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Verkeersveiligheidskennis van ambtenaren is waarschijnlijk een voorwaarde voor effectief 
verkeersveiligheidsbeleid, maar dit verband is tot nu toe nog nooit goed onderzocht en daarmee 
ook nog nooit aangetoond. Sterker nog, naar het kennisniveau van verkeersveiligheidsambtenaren 
op zichzelf is eigenlijk nog geen goed onderzoek gedaan. In dit project hebben we daarom 
onderzocht welke kennis er aanwezig is onder de gemeenteambtenaren voor verkeersveiligheid. 
Een groot deel van de ongevallen vindt immers plaats op het gemeentelijk wegennet. Het 
kennisniveau hebben we onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 
 Welke kennis moeten gemeenteambtenaren hebben om een goed verkeersveiligheidsbeleid 

te kunnen voeren? 
 Beschikken gemeenteambtenaren over dat kennisniveau? 
 Is er een relatie tussen het kennisniveau van ambtenaren en de grootte van hun gemeenten 

of het aantal fte voor verkeersveiligheid in hun gemeente? 
 Welk (bij)scholingsaanbod bestaat er voor gemeenteambtenaren verkeersveiligheid en hoe 

sluit dit aan op het kennisniveau? 
 
Deze onderzoeksvragen zijn onderzocht met een enquête onder gemeenteambtenaren van alle 
355 Nederlandse gemeenten. De enquête was vooral gericht op fietsveiligheid, maar bevatte ook 
algemene vragen die de gehele breedte van het verkeersveiligheidsveld bestreken. Van alle 
gemeenten hebben 135 (38%) de enquête ingevuld en geretourneerd. Daarnaast zijn er negen 
diepte-interviews met gemeenteambtenaren gehouden.  

Benodigde soorten kennis 
Op grond van literatuurstudie en in samenspraak met CROW/Fietsberaad hebben we vijf soorten 
kennis gedefinieerd die gemeenteambtenaren zouden moeten hebben om hun werk op het 
gebied van verkeersveiligheid goed te kunnen uitvoeren. 
1. situationele kennis: kennis over de plaatselijke situatie en plaatselijke (ongevallen)cijfers; 
2. parate kennis: kennis over belangrijke verkeersveiligheidstheorieën, begrippen en 

maatregelen; 
3. procedurele kennis en vaardigheden: hier gedefinieerd als kennis over data en vaardigheden 

om daarmee om te gaan; 
4. strategische kennis en politieke antenne: kennis over omgang met de verschillende actoren 

die invloed hebben op het beleid en op het budget om het beleid uit te voeren; 
5. culturele kennis: opvattingen over de invloed van beleid op de verkeersveiligheid. 

Beschikbare kennisniveau 
Veel gemeenteambtenaren geven op de meeste vragen uit de enquête een goed antwoord, maar 
over de (overwegend beperkte) effectiviteit van educatie- en voorlichtingsmaatregelen ontbreekt 
vaak kennis. Ook laat de kennis over de beschikbaarheid en interpretatie van data te wensen 
over, specifiek die over onderregistratie en de vaardigheden om hier op een verantwoorde 
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manier mee om te gaan. Op deze punten voldoet een meerderheid van de respondenten niet aan 
het gestelde kader van kennis die nodig is om goed verkeersveiligheidsbeleid te kunnen voeren. 
 Situationele kennis: Veel ambtenaren zeggen informatie over specifieke lokale situaties uit 

het hoofd te kennen of te weten waar ze dit op kunnen zoeken. Afhankelijk van de vraag 
betrof dat 83 tot 96%.  

 Parate kennis: Het gedachtegoed van Duurzaam Veilig wordt door veel gemeenteambtenaren 
herkend (afhankelijk van de vraag 75 tot 94%). Over de effectiviteit van maatregelen heeft 
men een wisselende hoeveelheid kennis: de effectiviteit van infrastructuurmaatregelen en 
van voorlichting in combinatie met handhaving wordt door 19 tot 66% goed ingeschat, 
afhankelijk van de maatregel. De effectiviteit van educatie en voorlichting (zonder aanvullende 
maatregelen) wordt echter vaak niet goed ingeschat: afhankelijk van de vraag schat 4 tot 39% 
van de respondenten de effectiviteit correct in. 46% tot 97% van de respondenten schat 
educatie en voorlichting in als redelijk tot zeer effectief, terwijl het effect in werkelijkheid 
gering is of nog niet onderzocht 

 Procedurele kennis en vaardigheden: In dit onderzoek is bij de kennis over data vooral 
gekeken naar onderregistratie van dodelijke fietsongevallen en vergelijkbaarheid van gegevens 
tussen gemeenten, en op de vaardigheden om hiermee om te gaan. De kennis over onder-
registratie is wisselend. Hoewel een kleine minderheid aangeeft niet te weten wat onder-
registratie is, geeft een grote minderheid (40%) aan dat zij de onderregistratie van omgekomen 
fietsers in het verkeer kennen of kunnen opzoeken, terwijl dat in werkelijkheid een lastige 
exercitie is. 55% geeft (correct) aan dat zij weten wat onderregistratie is, maar niet weten 
waar zij de onderregistratie van fietsdoden kunnen vinden. 40% van de respondenten geeft 
(terecht) aan geen rekening te houden met de onderregistratie van fietsers, omdat zij niet 
weten hoe dat moet. Bijna de helft (49%) zegt wel rekening te houden met deze 
onderregistratie van fietsers, terwijl dat in praktijk op gemeentelijk niveau niet of beperkt 
mogelijk is.  

 Strategische kennis en politieke antenne: Gemeenteambtenaren zeggen over het algemeen 
(redelijk) gemakkelijk hun collega’s, wethouder en externe partijen te kunnen overtuigen 
(87% tot 94%). Ook vinden zij dat ze veel invloed hebben op het verkeersveiligheidsbeleid 
(84%), hoewel ze ook aangeven dat anderen daar over beslissen (87%). 

 Culturele kennis: De meeste gemeenteambtenaren (73% tot 79%) herkennen zich zowel in de 
overtuiging dat weggebruikers beschermd moeten worden tegen pech, als in de overtuiging 
dat risico’s zo veel mogelijk moeten worden uitgesloten, bijvoorbeeld het streven naar nul 
verkeersdoden. Een minderheid (43%) kan zich vinden in de overtuiging waarin de eigen 
verantwoordelijkheid van weggebruikers centraal staat. 

Relatie kennisniveau met aantal inwoners en fte 
Ambtenaren uit grotere en kleinere gemeenten hadden over het algemeen een vergelijkbaar 
kennisniveau en datzelfde geldt voor ambtenaren uit gemeenten waar meer of minder fte aan 
verkeersveiligheid wordt besteed. We zagen wel een positief statistisch significant verband 
tussen de gemeentegrootte en de kennis over hoeveel procent van hun 50km/uur-wegen een 
vrijliggend fietspad heeft, maar dit verband is zwak. Datzelfde geldt voor het verband tussen 
gemeentegrootte en kennis over Duurzaam Veilig, over de effectiviteit van infrastructuur-
maatregelen en over inzicht in kennis van aanpalende beleidsterreinen. Ook het positieve en 
statistisch significante verband tussen het aantal fte in een gemeente en de mate van 
overtuigingskracht op het gebied van beleidsvraagstukken, budget en politiek was zwak.  
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(Bij)scholingsaanbod 
Drie hbo-opleidingen en één universitaire opleiding bieden vakken over verkeersveiligheid aan. 
Daarnaast zijn er vier aanbieders van cursussen specifiek over verkeersveiligheidsonderwerpen 
en zes congressen waarbij (een deel van) de bijdragen verkeersveiligheid als onderwerp heeft. 
Het aandeel gemeenteambtenaren binnen deze cursussen en congressen wisselt sterk en is niet 
altijd (precies) bekend bij de aanbieders. De opleidingen, congressen en cursussen bestrijken 
samen alle vijf hier onderscheiden kennisvormen, hoewel de kennisvormen parate kennis en 
procedurele kennis het meeste voorkomen.  

Aanbevelingen 
Op grond van dit onderzoek en een afsluitende bijeenkomst met opleiders en gemeente-
ambtenaren bevelen we het volgende aan: 
 Ga na waardoor de geconstateerde kennislacunes veroorzaakt worden om tot effectieve 

oplossingen te komen. 
 Experimenteer met nieuwe vormen van leren, in en over het dagelijkse werk met het accent 

op leren van elkaar, casussen uit de praktijk en ’leren op afroep’. 
 Zoek meer afstemming tussen de aanbieders van scholing, bijscholing en nascholing en betrek 

daarbij ook de gemeenteambtenaren.  
 Monitor het niveau van kennis en de kennisbehoefte onder gemeenteambtenaren en stem 

het kennisaanbod daarop af.  
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How knowledgeable are municipal civil servants about road safety?  
Survey and interviews 
 
Knowledge about road safety is probably a prerequisite for an effective road safety policy, but 
this correlation has never yet been properly researched and therefore has not been proven 
either. Indeed, the expertise of road safety civil servants itself has not been properly researched 
at all. For this project, we have therefore studied what knowledge municipal civil servants 
responsible for road safety have at their disposal. After all, a large number of crashes occur on 
municipal roads. We have studied the knowledge level on the basis of the following research 
questions: 
 What knowledge do municipal civil servants need to allow for the implementation of an 

appropriate road safety policy? 
 Do municipal civil servants have the necessary level of knowledge? 
 Is there a correlation between the knowledge level of municipal civil servants and the size of 

their municipalities or the number of road safety FTEs? 
 What further training opportunities are available to municipal civil servants who are 

responsible for road safety and are they a good fit for the knowledge level? 
 
These research questions were studied by means of a survey among municipal civil servants of all 
355 Dutch municipalities. The survey mainly focused on cycling safety, but also included general 
questions covering the full scope of road safety. 135 (38%) municipalities completed and 
returned the survey. In addition, nine in-depth interviews with municipal civil servants were 
conducted.  

Required types of knowledge 
In cooperation with CROW/Dutch Bicycle Council, and on the basis of a literature review, we 
defined five types of knowledge that should enable municipal civil servants to properly carry out 
their road safety tasks. 
1. Situational knowledge: knowledge about the local situation and about local (crash) figures; 
2. Conceptual knowledge: knowledge about important road safety theories, concepts and 

measures;  
3. Procedural knowledge and skills: here defined as knowledge about data, and skills to handle 

them; 
4. Strategic knowledge: knowledge about the different actors affecting the policy and the 

budget to implement the policy; 
5. Cultural knowledge: views about the impact of policies on road safety. 

Available level of knowledge 
A lot of municipal civil servants answer most survey questions correctly, but often lack knowledge 
about the (mostly limited) effectiveness of media campaigns and education measures. Knowledge 
about the availability and interpretation of data needs improvement, specifically knowledge 

Summary 
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about underregistration and the skills to handle this responsibly. On these issues, a majority of 
respondents do not have the required knowledge to implement a sound road safety policy. 
 Situational knowledge: Many municipal civil servants indicate knowing the details about 

specific local situations by heart or knowing where to find them. Depending on the question, 
this amounted to 83% to 96% of the civil servants.  

