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In 4 stappen naar meer  
veiligheid en minder schade

Verkeersveiligheid
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Met steeds veiligere auto’s en vaker thuis 

werken, zou je verwachten dat het aantal 

verkeersongevallen flink verminderd is. Helaas 

blijkt dat nauwelijks het geval te zijn en dat 

heeft ingrijpende gevolgen. 

Tweederde van alle ongevallen is het gevolg 

van afleiding. Vooral door het gebruik van de 

smartphone. Wist je dat 10% van de werkgevers 

het heel normaal vindt dat een medewerker 

onderweg reageert op een oproep of een bericht? 

En dat terwijl je als werkgever verantwoordelijk 

bent voor een veilige werkomgeving, ook 

onderweg. 

Met uitzondering van woon-werkverkeer is de 

werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een 

verkeersongeval tijdens werktijd. Dit geldt voor 

schade aan de auto en voor lichamelijk letsel. En 

dan hebben we het nog niet eens gehad over  

verlies aan productiviteit, arbeidsverzuim en  

re-integratiekosten bijvoorbeeld.

Toch heeft maar liefst 37% van de werkgevers 

helemaal geen beleid als het gaat om verkeers-

veiligheid. Daar valt dus veel te winnen. In 

deze whitepaper helpen we je in 4 stappen 

om verkeersveiligheid te integreren binnen je 

mobiliteits- en bedrijfsbeleid.

De werkgever is verantwoordelijk voor  
een veilige werkomgeving. Ook onderweg.

Gevolgen zakelijke ongevallen per jaar 

(gemiddeld)

 80.000+ behandelingen door huisarts

 45.000+ opnames spoedeisende hulp 

 10.000+ ernstig gewonden

 200+ doden

Kosten zakelijke ongevallen per jaar

 €17 miljard maatschappelijke kosten

 €1,5 miljard bedrijfskosten

 €360 miljoen kosten arbeidsverzuim

Bronnen: Veilig Verkeer Nederland, SWOV, ANWB.
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Na het lezen 
van deze 
whitepaper 
weet je

 Waarom dit onderwerp zo belangrijk is voor jouw organisatie

 Hoe je de status van verkeersveiligheid in je organisatie checkt

 Hoe je de frequentie en kosten van ongevallen in kaart brengt

 Hoe je de schadelast voor je organisatie kan verminderen

 Hoe je de veiligheid van je werknemers verbetert
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Zowel de werkgever als de werknemer hebben veel baat 

bij verkeersveiligheid. We zetten de kosten van ongevallen 

en de opbrengsten van een goed veiligheidsbeleid kort 

voor je op een rij.

Gevolgen en 
opbrengsten 

Gevolgen werkgever

 Verlies aan productiviteit

 Verzekeringskosten (eigen risico, premieverhoging)

 Al dan niet tijdelijk verlies van werknemers

 Re-integratiekosten

 Slechte reputatie als werkgever

Gevolgen werknemer

 Bekeuring of veroordeling bij schuld

 Kosten (aansprakelijkheid, eigen risico, premieverhoging) 

 Emotionele gevolgen (schuldgevoel, impact gezin)

 Onderbreking van of geen carrière meer

 Blijvend letsel, invaliditeit of overlijden

Opbrengsten

Een goed veiligheidsbeleid levert veel meer op dan minder schades, minder kosten en minder 

uitval. Ongevallen leiden immers ook tot veel verdriet en spanningen bij je werknemers. 

Werken aan meer verkeersveiligheid is een teken van goed werkgeverschap en laat zien dat 

je een organisatie bent die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. En dat komt 

je imago bij werknemers, partners, klanten en prospects alleen maar ten goede.
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Wist je dat... 

  80% van de werkgevers bellen tijdens het rijden toestaat? 

 Appen tijdens het rijden de kans op een ongeluk verzesvoudigt? 

 Korte ritten tot meer schade leiden?

  De gemiddelde WA-schade per ongeval €2.200 - €2.500 is?  

En in 2% van die gevallen er sprake is van fors letsel:  

> €50.000 - €100.000 per ongeval.
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Dat verkeersveiligheid ook voor jouw organisatie van belang is, zal duidelijk zijn. Maar hoe kun je die veiligheid verbeteren? 

En waar moet je beginnen? Wij helpen je in 4 praktische stappen naar een doordacht verkeersveiligheidsbeleid.

Check het belang van 

verkeersveiligheid voor  

je organisatie.

Breng in kaart welke  

kosten ongevallen met  

zich meebrengen.

Formuleer een visie en  

doelen voor veiligheid  

en schadefrequentie.

Zet je visie om  

in beleid.

1 2 3 4

In 4 stappen naar 
minder letsel en 
lagere schadekosten
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 Staat verkeersveiligheid benoemd in het HR- of mobiliteitsbeleid? 

 Staan er afspraken in de arbeidsovereenkomst?

 Is aantrekkelijk werkgeverschap een belangrijke pijler voor je organisatie?

 Is een goed MVO-imago belangrijk voor je organisatie?

