS en gedrag; Menselijk Gedrag)

- OECD Speed management (Menselijk Gedrag)

- OECD Young drivers (Menselijk Gedrag)

- OECD Ambitious Road Safety Targets (Analyse Verkeersveiligheid)

- SafetyNet (data en –analyse; Analyse Verkeersveiligheid)

- DaCoTA (data- en –analyse; Analyse Verkeersveiligheid)

- SBO Vlaanderen (modellen; Wegen en Verkeer/Regio)

- PROLOGUE (naturalistic driving; Internationaal)

- SARTRE4 (enquêtes; Internationaal)

Onderzoek voor de regio

F.10 In dit programma is het onderdeel educatie opgenomen, daarbij gaat het doorgaans om

kinderen maar de landelijke BROEM-cursussen voor ouderen maken hiervan ook deel uit. Het

instrument VSGS (veilige snelheden, geloofwaardige snelheden) uit dit programma is gericht op

snelheidsovertreders door de weg zo in te richten dat onbewuste overtredingen onwaarschijnlijk

zijn. Samen met provinciale wegbeheerders worden diverse maatregelen op 80-wegen

geëvalueerd in het kader van EVIO.

Adviserend Onderzoek

F.11 Voor de RAI (vanuit de zgn VRA-gelden) gaan we onderzoek uitvoeren naar fietsers, meer

in het bijzonder fietsverlichting. Verder hebben we onderzoek uitgevoerd naar de dode-

hoekproblematiek, dat is relevant voor fietsers en vrachtverkeer. Voor het platform Veilige bermen

van het CROW hebben we een voorbereidende studie gedaan naar het voorkomen van

enkelvoudige ongevallen. Op dit moment wordt een notitie afgerond naar de diverse categorieën

lichte voertuigen zoals brom- en snorfietsen en brommobielen en welke plaats op de weg (voetpad,

fietsstrook, rijbaan etc.) het meest geschikt is. Voor V&W hebben we een notitie gemaakt over de

implicaties voor de veiligheid van de zogenaamde A1-categorie. Dat zijn lichte motoren waarvoor

men in Europa een lagere (bv. 16) minimumleeftijd overweegt.
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Promotieonderzoek

F.12 Hier veel A’s die in de eerdere programma’s terug te vinden zijn. In dit programma is alleen

de tijd voor begeleiding en het schrijfwerk opgenomen, het daadwerkelijke onderzoek vind in de

eerste vier programma’s plaats.

Factsheets en kennisbank

F.13 We streven ernaar het hele veld van verkeersveiligheid te dekken en daarom zijn over alle

specifieke onderwerpen –doorgaans meerdere- factsheets te vinden. Het voert te ver ze hier

allemaal op te noemen, ze zijn alle op de SWOV-site te vinden.
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