 Conceptual knowledge: The principles of Sustainable Safety are recognised by many municipal 
civil servants (depending on the question, by 75% to 94%). Knowledge about the effectiveness 
of measures varies: the effectiveness of infrastructural measures and of education combined 
with enforcement is correctly assessed by 19% to 66%, depending on the measure. The 
effectiveness of media campaigns and education measures (without any additional measures) is 
often not assessed correctly: depending on the question, 4% to 39% of the respondents assess 
effectiveness correctly. 46% to 97% of the respondents assess the effectiveness of media 
campaigns and education measures to be reasonable to excellent, whereas the actual effect is 
only slight or unexplored. 

 Procedural knowledge and skills: When studying knowledge about data we focused on 
knowledge about underregistration of fatal bicycle crashes, on the comparability of the data 
between municipalities, and on the skills to handle these data. Knowledge about under-
registration varies. Although a slight minority say not to know what underregistration entails, 
a large minority (40%) indicate that they know about the underregistration of cyclists killed in 
traffic or are able to look up the figures, while this is actually quite hard. 55% (correctly) 
indicate knowing what underregistration entails, but not to know where to find the related 
information. 40% of the respondents (rightly) indicate not to take underregistration of fatal 
bicycle crashes into account, since they do not know how to do so. Almost half (49%) say they 
do take account of the aforesaid underregistration, while this is actually hardly possible at a 
municipal level.  

 Strategic knowledge: Municipal civil servants say that, in general, they are able to convince 
their colleagues, councillors and external parties with relative ease (87% to 94%). They also 
think that, regarding road safety policy, they are quite influential (84%), although they also 
indicate that the decision-making powers lie elsewhere (87%). 

 Cultural knowledge: Most municipal civil servants (73% to 79%) share both the view that road 
users should be protected against mishap, and that risks should be eliminated as far as 
possible, for example by striving for zero road deaths. A minority (43%) supports the view that 
road users’ individual responsibility is paramount. 

Correlation between knowledge level and number of inhabitants and FTEs  
Municipal civil servants from larger and smaller municipalities have a similar knowledge level, 
and the same goes for civil servants from municipalities which differ in numbers of road safety 
FTEs. We did see a positive statistically significant correlation between the size of a municipality 
and the knowledge about what percentage of their 50km/h roads have bicycle tracks, although 
the correlation is only weak. The same goes for the correlation between the size of a municipality 
and knowledge about Sustainable Safety, about the effectiveness of infrastructural measures, 
and about insight into knowledge of adjacent policy areas. The positive statistically significant 
correlation between the number of FTEs and persuasiveness regarding policy matters, budget 
and politics was also tenuous.  

(Further)) training opportunities 
Three higher professional education courses and one university course have road safety in their 
curricula. In addition, there are four providers that offer courses specifically dealing with road 
safety subjects and six conferences that (partly) concern road safety. The share of municipal civil 
servants participating in these courses and conferences varies widely and providers do not always 
know their (exact ) numbers. Together, the courses and conferences cover all five knowledge 
areas distinguished here, although conceptual and procedural knowledge are covered most often.  
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Recommendations 
On the basis of this study and a concluding meeting with trainers and municipal civil servants, we 
recommend the following: 
 Determine what causes the identified knowledge gaps to arrive at effective solutions. 
 Experiment with new forms of learning in and about day-to-day work focusing on learning 

from each other, real-world case studies and ‘on-demand learning’.  
 Improve coordination between providers of regular education, and of further training and 

refresher courses, and get the municipal civil servants involved.  
 Monitor the knowledge level and requirements among municipal civil servants and match the 

range of study options accordingly.  
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Verkeersveiligheidskennis van ambtenaren is waarschijnlijk een voorwaarde voor goed en 
effectief verkeersveiligheidsbeleid, maar dit verband is tot nu toe nog nooit goed onderzocht 
en daarmee ook nog nooit aangetoond. Sterker nog, naar het kennisniveau van verkeers-
veiligheidsambtenaren op zichzelf is eigenlijk nog geen goed onderzoek gedaan. In dit project 
hebben we daarom onderzocht welke kennis er aanwezig is onder gemeenteambtenaren.  
 
Een groot deel van de ongevallen vindt plaats op het gemeentelijk wegennet. Eerder onderzoek 
wees uit dat verkeersveiligheidsspecialisten bij gemeenten de kennis van CROW-richtlijnen 
slechts beperkt benutten (Bax, Van Petegem & Giesen, 2014). Dit onderzoek naar het kennisniveau 
van de huidige verkeersveiligheidsmedewerkers is gedaan aan de hand van de volgende 
onderzoeksvragen: 
 
1. Welke kennis moeten gemeenteambtenaren hebben om een goed verkeersveiligheidsbeleid 

te kunnen voeren? 
2. Beschikken gemeenteambtenaren over dat kennisniveau? 
3. Is er een relatie tussen het kennisniveau van ambtenaren en de grootte van hun gemeenten 

of het aantal fte in hun gemeente? 
4. Welk (bij)scholingsaanbod bestaat er voor gemeenteambtenaren verkeersveiligheid en hoe 

sluit dit aan op het kennisniveau? 
 
Hoewel er geen onderzoek is gedaan naar de relatie tussen meer kennis over verkeersveiligheid, 
beter beleid en minder ongevallen, ligt enige vorm van verband wel voor de hand. Er bestaat ook 
geen vaststaand kader wat deze verkeersveiligheidskennis moet inhouden. Hoofdstuk 3 heeft 
daar antwoord op. Naast kennis over ongevallencijfers en maatregelen zullen daarbij ook andere 
kennisvormen aan bod komen, zoals kennis over de lokale situatie, het alloceren van budgetten 
en politieke wil. 
 
Het onderzoek startte met het ontwerpen van een theoretisch kader van soorten kennis waarover 
de gemeentelijke verkeersprofessional idealiter zou moeten beschikken. Dit kader is voorgelegd 
aan kennisprofessionals zoals SWOV-collega’s, collega’s van het CROW, het Fietsberaad en HBO 
Windesheim Flevoland Ruimtelijke Ontwikkeling – Opleiding Mobiliteit. Op basis hiervan is een 
enquête voor gemeenteambtenaren ontwikkeld die online is uitgezet. In de enquête zijn enkele 
vragen over randvoorwaarden verwerkt zoals gemeentegrootte, budget, aantal fte, et cetera. 
Aansluitend is een klein aantal interviews uitgevoerd onder gemeenteambtenaren. Online is 
gezocht naar opleidingen, cursussen en congressen op het gebied van verkeersveiligheid en 
vervolgens is een telefonische enquête afgenomen onder de aanbieders daarvan. Tot slot is een 
afsluitende sessie gehouden met opleiders en gemeenteambtenaren voor het formuleren van 
aanbevelingen en het verder opbouwen van een opleidingsnetwerk. 
 
Kennis over verkeersveiligheid is een zeer breed onderwerp. Enige inperking is in verband met de 
scope van dit onderzoek dan ook gewenst, zonder dat daarbij de breedte van het veld uit het oog 
wordt verloren. Gekozen is voor een focus op fietsveiligheid, maar om tevens voldoende 

1 Inleiding 
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algemene vragen op te nemen om de breedte van het verkeersveiligheidsveld te kunnen 
bestrijken. Enerzijds is deze inperking ingegeven door de relevantie van het onderwerp: fietsers 
vormen een steeds groter aandeel binnen de verkeersongevallen (SWOV, 2020). Anderzijds is 
deze keuze gemaakt omdat het fietsveiligheidsveld een stabiele kennisinfrastructuur heeft in de 
vorm van het Fietsberaad, waarmee gemakkelijk afstemming kan worden gezocht. Ten slotte is 
het onderwerp fietsveiligheid relevant voor gemeenten, omdat ze veel fietsinfrastructuur in 
beheer hebben en is het onderwerp toch nog voldoende breed om kennis over onderwerpen op 
het gebied van analyse, maatregelen, effecten et cetera te kunnen toetsen.  

Leeswijzer 
Hoofstuk 2 beschrijft de methoden in dit onderzoek. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van 
literatuur over wat kennis inhoudt en past deze literatuur toe op het verkeersveiligheidsveld. 
Daarmee wordt een antwoord gegeven op de vraag welke kennis nodig is voor een goed 
verkeersveiligheidsbeleid. Hoofdstuk 4 beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de vraag 
of gemeenten de benodigde kennis bezitten en of er een relatie bestaat tussen dit kennisniveau 
en gemeentegrootte of aantal beschikbare fte. Hoofdstuk 5 geeft een opsomming van 
(bij)scholingsaanbod en een inschatting van de aansluiting op het kennisniveau van gemeenten. 
Ten slotte bespreekt Hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen van deze studie. 
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Dit hoofdstuk bespreekt de gebruikte methoden in het onderzoek. Per onderzoeksvraag 
worden de gebruikte methoden besproken.  

2.1 Welke kennis moeten gemeenteambtenaren hebben om 
een goed verkeersveiligheidsbeleid te kunnen voeren? 
Om te bepalen over welke kennis gemeenteambtenaren moeten beschikken om goed verkeers-
veiligheidsbeleid te voeren, is er ten eerste gekeken naar wat voor soorten kennis er bestaan en 
welke van toepassing zijn op gemeenteambtenaren. Hiervoor wordt in een literatuurstudie 
uitgevoerd dat resulteert in een theoretisch raamwerk. Vervolgens is in gesprekken het 
raamwerk voorgelegd aan vakgenoten van het CROW-Fietsberaad en van de hbo-opleiding 
Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit Hogeschool Windesheim. Zij konden zich in grote lijnen 
vinden in het raamwerk.  

2.2 Beschikken gemeenteambtenaren over deze kennis? 
Voor het antwoord op de vraag of gemeenteambtenaren over de benodigde kennis beschikken 
en of dit afhankelijk is van gemeentegrootte of aantal beschikbare fte’s zijn enquêtes afgenomen 
en aansluitend enkele interviews. Met een enquête wordt gemakkelijk een grote groep 
respondenten bereikt en kost het gemeenteambtenaren relatief weinig tijd om te reageren. 
Respondenten konden in de enquête aangeven of zij geïnterviewd wilden worden.  

2.2.1 Enquête 
Om de kennis te toetsen, is gekozen voor een enquête met vragen specifiek gericht op de 
verschillende kennisvormen. In de enquête zijn vragen over feitenkennis met goed/fout 
antwoorden opgenomen en vragen waarmee respondent zelf zijn kennis inschat. Voor elke 
kennisvorm is een aparte groep vragen opgesteld. Naast algemene verkeersveiligheidsonderwerpen 
zoals Duurzaam Veilig, is, om de breedte van het verkeersveiligheidsveld enigszins in te perken, 
vooral gekozen voor een nadruk op het onderwerp fietsveiligheid. 
 
Bijlage A geeft een uitgebreide verantwoording van de gekozen onderwerpen per kennisvorm, 
het doel van de vraag, de uiteindelijke vertaling naar de concrete vraag en de antwoordcategorieën. 
Tevens is aangegeven wanneer een (deel van een) kennisvorm niet is opgenomen in de enquête 
en de reden daarvoor. Inspiratie voor de onderwerpen in de enquête komt uit de literatuur, zoals 
het Handboek verkeersveiligheid van het CROW (2008), de Ontwerpwijzer fietsverkeer eveneens 
van het CROW (2016) en het rapport Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten van 
SWOV (Reurings et al., 2012).  
 

2 Methodologie 
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Respondenten kregen aan het einde van de enquête (opgenomen in Bijlage B) de correcte 
antwoorden te zien voor de vragen over feitenkennis. Bijlage C geeft een overzicht van dit 
antwoordmodel met bronvermeldingen naar de antwoorden.  
 