 Zijn jullie bekend met ADAS-systemen?

 Gebruiken werknemers apps om achter het stuur niet afgeleid te worden?

 Ben je bekend met het verhoogde risico bij elektrisch rijden?

Stap 1 
Checklist verkeersveiligheid
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Je wilt natuurlijk graag greep houden op de kosten van je wagenpark. Veel 

schades leiden onherroepelijk tot hogere kosten. Schadeherstel en de 

kosten van WA-schades bij de tegenpartij, liggen voor de hand en zijn vrij 

duidelijk. Minder goed meetbaar zijn de kosten die je maakt omdat een 

werknemer een tijd stilstaat met een defecte auto, of een schadeformulier 

moet invullen bijvoorbeeld en dus niet werkt.

*Benchmark o.b.v. totale wagenpark van International Car Lease Holding (92.457 voertuigen).

Ben je klant van Van Mossel Autolease dan maken we vrijblijvend een overzichtelijke 

schaderapportage waarin je op klant- én berijderniveau inzicht krijgt in:

 Schadefrequentie (benchmark 43%*)

 Schadelast per voertuigjaar (benchmark €657*)

 Productiviteitsverlies (uren)

 Maatschappelijke kosten

Wanneer de schadelast aanmerkelijk hoger ligt dan de benchmark, loop je het risico op 

premiestijging of zelfs opzegging door de verzekeraar. 

Ja, ik wil een gratis schade- en adviesrapport

Stap 2  
Wat zijn jullie jaarlijkse schadekosten?

De schadefrequentie zegt ons als leasemaatschappij heel veel.  

Gemiddeld zien we één schade per voertuig per twee jaar in de leasebranche. 

Toch zijn daar uitschieters bij van bijvoorbeeld vier schades per jaar.

Arthur Martin, Manager Insurance & Damage Control

mailto:arthur.martin%40internationalcarlease.com?subject=Ik%20wil%20graag%20een%20gratis%20schade-%20en%20adviesrapport
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Nu je weet wat de status van verkeersveiligheid en schade is binnen je 

organisatie, is het tijd om vooruit te kijken. Formuleer een heldere visie en 

concrete doelen aan de hand van de volgende vragen:

Afname reactiesnelheid bij autorijden

Stap 3
Formuleer visie en doelen voor 
veiligheid en schadefrequentie

 Hoe belangrijk vind jij verkeersveiligheid voor de organisatie?

 Welke doelen wil je als organisatie nastreven op het gebied van veiligheid? 

 Bij verhoogde schadelast: wil je werknemers bijverzekeren of inzetten op minder schade? 

 Welk gedrag van je werknemers is gewenst en ongewenst in het verkeer?

 Welke eisen stel je aan de vervoersmiddelen van het wagenpark?

27%

handsfree 
bellen

33%

stem-
bediening

35%

berichten
sturen

45%

bellen met 
gsm in hand

57%

touchscreen
bedienen



11WHITEPAPER VERKEERSVEILIGHEID

In de laatste stap vertaal je de visie en doelstellingen naar beleid en 

duidelijke afspraken. Deze leg je niet alleen vast in je mobiliteitsbeleid 

maar ook in je HR- en MVO-beleid. We geven je 8 praktische tips om 

verkeersveiligheid in korte tijd een prominente(re) rol te geven in de 

bedrijfsvoering.

Stap 4
Van visie naar beleid

 TIP 1: Creëer bewustwording en draagvlak

Ga het gesprek aan met je werknemers. Geef aan dat de veiligheid van 

werknemers bovenaan staat en dat je het belangrijk vindt dat werknemers in 

de auto zich niet laten afleiden door hun telefoon of andere apparatuur. 

 TIP 2: Maak afspraken over de smartphone

Maak duidelijke afspraken over het gebruik van de telefoon in de auto. Dat 

kan variëren van een totaalverbod tot uitsluitend handsfree bellen. Ook kun je 

werknemers verplichten de reistijd bij externe afspraken in de agenda te laten 

zetten, zodat collega’s weten dat iemand op de weg zit. En laat je werknemers 

de navigatie voor vertrek instellen in plaats van onderweg. 

 TIP 3: Maak gebruik van slimme technologische oplossingen 

Steeds meer auto’s zijn uitgerust met slimme hulpmiddelen. Met Advanced 

Driver Assistance Systems (ADAS) als adaptive cruise control waarmee de auto 

zelf kan remmen en gasgeven, met systemen die zorgen dat je niet onbedoeld 

van je rijstrook afwijkt, of geavanceerde remsystemen die zelf een noodsituatie 

herkennen. Informeer je werknemers over het gebruik ervan.
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Verder zijn er apps die ervoor zorgen dat je niet wordt afgeleid door je 

smartphone:

In Traffic Reply - Zet je telefoon automatisch op niet-storen en reageert  

op eventuele berichten. Google Play Store 

Interpolis AutoModus - Door je telefoon tijdens het rijden niet te  

gebruiken verdien je punten en geld voor een zelf te kiezen goed doel.  