De enquête bevatte de volgende onderdelen, die zijn gelinkt aan de kennisvormen zoals worden 
onderscheiden in Hoofdstuk 3: 
1. Situationele kennis: Hierin zijn vragen opgenomen over de kennis over de situatie in eigen 

gemeente, zoals kennis over gevaarlijke kruispunten, percentage 50km/uur-wegen met een 
vrijliggend fietspad, het aantal verkeersdoden onder fietsers en het percentage elektrische 
fietsers. 

2. Parate kennis: In deze categorie zijn vragen gesteld over theorieën en begrippen, zoals het 
Duurzaam Veilig-gedachtegoed, de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen en de 
betekenis van subjectieve verkeersveiligheid. Om de kennis over aanpalende beleidsterreinen 
(ruimtelijke ordening, stedenbouw) te toetsen, zijn inschattingsvragen over de eigen kennis 
opgenomen. 

3. Procedurele kennis en vaardigheden: Hierbij is ervoor gekozen vooral te kijken naar de 
omgang met data en met name de kennis over onderregistratie en vergelijkbaarheid met 
andere gemeenten, twee relevante onderwerpen voor gemeenteambtenaren. 

4. Strategische kennis en politieke antenne: In deze categorie zijn vragen opgenomen over de 
eigen invloed op collega’s, politiek, organisaties buiten de overheid en het beleid en de 
financiering daarvan in het algemeen. 

5. Culturele kennis: Deze categorie is ingevuld door respondenten drie stellingen voor te leggen 
gebaseerd op de voorzorgtheorie van Kortleven (2013). 

 
Om inzicht te krijgen in sociaal wenselijke antwoorden zijn ook enkele ‘strikvragen’ opgenomen: 
vragen waarvan het juiste antwoord luidde “dat weet ik niet”, omdat het antwoord ook in de 
wetenschap onbekend is, of zodanig moeilijk te vinden dat gemeenteambtenaren het antwoord 
redelijkerwijs niet zouden kunnen weten. 
 
Aan het eind van de vragenlijst zijn algemene vragen opgenomen zoals de naam van de 
gemeente (waaruit inwoneraantal kan worden afgeleid), functie, persoonlijke tijdsbesteding aan 
verkeersveiligheid en de tijdsbesteding binnen de gemeente aan verkeer en verkeersveiligheid. 
 
De enquête is online opgesteld in Limesurvey. Alle 355 Nederlandse gemeenten zijn via het 
algemene emailadres benaderd met de vraag of de enquête kon worden doorgestuurd naar de 
ambtenaar die zich bezighoudt met de verkeersveiligheid. Verder zijn folders uitgedeeld tijdens 
de Kennisnetwerk SPV-bijeenkomst (Samen)werken aan fietsveiligheid op 22 oktober 2019 en 
neergelegd in het kenniscentrum van SWOV tussen oktober 2019 en februari 2020. Tot slot zijn 
oproepen op de site van SWOV en van het Kennisnetwerk SPV geplaatst. De enquête is vooraf 
besproken met het Fietsberaad en getest met één SWOV-medewerker en één 
gemeenteambtenaar. 

2.2.2 Interviews 
Met een aantal respondenten is na de enquête dan ook een semigestructureerd telefonisch 
interview gehouden met als doel meer inzicht te krijgen in de achtergronden van de enquête 
antwoorden. Hiervoor is gebeld met gemeenteambtenaren die in de enquête hadden 
aangegeven geïnterviewd te willen worden. Geprobeerd is, per inwonersklasse van gemeenten 
een evenredige respons te krijgen. In Hoofdstuk 4 worden de resultaten hiervan besproken. De 
interviews zijn afgenomen door SWOV-medewerkers. Zij namen het gesprek (na toestemming 
van de geïnterviewde) op en maakten een verslag, dat werd goedgekeurd door de geïnterviewde.  
 
De interviews zijn gehouden aan de hand van een indicatieve vragenlijst en telefonisch en deels 
via videobelsysteem MS Teams uitgevoerd. De interviews zijn telkens uitgevoerd met dezelfde 
mensen als die de vragenlijst hadden ingevuld, soms op verzoek van de respondent aangevuld 
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met andere collega’s. Het interview startte met een algemene vraag naar welke kennis gemeente-
ambtenaren zouden moeten bezitten over verkeersveiligheid en welke kennis zij in hun dagelijks 
werk nodig hadden. Daarna werd per kennisvorm hun beantwoording van de enquêtevragen 
besproken (moeilijk of niet) en werd op specifieke onderdelen doorgevraagd. Zo werd bij parate 
kennis gevraagd naar de bronnen waaruit men kennis ontleent en hoe men de bestaande kennis 
op peil houdt. Voor de kennisvorm procedurele kennis en vaardigheden is doorgevraagd over de 
databronnen die ambtenaren gebruiken. Onder de noemer strategische kennis en politieke 
antenne zijn vragen gesteld over omgang met collega’s en politiek. Ook is een algemenere vraag 
gesteld naar het ambitieniveau van verkeersveiligheid: is het huidige beleid voldoende om te 
komen tot nul verkeersdoden in 2050, zoals het Strategisch Plan Verkeersveiligheid ambieert? De 
culturele kennis werd besproken aan de hand van de drie culturen van Kortleven (2013), waarbij 
de respondenten vooraf uitleg kregen. Tijdens de interviews kregen de respondenten geheugen-
steuntjes aangereikt over de vijf kennisvormen en de culturen van Kortleven in de vorm van 
A4tjes met schema’s en kernwoorden. Waar nodig is de topiclijst voorafgaand aan de interviews 
toegesneden op specifieke respondenten. De topiclijst is opgenomen in Bijlage D.  
 
De analyse van de interviewdata vond plaats door met drie codeurs dezelfde data te bekijken. 
Eerst is een selectie gemaakt van quotes die zonder voorafgaand kader en gebaseerd op de 
subjectieve waarneming van de codeurs relevant leek voor het onderzoek, deze quotes zijn 
daarna door de drie codeurs ingedeeld op onderwerp. Daarna hebben de drie codeurs nogmaals 
de data bekeken, maar nu aan de hand van een vooraf opgestelde onderwerpenlijst gebaseerd 
op de vijf kennisvormen. 

2.2.3 Doelgroep 
De doelgroep voor zowel de enquête als de interviews zijn gemeentelijke verkeersveiligheids-
ambtenaren. Binnen gemeenten is het onderwerp verkeersveiligheid vaak zeer verschillend 
belegd: in sommige gemeenten zijn ambtenaren die zich uitsluitend bezighouden met 
verkeersveiligheid, in andere gemeenten is verkeersveiligheid een klein deel van het bredere 
takenpakket verkeer. Ook de functies van ambtenaren verkeersveiligheid lopen sterk uiteen: 
sommige gemeenten hebben een onderscheid tussen beleidsambtenaren en ontwerpers, in 
andere gemeenten is dat onderscheid veel minder strikt. Daarom is besloten de enquête 
algemeen te richten aan ‘ambtenaren die zich bezighouden met verkeersveiligheid’, maar in de 
enquête wel te vragen naar de functie en naar het aantal uur dat men zich bezighoudt met 
verkeersveiligheid. 

2.3 Heeft de gemeentegrootte en het aantal fte voor 
verkeersveiligheid invloed op het kennisniveau? 

2.3.1 Bewerking enquêtedata 
Om de relatie tussen enerzijds kennisniveau en anderzijds gemeentegrootte en beschikbaar 
aantal fte’s te bepalen is gebruik gemaakt van de resultaten van de enquête. Hiertoe moesten 
eerst enkele bewerkingen uitgevoerd worden op deze data. Allereerst zijn alle vragen dezelfde 
richting op gescoord. Een vraag kan bijvoorbeeld positief of negatief gesteld zijn. Om dit soort 
vragen te analyseren is het belangrijk dat ze allemaal dezelfde ‘kant’ op staan. In de enquête 
bleek tevens dat sommige respondenten werkzaam zijn bij een ambtelijke uitvoeringsorganisatie 
die taken uitvoert voor meerdere gemeenten. Van deze gemeenten zijn de inwoneraantallen bij 
elkaar opgeteld, en is deze ambtenaar vervolgens in de desbetreffende gemeentegrootte 
ingedeeld. Deze ambtenaar is immers verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in al deze 
gemeenten.  
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In een aantal gevallen bleek het zo te zijn dat meerdere ambtenaren binnen een gemeente de 
enquête hadden ingevuld. Om elke gemeente even zwaar mee te laten tellen in de analyses is het 
gemiddelde van de antwoorden van alle ambtenaren van een desbetreffende gemeente 
uitgerekend. Deze gemiddelden zijn vervolgens meegenomen in de analyse. Er is eveneens een 
controle uitgevoerd gedaan op het aantal fte’s wat wordt besteed aan verkeersveiligheid. Zo viel 
het op dat bij enkele gemeenten het aantal fte’s erg hoog was, en toevallig ‘36’ of ‘40’: een 
volledige werkweek van 0.8 of 1 fte. Deze hoge waarden zijn aangepast op basis van de aanname 
dat de enquête hier per ongeluk verkeerd is ingevuld.  
 
Ten slotte zijn de gemeentegrootte en het aantal fte in klassen onderverdeeld zodat ze geschikt 
zijn voor analyse. Als eerste is de oorspronkelijke gemeentegrootte zoals deze is bedacht door 
het CBS iets aangepast. De reden hiervoor is dat de enquête door de kleinste twee gemeente-
groottes zeer beperkt is ingevuld. Dit geeft problemen wanneer deze categorieën worden 
meegenomen in de analyses. Daartoe is besloten om de kleinste drie (minder dan 5000 inwoners, 
5000 – 10.000 inwoners en 10.000 – 20.000 inwoners) samen te voegen tot de categorie “Minder 
dan 20.000 inwoners”. Tevens is – omwille van hetzelfde probleem – de categorie meer dan 
100.000 inwoners aangemaakt. Deze bevat gemeentegroottes van 100.000 tot 150.000 inwoners, 
150.000 tot 250.000 inwoners en meer dan 250.000 inwoners. Hierdoor zijn er, samen met de 
overgebleven inwonersklassen, vier soorten inwonersklassen ontstaan:  
• Klasse 1: minder dan 20.000 inwoners 
• Klasse 2: 20.000 – 50.000 inwoners 
• Klasse 3: 50.000 – 100.000 inwoners 
• Klasse 4: meer dan 100.000 inwoners 
 
Daarnaast is het aantal fte voor verkeersveiligheid teruggebracht naar vier klassen. Dit zijn: 
• 0,0 fte; 
• 0,1 tot 1,0 fte; 
• 1,0 tot 2,0 fte;  
• 2,0 fte of meer. 
 

2.3.2 Data-analyse 
De vragenlijst die is gebruikt meet kennis over de verkeersveiligheid met veel vragen ofwel items. 
Om de mogelijke samenhang tussen de items inzichtelijk te maken, en het risico op kans-
kapitalisatie (één op de twintig Spearman rank-correlaties tussen de variabelen in de vragenlijst 
en de omvang van de gemeente en het aantal fte’s kan per toeval significant zijn bij een 
significantieniveau van p = 0,05) is het verstandig om, indien mogelijk, alle items terug te brengen 
tot een kleiner aantal, meer overzichtelijke variabelen. Dat is gebeurd per kennisvorm.  
 
De antwoorden op de vragen uit de enquête zijn van nominaal of ordinaal meetniveau. Een 
analysemethode die een grote set van variabelen kan reduceren tot een aantal onderliggende 
variabelen terwijl het rekening houdt met verschillende meetniveaus is de Categorische 
principale componenten analyse (CATPCA). Een illustratie van de werkwijze van de CATPCA is 
opgenomen in Bijlage E. 
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2.4 Welk (bij)scholingsaanbod bestaat er voor 
gemeenteambtenaren verkeersveiligheid en hoe sluit dit 
aan op het kennisniveau? 
Om het (bij)scholingsaanbod in kaart te brengen is online gezocht naar opleidingen, cursussen en 
congressen op het gebied van verkeersveiligheid voor gemeenteambtenaren. Daarbij is tevens 
gebruik gemaakt van de parate kennis van SWOV- en CROW-collega’s. Daarna is op basis van de 
beschikbare online-informatie een indeling van het aanbod gemaakt in de verschillende 
kennistypen als beschreven in Hoofdstuk 3.  
 
Bij het zoeken naar relevante (bij)scholingsinitiatieven zijn de volgende criteria gehanteerd: 
• De (bij)scholing moest in 2019 of 2020 hebben plaatsgevonden. 
• De (bij)scholing is relevant voor Nederlandse gemeenteambtenaren naar het oordeel van de 

SWOV-onderzoekers. 
• De (bij)scholing is (minstens voor deel) specifiek gericht op verkeersveiligheid. 
 
Vervolgens zijn de alle aanbieders van de gevonden cursussen, congressen en opleidingen 
benaderd met een korte telefonische enquête. Alle aanbieders hebben hieraan meegewerkt. In 
de korte enquête is gevraagd naar de volgende zaken: 
• Welk deel van hun deelnemers betreft gemeenteambtenaren? 
• Op welke wijze stellen zij hun programma op en stemmen zij af met andere aanbieders? 
• Zijn we nog aanbieders vergeten? 
 
In de interviews van de negen gemeenteambtenaren is gevraagd of zij congressen of cursussen 
bezoekt en of hiervoor tijd kan en mag worden vrijgemaakt binnen de gemeente.  
 
Ten slotte zijn de aanbieders en gemeenten uitgenodigd voor een afsluitende (digitale) 
bijeenkomst. Voor de sessie zijn elf aanbieders van (bij)scholing per mail uitgenodigd. Ook is er 
een algemene oproep uitgezet via de nieuwsbrief van het Kennisnetwerk aan gemeenten en 
kennisaanbieders. Tot slot zijn alle gemeenten gemaild die in de enquête hadden aangegeven 
geïnterviewd te willen worden. Aan de sessie namen negen uitgenodigde aanbieders van 
(bij)scholing deel, zes gemeenten, twee provincies en één Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid. 
Eén persoon nam zowel vanuit een provincie als vanuit en opleidingsorganisatie deel. In deze 
afsluitende sessie zijn met opleiders en gemeenteambtenaren aanbevelingen geformuleerd en 
zijn ideeën uitgewisseld voor het verder opbouwen van een opleidingsnetwerk. Voorafgaand aan 
de bijeenkomst zijn de selectie van de relevante cursussen en de indeling in de kennisvormen 
voor commentaar voorgelegd aan de betreffende aanbieders. 
 
 
 



 
  

 
 

Titel  Welke kennis hebben gemeenteambtenaren over verkeersveiligheid? 
Rapport  R-2020-25A 

Pagina  19 

Om onderzoek te kunnen doen naar welke kennis over verkeersveiligheid Nederlandse 
gemeenteambtenaren hebben, is het allereerst van belang om te kijken wat er in de literatuur 
onder ‘kennis’ verstaan wordt. Wat is kennis en welke soorten kennis zijn er? En hoe passen 
deze kennisvormen binnen de verkeersveiligheidswereld? 

3.1 Wat is kennis? 
Kennis wordt door Kessels en Poell (2001) en Stam (2004) beschreven als persoonsgebonden 
deskundigheid die zich uit in beschrijving, verklaring en voorspelling. Kennis is volgens hen 
vastgelegd in concepten, hypothesen, principes, procedures en theorieën, die met een redelijke 
mate van zekerheid waar en nuttig zijn. In de literatuur worden verschillende soorten kennis 
beschreven. Deze worden hieronder behandeld. 

3.2 Welke soorten kennis zijn er? 
De Jong en Ferguson-Hessler (1996) hebben de grote variatie aan soorten kennis die in de 
literatuur beschreven wordt gestructureerd in een overzichtsartikel. Zij nemen kennisgebruik om 
problemen op te lossen als uitgangspunt waarbij kennis uit twee dimensies bestaat: type kennis 
en kwaliteit van kennis. De Jong en Ferguson-Hessler (1996) onderscheiden vier typen kennis: 
 
 Situationele kennis: kennis over situaties die specifiek voorkomen in een bepaald domein; 
 Conceptuele kennis: blijvende algemene kennis over feiten, concepten en principes in een 

bepaald domein; 
 Procedurele kennis: omvat acties of gebruiken binnen een domein;  
 Strategische kennis: helpt bij het organiseren van een probleemoplossend proces door 

verschillende fases tot een oplossing te onderscheiden. 
 
Het is daarnaast van belang om de kwaliteiten van deze verschillende typen kennis te 
onderscheiden. In de diverse literatuur worden hiervoor veel verschillende concepten gebruikt. 
De Jong en Ferguson-Hessler (1996) gebruiken de volgende zeven kwaliteiten: 
 
 Niveau van kennis: waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen oppervlakkige kennis en 

diepgaande kennis. 
 Structuur van kennis: het opdelen van kennis in grote betekenisvolle eenheden. Een 

hiërarchische structuur van kennis is typisch voor een expert, die domeinkennis in schema’s 
en concepten kan indelen. Dit geeft diepte aan kennis, waardoor het in verband staat met het 
niveau van kennis.  

 Geautomatiseerd (samengesteld) vs. niet-geautomatiseerde kennis: een beginner zal een 
bewust stap-voor-stap proces hanteren gebaseerd op algemene methodes. Voor experts is dit 
een vloeiend en geautomatiseerd proces gebaseerd op domein specifieke methoden. Het 
maakt onderscheid tussen impliciete kennis en expliciete kennis.  

3 Wat is kennis? 
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 Impliciete kennis: praktische kennis die niet geuit of vastgesteld wordt en aangeleerd wordt 
door informeel leren 

 Expliciete kennis: objectieve kennis die overdraagbaar is door boeken (en andere 
informatiedragers) 

 Modaliteit van kennis: is opgeslagen in het lange termijn geheugen als verbale analyseerbare 
eenheid of als afbeeldingen welke analoog voor te stellen zijn 

 Algemene vs. domein specifieke kennis: is meestal toegepast op strategische kennis en 
procedurele kennis. Probleemoplossingsstrategieën zijn vaak algemeen beschreven en 
bevatten vier fases: analyse of beschrijving, planning of belichting, uitvoering, controle of 
verificatie. 

 
Daarentegen gebruikt Eraut (2014) net weer wat andere benamingen dan De Jong en Ferguson-
Hessler (1996). Hij spreekt bijvoorbeeld over gecodificeerde kennis, als kennis die uit boeken 
komt en als echte, feitelijke kennis gezien wordt. Dit komt overeen met conceptuele kennis (De 
Jong & Ferguson-Hessler 1996). Om gecodificeerde kennis te verkrijgen en gebruiken moet men 
over bepaalde vaardigheden beschikken, zoals lezen, schrijven en beredeneren. Deze vaardigheden 
vormen volgens Eraut (2014) praktische kennis. De gecodificeerde en praktische kennis kan 
volgens Eraut aangeleerd worden door formele educatie, door De Jong en Ferguson-Hessler 
(1996) expliciete kennis genoemd, maar ook door impliciete kennis, welke aangeleerd wordt 
door opvoeding, je omgeving en door te leven. Verder speelt culturele kennis nog een rol, welke 
niet gecodificeerd is en aangeleerd wordt door deelname aan de praktijk. Als laatste beschrijft 
Eraut (2014) nog persoonlijke kennis, wat hij definieert als iets wat een persoon inbrengt in 
nieuwe situaties en het diegene mogelijk maakt om te denken en zichzelf te gedragen in die 
situaties. Een indeling die hier veel op lijkt is die van Jongejans (2009). Hij geeft een praktijk-
gerichte benadering die veel wegheeft van een combinatie van de twee artikelen die hierboven 
aangehaald zin.  
 
Jongejans (2009) komt eveneens met vier soorten van kennis, te beginnen met know-what. Het 
gaat hier om op feiten gebaseerde, inhoudelijke kennis die vaak gecodificeerd is. Dit komt 
overeen met conceptuele kennis en gecodificeerde kennis (De Jong & Ferguson-Hessler, 1996; 
Eraut, 2014). Vervolgens benoemt hij know-why, wat kennis over regels, procedures en principes 
is. Dit lijkt sterk op procedurele kennis of vaardigheden (De Jong & Ferguson-Hessler, 1996) Ook 
Gorman (2002) onderscheidt deze procedurele kennis, als know-how, de kennis over de werking 
van dingen, gebaseerd op kennis en vaardigheid. Dit refereert naar de praktische kennis van 
Eraut (2014). Als laatste is er know-who, kennis over relevante mensen en onderlinge relaties en 
kennis over de functionaliteit van personen en instanties. 
 
Hara en Hew (2007) maken ook een verdeling van soorten kennis. Zo bestaat er boekenkennis die 
bestaat uit kennis over en bewustzijn van feiten, wetten, regels, beleid en standaarden. Oftewel 
conceptuele kennis (De Jong & Ferguson-Hessler, 1996), gecodificeerde kennis (Eraut, 2014), 
know-what (Jongejans, 2009). Daarnaast bestaat er nog praktische kennis, wat inhoudt dat men 
weet hoe boekenkennis in de praktijk gebruikt moet worden. Dit refereert naar de praktische 
kennis van Eraut (2014). Als laatste is er culturele kennis. Het gaat dan zowel om iemands 
houding naar een bepaalde gewoonte als om iemands professionele verantwoordelijkheid 
binnen die gewoonte en komt overeen me de culturele kennis van Eraut (2014). 
 
Choo (2000) kijkt naar kennis binnen organisaties. Kennis wordt door Choo (2000) niet alleen als 
een object gezien, maar ook als het resultaat van mensen die samenwerken, ervaringen delen en 
betekenis vormen door wat ze doen. Choo (2000) onderscheidt drie soorten kennis binnen 
organisaties, welke al eerder aan bod zijn gekomen:  
 
 Impliciete kennis: Dit is persoonlijke kennis die door werknemers gebruikt wordt om hun werk 

uit te voeren en betekenis te geven aan hun omgeving. Het wordt aangeleerd door lange 
periodes van ervaring en het uitvoeren van een taak. Tijdens deze periode ontwikkelt de 
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werknemer vaardigheden om te kunnen oordelen over en gevoel te krijgen voor het succesvol 
uitvoeren van een taak. Gorman (2002) refereert aan impiciete (‘tacit’) kennis als hij vaardig-
heden als type kennis beschrijft en ook Hara & Hew (2007) benoemen deze vorm van kennis. 