Google Play Store & Apple Appstore

Niet Storen Onderweg - Standaard instelling in je iPhone waarbij je 

smartphone tijdens het rijden automatisch op niet-storen staat. 

 TIP 4: Geef extra advies en tips bij elektrisch rijden

Elektrisch rijden is positief maar betekent ook sneller optrekken en een langere 

remweg. Bovendien horen andere verkeersdeelnemers je écht niet. Zorg dat 

met name beginnende rijders hiervan bewust zijn en maak er heldere  

afspraken over. 

 TIP 5: Leg afspraken ook echt vast

Neem afspraken op in de arbeidsvoorwaarden, het personeels-handboek 

en andere bedrijfsdocumenten. Communiceer met de medewerker over de 

afspraken en het belang van verkeersveiligheid.

 

 TIP 6: Geef het goede voorbeeld 

Geef als management het goede voorbeeld door zelf ook verantwoordelijk om 

te gaan met verkeersveiligheid. En breng het onderwerp en de afspraken ook 

ter sprake tijdens teambesprekingen en functioneringsgesprekken. 

 TIP 7: Laat de verbeteringen zien aan de werknemers

Een goede manier om werknemers bewust te maken en zich betrokken te 

voelen met het veiligheidsbeleid, is communiceren over behaalde doelen als 

minder schades, minder ziekteverzuim etc. 

 TIP 8: Werk aan je MVO-imago 

Goed beleid op verkeersveiligheid draagt bij aan het MVO-imago. Vertel 

klanten, partners, leveranciers, potentiële werknemers en andere stakeholders 

hoe er mee om te gaan. Communiceer dit zeker ook op de website.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.intrafficreply&hl=nl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.purple.interpolis.automodus&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/nl/app/automodus-veilig-reizen/id1086050012
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Vanuit goed werkgeverschap sturen wij met onze 
leaseregeling op bewuste én veilige verkeersdeelname, 
rijden zonder afleiding  en uitsluitend handsfree bellen. 
Daarnaast hebben onze werknemers op hun beurt ook 
een voorbeeldrol.

Kirsten de Vos, Marketing Manager



14WHITEPAPER VERKEERSVEILIGHEID

In deze whitepaper staat centraal hoe je de veiligheid van je werknemers 

verbetert en de schadelast voor je organisatie vermindert. We hebben laten 

zien waarom een goed veiligheidsbeleid belangrijk is voor jouw organisatie 

en hoe je in 4 stappen tot minder letsel en lagere schadekosten komt. 

Kosten en opbrengsten 

Er is voor het implementeren van een succesvolle veiligheidsbeleid geen magische 

truc. Het invoeren van een dergelijk beleid vraagt om bewustwording en mogelijk 

zelfs een gedragsverandering van jouw werknemers. Als je écht wil bijdragen aan de 

verkeersveiligheid onder jouw werknemers én daarmee letsel en schade verlagen, is 

het verstandig om te kiezen voor een data gedreven aanpak. Een vooraf afgestemd 

stappenplan brengt focus in je aanpak, waardoor je afscheid neemt van ad hoc  

sturen op schadelast, zodat je op de lange termijn een grotere bijdrage levert aan  

de verkeersveiligheid van je werknemers en kosten van schades vermindert. 

Wil je weten of jij alles uit jouw schadefrequentie haalt?

De juiste stappen zetten met verkeersveiligheid en schadevermindering begint met weten waar je nu staat.  

Met een audit van Van Mossel Autolease ontvang je advies op maat over hoe je meer uit je huidige wagenpark kunt halen. 

Arthur Martin, Manager Insurance & Damage Control 

Ontvang een audit

mailto:arthur.martin%40internationalcarlease.com?subject=Ik%20wil%20graag%20een%20audit
mailto://arthur.martin@internationalcarlease.com


Van Mossel Autolease is je strategische partner bij het vergroten van verkeersveiligheid en 

het verlagen van kosten. Wij werken proactief aan het terugdringen van het aantal auto- en 

letselschades. Ook onze eigen werknemers worden nadrukkelijk betrokken bij het thema  

veiliger en bewust rijden. Wij werken al jaren samen met de ANWB en het thema 

verkeersveiligheid zal bij ons de komende tijd alleen maar nog belangrijker worden.

Hulp nodig bij de transitie naar meer veiligheid en lagere schadekosten voor jouw organisatie?  

Bel of mail ons voor een audit.

 +31 13 539 50 20

 info@vanmosselautolease.nl

Samen met onze partners werken we 
aan een hogere verkeersveiligheid.

Ik wil meer weten Naar vanmossel.nl/autolease

Van Mossel Autolease?

https://www.vanmossel.nl/autolease/?utm_campaign=verkeersveiligheid&utm_medium=referral&utm_source=whitepaper&utm_content=
https://www.vanmossel.nl/autolease/?utm_campaign=verkeersveiligheid&utm_medium=referral&utm_source=whitepaper&utm_content=