 Expliciete kennis: Expliciete kennis is op objecten gebaseerd wanneer het tot uiting komt in 
een systeem van symbolen (formules, woorden, nummer) of fysieke objecten (substanties, 
modellen, apparatuur). Expliciete kennis is op regels gebaseerd wanneer de kennis 
gecodificeerd is in regels of procedures. Procedurele kennis is dan ook een onderdeel van 
expliciete kennis omdat een groot deel van de kennis over hoe iets uit te voeren binnen een 
organisatie ondergebracht is in regels, routines en procedures. Expliciete kennis kan makkelijk 
gecommuniceerd en overgebracht worden. Dit valt te linken aan gecodificeerde kennis (Eraut, 
2014) en de procedurele kennis (De Jong & Ferguson-Hessler, 1996). Ook Hara & Hew (2007) 
benoemen deze vorm van kennis. 

 Culturele kennis: Gaat over kennis die te maken heeft met de overtuiging die een organisatie 
bezit en die gebaseerd is op ervaring, observatie, reflectie van de omgeving en de organisatie 
zelf. Uiteindelijk ontwikkelt een organisatie een gedeelde overtuiging over de markt waarin ze 
opereert en de concurrentie. Deze overtuigingen vormen de criteria voor het selecteren en 
beoordelen van nieuwe ideeën en om projecten te evalueren. Dit refereert naar de culturele 
kennis van Eraut (2014) en Hara en Hew (2007), maar ook Gorman (2002) noemt een 
soortgelijke kennisvorm, die hij ‘wijsheid (waarom)’noemt: reflectie op mentale modellen en 
procedures. 

3.3 Samenvatting van soorten kennis en toepassing in 
verkeersveiligheid 
De beschrijvingen van de verschillende vormen van kennis in bovenstaande artikelen komen, 
ondanks de verschillende benamingen, regelmatig deels of helemaal overeen.  
Uit deze verschillende vormen van kennis hebben we een keuze gemaakt voor soorten kennis die 
het meest van toepassing lijken op het verkeersveiligheidsveld en gemeenteambtenaren. Voor 
een gemeenteambtenaar die zich in de praktijk met verkeersveiligheid bezighoudt zijn niet alle 
vormen even belangrijk en soms kunnen verschillende vormen van kennis samengevoegd 
worden. Dit resulteert in een nieuwe indeling van vormen van kennis die is afgeleid van de 
hierboven besproken vormen van kennis. Binnen dit onderzoek wordt deze nieuwe indeling 
gehanteerd. Het gaat om de volgende vormen van kennis (zie onderstaand voor verantwoording 
van de indeling):  
5. Situationele kennis 
6. Parate kennis 
7. Procedurele kennis en vaardigheden 
8. Strategische kennis en politieke antenne 
9. Culturele kennis 
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Onderstaande Tabel 3.1 geeft een samenvatting van de verschillende soorten kennis uit de 
literatuur en geeft weer hoe deze begrippen in dit nieuwe kader passen. 
 

Tabel 3.1. Het nieuwe kader met daarin de begrippen de in Hoofdstuk 3 genoemde literatuur. 

 
De Jong & 

Ferguson (1996) 
Eraut 
(2014) 

Jongejans 
(2009) 

Hara & 
Hew (2007) 

Choo 
(2000) 

Gorman 
(2002) 

Huidig 
onderzoek 

Situationele kennis X      X 

Conceptuele kennis X Gecodi-
ficeerde 
kennis 

Know- 
what 

Boeken-
kennis 

  X (vertaald 
als parate 

kennis) 

Procedurele kennis X  Know- 
why 

  X X 

Strategische kennis X      X 

Niveau van kennis X       

Structuur van kennis X       

Geautomatiseerde 
kennis 

X       

Impliciete kennis X X  X X Oordeel en 
vaardig-
heden 

 

Expliciete kennis X Formele 
educatie 

 X X   

Modaliteiten van 
kennis 

X       

Algemeen/domein 
specifieke kennis 

X       

Praktische kennis  X Know- 
how 

X    

Culturele kennis  X  X X Wijsheid X 

Persoonlijke kennis  X      

Know-who   X     

 
Bij de keuze voor de vijf typen kennis hebben we ons voornamelijk gebaseerd op het 
overzichtsartikel van De Jong en Ferguson. Hun vier typen kennis hebben we overgenomen en 
uitgebreid met culturele kennis, omdat dit type kennis regelmatig genoemd wordt in de 
literatuur en goed toepasbaar is in het verkeersveiligheidsveld. Conceptuele kennis hebben we 
hernoemd tot parate kennis. Sommige begrippen worden weinig genoemd of lijken ons niet 
direct relevant voor het meten van kennis bij gemeenteambtenaren. Hieronder lopen we ze 
puntsgewijs af: 
 De zeven kwaliteiten van kennis van De Jong en Ferguson (niveau van kennis, structuur van 

kennis, geautomatiseerde kennis, impliciete kennis, expliciete kennis, modaliteiten van kennis 
en algemene versus domeinspecifieke kennis) beschrijven kenmerken van kennis, maar we 
hebben geen redenen om aan te nemen dat de ene kenniskwaliteit beter is dan de andere 
voor de uitvoering van verkeersveiligheidsbeleid. Daarom nemen we deze kenniskwaliteiten 
niet mee in dit onderzoek.  

 De definitie van praktische kennis van Eraut (2014, men weet hoe boekenkennis in de praktijk 
te brengen) schurkt dicht aan de definitie van procedurele kennis. Net zo lijkt de definitie van 
know-how van Jongejans (2009; de kennis over de werking van dingen, gebaseerd op basis 
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van kennis en vaardigheid) een combinatie te zijn van conceptuele en procedurele kennis. We 
nemen deze praktische kennis en de know-how bij gebrek aan duidelijk onderscheidend 
vermogen daarom mee onder de noemer procedurele kennis en vaardigheden.  

 Eraut (2014) onderscheidt ook persoonlijke kennis, het omgaan met nieuwe situaties. Hoewel 
dit in het algemeen een nuttige vorm van kennis voor beleidsmakers kan zijn, is dit lastig 
empirisch te meten in een enquête. We nemen deze vorm van kennis daarom niet mee.  

 Tot slot definieert Jongejans (2009) het begrip know-who als kennis over mensen, relaties en 
functionaliteit van personen en instanties. We kunnen persoonlijke relaties niet gemakkelijk 
bevragen in een landelijke enquête, maar zullen relaties met collega’s meenemen onder het 
begrip strategische kennis en politiek antenne. 

 
Hieronder worden de vijf gekozen vormen van kennis verder uitgelegd en wordt telkens 
aangegeven hoe deze kennissoort er in de context van verkeersveiligheid concreet uitziet. 

3.3.1 Situationele kennis 
Onze definitie van situationele kennis komt overeen met de situationele kennis zoals die 
beschreven is door De Jong en Ferguson-Hessler (1996). Zij beschrijven situationele kennis als 
kennis over specifieke situaties zoals die voorkomen in een bepaald domein. 
 
Toegepast op het verkeersveiligheidsveld betreft situationele kennis de kennis van een 
gemeenteambtenaar over bepaalde situaties die in de gemeente voorkomen en betrekking 
hebben op verkeersveiligheid. Het gaat er dan om of de gemeenteambtenaar op de hoogte is van 
gevaarlijke situaties, risico’s en ontwikkelingen voor de eigen gemeente. Dat kunnen bijvoorbeeld 
een aantal kruisingen zijn waar veel ongevallen gebeuren of een bepaalde straat die door 
bewoners als onveilig ervaren wordt omdat er vaak te hard gereden wordt.  

3.3.2 Parate kennis 
Onze definitie van parate kennis sluit aan bij het begrip conceptuele kennis van De Jong & 
Feruson-Hessler (1996), het begrip gecodificeerde kennis van Eraut (2014), het begrip know-what 
van Jongejans (2009) en het begrip boekenkennis van Hara & Hew (2007). Het gaat hier om 
kennis over feiten, wetten, regels, beleid, concepten, en principes die via boeken en andere 
informatieoverdragers aangeleerd is. Dit wordt gezien als objectieve kennis, systematisch 
ontwikkeld door wetenschappelijke methoden, die tot uiting kan komen in woorden en dus aan 
te duiden is als een vorm van expliciete kennis (Bryant, 2002; Choo, 2000; De Jong & Ferguson-
Hessler, 1996; Hara & Hew, 2007). Parate kennis kan kennis zijn die men uit het hoofd weet of 
die snel op te zoeken is in boeken. 
 
Toegepast op het verkeersveiligheidsveld betreft het kennis zoals bijvoorbeeld samengevat in het 
‘Handboek verkeersveiligheid’ van het CROW (2008). Zo moet een gemeenteambtenaar 
bijvoorbeeld op de hoogte zijn van kennis over risicoverhogend verkeersgedrag. Hij moet verder 
kennis hebben van de belangrijkste theorieën en begrippen uit vakgebied van verkeersveiligheid, 
zoals Duurzaam Veilig. Ook kennis over maatregelen en hun effecten valt onder parate kennis. 

3.3.3 Procedurele kennis en vaardigheden 
Onze definitie van procedurele kennis is een combinatie van het begrip procedurele kennis van 
onder andere De Jong & Ferguson-Hessler (1996), het begrip praktische kennis van onder andere 
Eraut (2014) en Hara & Hew (2007) en de begrippen know-why en know-how van Jongejans 
(2009). Hierbij gaat het om kennis van bepaalde procedures, vaardigheden, methoden of acties 
om de parate kennis in de praktijk toe te kunnen passen. De kennis is deels impliciet omdat 
kennis over vaardigheden door ervaringen in het dagelijks leven aangeleerd worden (Gorman, 
2002), maar ook deels expliciet omdat men uit boeken kan leren hoe bepaalde methoden en 
vaardigheden toegepast moeten worden (Hara & Hew 2007).  
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Toegepast op het verkeersveiligheidsveld betreft procedurele kennis en vaardigheden 
bijvoorbeeld weten hoe en waar data verzameld kunnen worden en hoe data geanalyseerd 
kunnen worden voor gebruik in beleid (CROW, 2008). Daarnaast moet een gemeenteambtenaar 
weten welke instrumenten beschikbaar zijn voor het analyseren en overzichtelijk presenteren 
van data (CROW, 2008). Ten slotte is ook kennis over het daadwerkelijk ontwerpen van wegen 
onderdeel van procedurele kennis. 

3.3.4 Strategische kennis en politieke antenne 
Ons begrip strategische kennis en politieke antenne beschrijft kennis die nodig is bij het 
organiseren van een proces (zie ook de definitie van De Jong & Ferguson-Hessler, 1996). Het 
refereert ook aan het begrip know-who (Jongejans, 2009), omdat begrip van de werking van 
instituties en de mensen daarbinnen nodig is om een proces soepel te laten verlopen. In de 
context van gemeentelijke (beleids)ambtenaren gaat het dan bijvoorbeeld om de politieke 
antenne om rekening te houden met structuren en machtsrelaties binnen de gemeente. 
Strategische kennis helpt om complexe beleidsproblemen niet alleen technisch goed op te 
lossen, maar om ook draagvlak en budget voor deze oplossingen te vinden binnen en buiten het 
gemeentelijk apparaat. Het is meestal een vorm van impliciete kennis, omdat deze vorm van 
kennis lastig uit boeken te leren is en vaak aangeleerd wordt door ervaring en het veelvuldig 
uitvoeren van een taak. Verder heeft deze vorm van kennis een grote persoonlijke component: 
tijdens het opdoen van ervaring ontwikkelt de gemeenteambtenaar bepaalde vaardigheden om 
te kunnen oordelen over en gevoel te krijgen voor het succesvol uitvoeren van een taak (Eraut, 
2014).  
 
Toegepast op het verkeersveiligheidsveld zou een gemeenteambtenaar bijvoorbeeld moeten 
weten hoe hij een verkeersveiligheidsprobleem onder de aandacht kan brengen van een 
wethouder en de gemeenteraad, hoe hij een plan door de gemeenteraad kan (laten) loodsen en 
hoe er budget vrijgemaakt kan worden voor het plan. 

3.3.5 Culturele kennis 
Het begrip culturele kennis komt meerdere keren voor in de literatuur en we gebruiken hier dan 
ook de definitie zoals daar te vinden. Culturele kennis is niet gecodificeerd en wordt aangeleerd 
in de praktijk (Eraut, 2014). Het gaat dan om iemands houding en gewoonten, in dit geval binnen 
de werkomgeving van de gemeente (Hara & Hew, 2007). Culturele kennis bestaat ook uit iemands 
beeld van de werkelijkheid in de vorm van overtuigingen en percepties die gebaseerd zijn op 
ervaring op de werkvloer (Choo, 2000). Het is een vorm van impliciete kennis omdat het 
subjectief is en moeilijk uit te drukken in woorden. In eenvoudige bewoordingen gaat het dus om 
wat men ‘gewoon’ vindt binnen de eigen werkomgeving.  
 
Toegepast op het verkeersveiligheidsveld gaat het vooral om iemands basisperceptie ten 
opzichte van verkeersveiligheid: welke overtuigingen liggen ten grondslag aan zijn professionele 
handelen? Kortleven (2013) beschrijft drie ‘culturen’ over het denken over risico’s, die ook op 
verkeersveiligheid van toepassing zijn. Hij onderscheidt de schuldcultuur, waarbij een 
verkeersongeval als ‘eigen schuld’ wordt gezien en veel nadruk wordt gelegd op de eigen 
verantwoordelijkheid van de weggebruiker om ongevallen te voorkomen. Daarnaast 
onderscheidt hij de risicocultuur, waarbij het uitgangspunt is dat de weggebruiker beschermd 
moet worden tegen pech, bijvoorbeeld door concrete maatregelen zoals gordels maar ook door 
maatregelen die buiten de invloedssfeer van de overheid liggen zoals verzekeringen. Tot slot 
benoemt Kortleven de voorzorgcultuur, waarbij het uitgangspunt is om de verkeersomgeving zo 
veilig mogelijk in te richten en zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Een streven naar nul 
verkeersdoden en een systeemvisie op verkeersveiligheid zoals Duurzaam veilig of Vision Zero 
passen in deze cultuur. Hoewel Kortleven deze culturen koppelt aan bepaalde tijdsperioden in de 
geschiedenis, komen de drie culturen allemaal ook nu nog voor in het denken over 
verkeersveiligheid. 
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Dit hoofdstuk laat de resultaten van de enquête zien voor zover het het kennisniveau van 
gemeenteambtenaren betreft. De resultaten van de enquête worden aangevuld met 
informatie uit de diepte-interviews. De resultaten worden per kennissoort besproken. De 
resultaten per vraag van de enquête zijn opgenomen in Bijlage F.  

4.1 Respons en achtergrondvariabelen 
150 gemeenteambtenaren die zich bezighouden met verkeersveiligheid hebben de online 
enquête volledig ingevuld. Na het wegfilteren van dubbele gemeenten bleven er 135 unieke 
gemeenten over. Met dubbele gemeenten bedoelen we dat meerdere ambtenaren van dezelfde 
gemeente de enquête ingevuld hebben. De respons van ambtenaren werkzaam bij een 
ambtelijke uitvoeringsorganisatie voor meerdere gemeenten is meegeteld als één gemeente ter 
grootte van het totale aantal inwoners waarvoor de uitvoeringsorganisatie zorgdraagt. Daarmee 
is de respons onder gemeenten 38%.  
 
Onderstaande Tabel 4.1 geeft weer hoeveel inwoners de gemeenten hadden die hebben 
gereageerd op de enquête. Omdat de grootste en de kleinste klassen van de CBS-indeling van 
gemeentegrootte ondervertegenwoordigd waren, zijn deze klassen samengevoegd, zie ook de 
bespreking in het hoofdstuk over de methode. De meeste respondenten kwamen uit een 
gemeente met 20.000-50.000 inwoners. In de laatste kolom is de verdeling van Nederlandse 
gemeenten over de inwonersklassen weergegeven. Dat laat zien dat de respons een verdeling 
over de inwonerklassen kent die redelijk goed overeenkomt met de verdeling in Nederland. 
 

Tabel 4.1. Klasse-indeling 

voor gemeentegrootte op 

basis van inwonertal 

*bron: CBS 

   
Aantal % ingevulde 

enquêtes 
Aandeel gemeenten in 

Nederland 2020* 

Minder dan 20.000 inwoners 24 17,8% 22,8% 

20.000 - 50.000 inwoners 71 52,6% 53,2% 

50.000 - 100.000 inwoners 20 14,8% 15,2% 

Meer dan 100.000 inwoners 20 14,8% 8,7% 

Totaal 135 100,0% 99.9% 
 

 
Gekeken naar de verschillende functies die de enquête ingevuld hebben, kwam er een grote 
variatie aan functies naar voren. Het overgrote merendeel betrof medewerkers, beleids-
medewerkers, beleidsadviseurs, coördinatoren, vakspecialisten verkeer, verkeer en vervoer, 
mobiliteit, wegen en verkeer. Ook werd vaak de titel ‘verkeerskundige’ gebruikt. Een klein deel 
betrof ontwerpers, een ander klein deel betrof andere titels zoals bereikbaarheidsadviseur, 
afdelingshoofd Civiel en Cultuur et cetera. Slechts bij drie respondenten maakte het woord 
‘verkeersveiligheid’ onderdeel uit van de titel van de functie die zij invulden. 

4 Resultaten: verkeersveiligheidskennis 
van gemeenteambtenaren 
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In de enquête is gevraagd naar het aantal dagen per week dat de respondent besteedtaan 
verkeersveiligheid. Dit blijkt redelijk verdeeld te zijn over de verschillende antwoordcategorieën, 
zoals te zien is in onderstaande Tabel 4.2. De meeste gemeenteambtenaren geven aan dat ze één 
tot twee dagen per week (31,1%) of twee tot drie dagen per week (20,7%) aan verkeersveiligheid 
besteden.  
 

Tabel 4.2. Het aantal dagen 

per week dat de respondent 

besteedt aan 

verkeersveiligheid 

   
% Aantal 

Minder dan een halve dag per week 13,3% 18 

Een halve tot één dag per week 16,3% 22 

Eén tot twee dagen per week 31,1% 42 

Twee tot drie dagen per week 20,7% 28 

Vier tot vijf dagen per week 18,5% 25 

Totaal 100,0% 135 
 

 
Verder is in de enquête gevraagd hoeveel fte er in totaal binnen de gemeente besteed worden 
aan verkeer en mobiliteit, hoeveel fte daarvan besteed worden aan verkeersveiligheid en hoeveel 
fte van verkeersveiligheid uitbesteed worden aan externe partijen. Bijlage F laat zien dat het 
merendeel van de gemeenten 3,0 fte of meer aan verkeer en mobiliteit besteedt (38,5%). Tabel 
4.3 geeft in klassen weer wat de verdeling van het aantal fte’s voor verkeersveiligheid bij 
gemeenten is. Van de fte’s voor verkeer en mobiliteit wordt door de meeste gemeenten tussen 
de 0,1 en 0,9 fte besteed aan verkeersveiligheid (50,7%). Verder besteden de meeste gemeenten 
geen fte uit aan externe partijen voor verkeersveiligheid (46%). Wanneer dit wel gedaan wordt 
besteedt 36% van de gemeenten 0,1 tot 0,9 fte uit (Bijlage F).  
 

Tabel 4.3. Klasseindeling 

voor het aantal fte’s dat aan 

verkeersveiligheid besteed 

wordt. 

  
Aantal fte voor verkeersveiligheid % Aantal 

0,0 fte 3,0% 4 

0,1 – 0,9 fte 50,7% 68 

1,0 – 1,9 fte 29,9% 40 

2,0 fte of meer 16,4% 22 

Totaal 100,0% 134 

Missing  1 

Totaal  135 
 

 
In aanvulling op de enquêtes zijn negen diepte-interviews met gemeenteambtenaren gehouden. 
Hiervoor is per inwonersklasse gebeld met gemeenteambtenaren die in de enquête hadden 
aangegeven geïnterviewd te willen worden. Niet iedereen nam de telefoon op, maar van 
degenen die we aan de lijn kregen was de respons 100%. Tabel 4.4 toont de inwonersklassen 
waarin de negen gemeenten vielen. Te zien is dat de kleine gemeenten ondervertegenwoordigd 
zijn in de interviews: hier werd vaak de telefoon niet beantwoord. 
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Tabel 4.4. Het aantal 

afgenomen interviews per 

gemeentegrootte klasse 

   
Aantal 

Minder dan 20.000 inwoners 1 

20.000 - 50.000 inwoners 2 

50.000 - 100.000 inwoners 3 

Meer dan 100.000 inwoners 3 

Totaal 9 
 

4.2 Situationele kennis 
Met vier vragen werd gemeenteambtenaren gevraagd hoe goed ze op de hoogte zijn van lokale 
situaties en cijfers. Er is gevraagd naar de kruispunten met de meeste klachten, het percentage 
50km/uur-wegen met een vrijliggend fietspad, het aantal verkeersdoden onder fietsers en het 
percentage inwoners dat op een elektrische fiets rijdt. De laatste vraag was een strikvraag: tenzij 
een gemeente hier zelf onderzoek naar doet, zijn er geen cijfers over bekend.  

Losse vragen 
Als we kijken naar de afzonderlijke vragen, zien we dat het overgrote merendeel van de 
respondenten voor de eerste drie vragen zegt het antwoord ofwel uit het hoofd te weten, ofwel 
te weten waar ze het kunnen opzoeken. Afhankelijk van de vraag betreft dat 83 tot 96%. Op de 
vraag hoeveel procent van de inwoners van de gemeente op een elektrische fiets rijdt, geeft het 
merendeel van de respondenten (71%) aan dat de gemeente hierover geen informatie heeft. Dat 
is ook het correcte antwoord: cijfers hierover zijn niet op gemeenteniveau beschikbaar. Een klein 
deel van de gemeenteambtenaren dat aangeeft deze informatie wel te kennen, heeft ingevuld 
hier zelf binnen de eigen gemeente onderzoek naar te doen. 

Interviews 
De interviews laten zien dat alle gemeenteambtenaren veel waarde hechten aan zelf op straat 
kijken naar de verkeerssituatie, ook als er instrumenten zoals Geoweb, Cyclomedia of Google 
Streetview beschikbaar zijn. Daarnaast wordt veel informatie over de situatie in de eigen 
gemeente ontleend aan klachten van burgers. In sommige gemeenten kijkt men samen met VVN 
en de politie naar verkeerssituaties.  

Samenhang tussen de vragen 
De eerste drie vragen over situationele kennis zijn met een ordinale CATPCA geanalyseerd. De 
vraag over het percentage inwoners dat op een elektrische fiets rijdt is hierbij niet meegenomen, 
omdat niet te controleren valt of gemeenten hier zelf onderzoek naar hebben gedaan of 
onterecht het antwoord denken te weten.  
Uit de CATPCA bleek dat de vragen over het percentage 50km/uur-wegen met een vrijliggend 
fietspad en over het aantal verkeersdoden onder fietsers met elkaar samenhangen en hoog 
positief laden op de eerste principale component. Gekeken naar de Cronbach’s Alpha (α=0,394), 
is deze te laag om van voldoende interne consistentie tussen de variabelen te spreken. We 
hebben dus besloten om de variabelen in het vervolg van het onderzoek los te gebruiken. 

Relatie met gemeentegrootte en aantal fte 

Gemeentegrootte 
Er is gekeken of er een relatie bestaat tussen de variabelen van situationele kennis en 
gemeentegrootte. De eerste drie variabelen, over de klachten over kruispunten, het percentage 
50 km/uur-wegen met een vrijliggend fietspad en het aantal verkeersdoden onder fietsers in de 
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eigen gemeente, zijn geanalyseerd met een Spearman’s Rank Order Correlation. De laatste vraag, 
over het percentage elektrische fietsen in de gemeente, is niet meegenomen bij de analyses, 
omdat niet kan worden vastgesteld welke antwoorden van gemeenteambtenaren correcte of 
niet correcte antwoorden zijn. 
 
In onderstaande Tabel 4.5 is te zien dat er een significant positief verband (rs=0,254, p=0,003) 
bestaat tussen gemeentegrootte en het percentage respondenten met kennis over 50 km/uur-
wegen met een vrijliggend fietspad. Het verband is echter zwak. Uit de andere twee analyses 
bleek dat gemeentegrootte geen significant verband heeft met de overige twee variabelen.  
 

Tabel 4.5. Spearman’s Rank 

Order Correlation tussen 

gemeenteklassen en het 

percentage 50 km/uur-

wegen met een vrijliggend 

fietspad 

   Het percentage respondenten met kennis over 
50 km/uur-wegen met een vrijliggend fietspad 

Gemeentegrootte Correlatie coëfficiënt 0,254 

Sig. (2-tailed) 0,003 

N 135 
 

 

Aantal fte dat aan verkeersveiligheid besteed wordt 
Naast gemeentegrootte is er ook gekeken of er een relatie bestaat tussen de variabelen van 
situationele kennis en het aantal fte dat aan verkeersveiligheid besteed wordt. De laatste vraag, 
over het percentage elektrische fietsen in de gemeente, is opnieuw niet meegenomen bij de 
analyses, omdat niet kan worden vastgesteld welke antwoorden van gemeenteambtenaren 
correcte of niet correcte antwoorden zijn. 
 
Met een Spearman’s Rank Order Correlation is geanalyseerd of het aantal klachten over 
gevaarlijke kruispunten, het percentage 50 km/uur-wegen met een vrijliggend fietspad en het 
aantal verkeersdoden onder fietsers in de eigen gemeente correleert met het aantal fte dat aan 
verkeersveiligheid besteed wordt. Geen van de variabelen vertoont een significant verband. 

4.3 Parate kennis 
Deze kennisgroep bevatte drie stellingen over Duurzaam Veilig, zeven stellingen over de 
effectiviteit van maatregelen, één stelling over subjectieve verkeersveiligheid en vijf stellingen 
over kennis van aanpalende beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening, milieu en stedenbouw.  

Losse vragen 
Als we kijken naar de afzonderlijke vragen over Duurzaam Veilig, zien we dat het overgrote 
merendeel (75-94% afhankelijk van de stelling) het gedachtegoed van Duurzaam Veilig goed weet 
te herkennen in de stellingen. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zij het een 
beetje of geheel eens zijn met de stelling dat ze de procedures van collega’s in aanpalende 
beleidsterreinen begrijpen (afhankelijk van de stelling 84-91%). Ook zegt het merendeel te weten 
hoe zij ruimtelijke ordeningscollega’s kan benaderen en overtuigen (voor beide stellingen 96% 
antwoordt beetje of geheel eens).  
 
Voor zeven verkeersveiligheidsmaatregelen is gevraagd of men de effectiviteit kan aangeven en 
kan aangeven hoe zeker men van het antwoord is. Onderstaande Tabel 4.6 geeft een overzicht 
van het percentage respondenten dat de vragen juist heeft beantwoord.  
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Tabel 4.6. Percentage 

correcte antwoorden op 

vragen over de effectiviteit 

van maatregelen. 

  
Vraag  Correcte 

antwoord  
Juiste 

antwoord 
gekozen  

Juiste antwoord 
én weet het heel 

zeker 

Aanleggen vrijliggend fietspad op 50 
km/uur-wegen  

Heel effectief  66%  44% 

Aanleggen rotonde binnen de bebouwde 
kom met een vrijliggend fietspad en 
fietsers ‘in de voorrang’  

Heel effectief  30%  19% 

Elektrische fiets training voor ouderen  Nog niet 
onderzocht  

--1 -- 

Verkeerslessen voor kinderen op de 
basisschool  

Gering effect  4%  0% 

Voorlichtingscampagne over MONO rijden 
op de fiets  

Niet effectief  7%  2% 

Voorlichtingscampagne over MONO rijden 
op de fiets gecombineerd met gerichte 
handhaving door de politie  

Redelijk 
effectief  

52%  8% 

Uitdelen gratis fietshelmen aan 
basisschoolkinderen ondersteund 
door educatie en informatie voor ouders  

Redelijk 
effectief  

39%  3% 

 

 
Twee derde van de respondenten is terecht overtuigd van de effectiviteit van vrijliggende 
fietspaden. Minder respondenten schatten de effectiviteit van rotondes correct in, hoewel ook 
50% aangeeft dat zij denken dat rotondes redelijk effectief zijn (Bijlage F). De antwoorden in 
Bijlage F laten ook zien dat respondenten de effectiviteit van fietstrainingen (86%) en verkeers-
lessen (97%) als redelijk tot heel effectief inschatten, terwijl het effect in werkelijkheid nog niet is 
onderzocht respectievelijk gering is. Voorlichtingscampagnes schat 46% van de gemeente-
ambtenaren in als redelijk tot heel effectief, terwijl onderzoek laat zien dat zij zonder flankerende 
maatregelen niet effectief zijn. Iets meer dan de helft (52%) antwoordt wel correct dat 
voorlichting in combinatie met handhaving redelijk effectief is. Bij de vraag over het uitdelen van 
fietshelmen zijn de meningen zeer verdeeld: de helft (50%) denkt dat de maatregel heel of een 
redelijk effectief is, de andere helft schat in dat de maatregel een gering of geen effect heeft. Ook 
het aandeel respondenten dat heel zeker is van dit juiste antwoord, is hoger bij de vragen over 
infrastructuurmaatregelen dan bij de vragen over educatie-, voorlichtings- en 
handhavingsmaatregelen. 
 
Tot slot kon op de vraag of klachten van burgers invloed hebben op het beleid meerdere 
antwoorden worden gegeven. Slechts 2% gaf aan dat klachten geen invloed hadden op het 
beleid, 40% stelde dat klachten een goede indicatie zijn voor de verkeersveiligheid en 87% gaf 
aan dat zij klachten een goede indicatie vinden van de gevoelens van burgers.  

Interviews 
In de interviews is gevraagd welke bronnen men raadpleegt voor parate kennis of boekenkennis. 
CROW-richtlijnen worden door bijna alle gemeenteambtenaren genoemd, sommigen noemen 
daarnaast publicaties van het Fietsberaad en SWOV. Ook stellen bijna alle gemeenteambtenaren 
dat praktijkvoorbeelden uit andere gemeenten een belangrijke bron voor het eigen beleid en 
maatregelen zijn, letterlijk ‘kijken bij andere gemeenten’. Sommige gemeenteambtenaren nemen 
hiervoor deel aan intergemeentelijke of provinciale overleggen, anderen bellen eenvoudig naar 

 
1. Het effect van elektrische fiets-trainingen voor ouderen is nog niet onderzocht, respondenten konden hier dus geen 

goed antwoord geven.  
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buurgemeenten. Aanvullend op de enquête is gevraagd naar de kennisbehoefte van gemeente-
ambtenaren. Meer detailgegevens over ongevallen wordt veel genoemd: plaats, voertuigen, 
toedracht en een betere registratiegraad. Daarnaast melden gemeenteambtenaren dat de 
gedragscomponent bij ongevallen een belangrijke factor is en dat ze graag meer informatie over 
gedrag zouden willen hebben: hoe kun je menselijk gedrag in het verkeer sturen? Een enkeling 
noemt ook meer informatie over infrastructuur en subjectieve verkeersveiligheid.  

Samenhang tussen de vragen 
De stellingen over parate kennis zijn geanalyseerd met een ordinale CATPCA. Hieruit bleek dat de 
stellingen over gedragsmaatregelen met elkaar samenhangen en na Varimax rotatie hoog positief 
laden op de eerste principale component. Deze component hebben we daarom ‘Parate kennis 
gedragsmaatregelen’ genoemd. Verder bleek uit de analyse dat de stellingen over infrastructurele 
maatregelen, de drie stellingen over Duurzaam Veilig en de stellingen over kennis van 
aanpalende beleidsterreinen met elkaar samenhangen en na Varimax rotatie hoog positief laden 
op de tweede principale component. Deze component hebben we daarom ‘Inzicht parate kennis 
+ Parate kennis inframaatregelen’ genoemd. Voor beide componenten worden dus de Varimax 
geroteerde objectscores gebruikt in de verdere analyse. Op beide componenten vormen de 
variabelen, na een Varimax rotatie, een redelijke tot goede schaal, wat te zien is aan de 
Cronbach’s Alpha’s (α=0,809 en α=0,708) in Tabel 4.7. Dit geeft aan dat er een redelijke tot goede 
interne consistentie is tussen de variabelen binnen de twee principale componenten. De vraag 
over subjectieve verkeersveiligheid is niet meegenomen in de ordinale CATPCA, omdat er geen 
duidelijke rangorde is aan te brengen in de antwoorden van deze vraag. Deze vraag is daarom in 
het vervolg van het onderzoek als een losse variabele meegenomen.  
 

Tabel 4.7. Interne 

consistentie van de ladingen 

van de variabelen per 

component  

  
Component  Cronbach’s Alpha  Totaal (Eigenvalue)  % van Variantie  

1  0,809  4,309  19,585  
2  0,708  2,953  13,423  
Totaal  0,903  7,262  33,008  

 

 
De component ‘Parate kennis gedragsmaatregelen’ onderscheidt gemeenteambtenaren die aan 
de ene kant zeggen dat ze gedragsmaatregelen overwegend effectief vinden en vrij zeker zijn van 
hun antwoord (positieve objectscore) van gemeenteambtenaren die zeggen dat gedrags-
maatregelen weinig effectief zijn maar niet heel zeker van hun antwoord zijn (negatieve 
objectscore). Bij de component ‘Inzicht parate kennis + Parate kennis inframaatregelen’ betekent 
een positieve objectscore dat een gemeenteambtenaar overwegend positief denkt over zijn of 
haar kennis over aanpalende beleidsterreinen en de vragen over Duurzaam Veilig en de 
inframaatregelen voornamelijk juist heeft beantwoord en over de laatste ook heel zeker zijn. 
Daar tegenover staan gemeenteambtenaren met een negatieve objectscore op deze component. 
Deze schatten zichzelf slechter in op het gebied van kennis over aanpalende beleidsterreinen, 
hebben de stellingen over inframaatregelen met minder zekerheid beantwoord en schatten de 
effectiviteit daarvan verkeerd in.  

Relatie met gemeentegrootte en aantal fte 

Gemeentegrootte 
Om te kijken of de componenten ‘Parate kennis gedragsmaatregelen’ en ‘Inzicht parate kennis + 
Parate kennis inframaatregelen’ een relatie hebben met gemeentegrootte, is dit geanalyseerd met 
een Spearmans’s Rank Order Correlation. De component ‘Parate kennis gedragsmaatregelen’ 
bevat vragen over de effectiviteit van gedragsmaatregelen. De component ‘Inzicht parate kennis 
+ Parate kennis inframaatregelen’ bevat vragen over Duurzaam Veilig, over de effectiviteit van 
infrastructuurmaatregelen en over inzicht in kennis van aanpalende beleidsterreinen.  
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De component ‘Inzicht parate kennis + Parate kennis inframaatregelen’ vertoont een significant 
positief verband (rs=0,171, p=0,048) met gemeentegrootte (Tabel 4.8). Het verband is echter 
zwak. De component ‘Parate kennis gedragsmaatregelen’ laat geen significant verband zien met 
het aantal fte.  
 

Tabel 4.8. Spearman’s Rank 

Order Correlation tussen 

gemeentegrootte en 

‘Inzicht parate kennis + 

Parate kennis 

inframaatregelen’  

   Inzicht parate kennis + Parate kennis 
inframaatregelen  

Gemeentegrootte Correlatie coëfficiënt  0,171  

Sig. (2-tailed)  0,048  

N  135  
 

 

Aantal fte dat aan verkeersveiligheid besteed wordt 
Naast gemeentegrootte is er ook gekeken of er een relatie bestaat tussen de beide componenten 
en het aantal fte dat aan verkeersveiligheid besteed wordt. Analyse met een Spearman’s Rank 
Order Correlation laat voor geen van beide componenten een significante relatie zien met het 
aantal fte.  

4.4 Procedurele kennis en vaardigheden 
In drie vragen wordt de kennis van gemeenteambtenaren over verkeersveiligheidsdata gemeten. 
We hebben hierbij gefocust op kennis over onderregistratie (% omgekomen fietsers dat niet 
wordt geregistreerd) en vergelijkbaarheid tussen gemeenten (houdt uw gemeente rekening met 
onderregistratie en met welke gemeente vergelijkt u uw ongevallendata). 

Losse vragen 
Als we kijken naar de afzonderlijke vragen zegt 55% van de respondenten dat zij weten wat 
onderregistratie is, maar niet weten waar zij de onderregistratie van fietsdoden kunnen vinden. 
Dat is een correct antwoord: het cijfer is met enig rekenwerk op te maken uit een SWOV-rapport 
(SWOV, 2016), maar voor beleidsmakers vrij ontoegankelijk. Slechts 5% geeft aan niet te weten 
wat onderregistratie is. Dit lage percentage kan uiteraard mede veroorzaakt worden door sociaal 
wenselijke antwoorden. Opvallend is dat 40% van de respondenten aangeeft het cijfer uit het 
hoofd te weten of te weten waar men die kan opzoeken. In het verlengde hiervan geeft 49% van 
de gemeenteambtenaren aan rekening te houden met onderregistratie bij fietsongevallen, terwijl 
dit in werkelijkheid niet of beperkt mogelijk is. 40% houdt (terecht) geen rekening met 
onderregistratie omdat ze niet weten hoe dat moet. 10% ziet het nut niet in van rekening houden 
met onderregistratie. 
 
Tot slot hebben we gemeenteambtenaren gevraagd of zij hun ongevallendata vergelijken met 
andere gemeenten en zo ja met welke (meerdere antwoorden mogelijk). 16% vergelijkt de 
ongevallendata nooit met anderen, 7% vergelijkt de data met willekeurig elke andere gemeente 
zonder rekening te houden met verschillen in inwonertal of weglengte. 74% van de respondenten 
geeft aan dat zij zich vergelijken met omliggende gemeenten. Veel minder respondenten (44% en 
16%) vergelijkt zich met gemeenten met eenzelfde inwonertal of weglengte. 

Interviews 
Ook in de interviews kwam het onderwerp onderregistratie aan de orde. Verschillende gemeente-
ambtenaren waren bekend met het fenomeen en hielden er in het achterhoofd rekening mee bij 
de analyse van de ongevallencijfers. Een enkeling laat hierdoor de ongevallengegevens minder 
zwaar meetellen in het beleid, maar gebruikt klachten van burgers en de eigen analyse van de 
verkeerssituatie als uitgangspunt. 
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Daarnaast hebben we gemeenteambtenaren gevraagd welke data ze gebruiken. Bijna alle 
gemeenten gebruiken ongevallendata, vaak van VIA. Verschillende gemeenten meten zelf 
intensiteiten en snelheden, vaak op specifieke wegen bijvoorbeeld met snelheidsdisplays of 
radar. Een enkeling meet intensiteiten met gegevens uit verkeerslichten. Sommige gemeenten 
gebruiken snelheidsdata uit floating car data, geleverd door adviesbureaus. De meeste 
gemeenten gebruiken geografische informatiesystemen om deze data in op te slaan en op te 
zoeken. Bijna alle gemeenteambtenaren bekijken specifieke situatie met hulp van beelden van 
programma’s zoals Google Streetview of Cyclomedia. Daarnaast noemen verschillende 
gemeenteambtenaren klachten van burgers als een belangrijke bron van informatie.  

Samenhang tussen de vragen 
De eerste twee vragen, die beiden over onderregistratie gaan, zijn geanalyseerd met een ordinale 
CATPCA. De uitkomst hiervan is dat de vraag over het percentage omgekomen fietsers dat niet 
geregistreerd wordt hoog positief laadt op de eerste principale component. De aansluitende 
vraag over het al dan niet rekening houden met onderregistratie laadt hoog positief op de 
tweede principale component. Hieruit blijkt dat de variabelen niet correleren. In het vervolg van 
het onderzoek worden deze variabelen daarom los gebruikt. De vraag over met wie gemeente-
ambtenaren hun gemeente vergelijken is niet meegenomen in de CATPCA omdat er geen 
duidelijke rangorde is aan te brengen in de antwoorden van deze vraag. 

Relatie met gemeentegrootte en aantal fte 
Ook voor de twee vragen over onderregistratie (kennis over begrip onderregistratie en rekening 
houden met onderregistratie) is gekeken of ze een verband vertonen met gemeentegrootte of 
het aantal fte’s dat aan verkeersveiligheid besteed wordt. Voor beide variabelen geldt dat er 
geen significant verband bestaat met gemeentegrootte of het aantal fte dat aan 
verkeersveiligheid besteed wordt. 

4.5 Strategische kennis en politieke antenne 
Deze kennissoort werd getest met zes stellingen over de overtuigingskracht van gemeente-
ambtenaren en zes stellingen over de budgetten voor verkeersveiligheidsplannen.  

Losse vragen 
Als we kijken naar de afzonderlijke vragen zien we dat overgrote merendeel (per stelling 
variërend van 87% tot 94%) het een beetje of helemaal eens is met de stelling dat zij hun collega’s, 
wethouder en externe partijen gemakkelijk kunnen overtuigen van hun verkeersveiligheidsbeleid. 
Ook is het merendeel (84%) het een beetje of helemaal eens met de stelling dat zij veel invloed 
heeft op het besluitvormingsproces over dit beleid, hoewel eveneens het merendeel (87%) 
aangeeft dat anderen beslissen of hun beleid wordt doorgevoerd.  
 
Wanneer we kijken naar de afzonderlijke stellingen over budgetteringsproces van verkeers-
veiligheidsplannen geeft een meerderheid (82%) aan het geheel of deel eens te zijn met de 
stelling over het weten bij welke andere afdelingen er aangeklopt moet worden voor 
financiering. Dit geldt ook voor het weten hoe de gemeenteraad te bewegen meer geld uit te 
trekken voor fiets- of verkeersveiligheid (78%) en het weten welke financieringsbronnen er zijn 
buiten de gemeente (78%). Verder blijkt dat gemeenteambtenaren aangeven het een beetje of 
geheel oneens (59%) te zijn met de stelling over het makkelijk voldoende budget vrij krijgen voor 
hun beleidsplannen. Over het makkelijk beïnvloeden van het budgetteringsproces zijn de 
meningen wat meer verdeeld, 55% van de gemeenteambtenaren is hier een beetje of helemaal 
mee eens, terwijl de rest aangeeft hier gedeeltelijk of helemaal mee oneens te zijn. Als laatste 
zijn de meeste ambtenaren het een beetje of geheel eens (78%) met de stelling dat andere 
beslissen of en hoeveel budget ze voor hun verkeersveiligheidsplannen krijgen. 
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Interviews 
In de interviews hebben we gevraagd hoe ambtenaren omgaan met de invloed van de politiek op 
hun werkveld. Veel gemeenteambtenaren gaven aan dat de werelden van de politiek (wethouder, 
gemeenteraad) en de verkeersambtenaren sterk verschillen. Zo is de inhoudelijke kennis van 
wethouder en raad gering vergeleken bij de kennis van de verkeersambtenaar, en ambtenaren 
geven aan dat zij hun wethouder daarom uitleg geven over de inhoud van het beleid. Daarnaast 
proberen ambtenaren het beleid zo te formuleren dat het aansluit bij de politieke ambities en 
prioriteiten in de gemeenteraad, zodat plannen gemakkelijk doorgang kunnen vinden. Diverse 
gemeenteambtenaren vinden het daarom belangrijk dat je als ambtenaar kennis hebt over de 
werking van de gemeentepolitiek. In sommige gemeenten zijn de lijnen naar de wethouder en de 
raad heel kort, in andere gemeenten wordt meer afstand, met name tot de raad, ervaren. Ook 
noemen de respondenten dat zij regelmatig met collega’s van andere beleidsterreinen in overleg 
zijn om het belang van verkeersveiligheid bij reconstructies en bouwplannen uit te leggen. 
Aansluitend is gevraagd of het organiseren van voldoende budget eenvoudig is voor de 
respondenten. Dat blijkt zeer wisselend te zijn per gemeente. Sommige ambtenaren geven aan 
dat verkeersveiligheid momenteel een speerpunt is en budget geen groot probleem is. Anderen 
stellen juist dat er gemakkelijk gesneden wordt in met name infrastructurele projecten. De 
ambitie van gemeenten blijkt dan ook zeer verschillend: sommigen voeren alleen projecten uit 
die kunnen meeliften met groot onderhoud en stellen geen beleidsplan verkeersveiligheid op. 
Anderen maken lijsten met het totale wensenpakket voor verkeersveiligheid, dat de college-
periode overstijgt en hebben de ambitie om alle wegen te toetsen aan Duurzaam Veilig. 

Samenhang tussen de vragen 
Om de stellingen van strategische kennis te analyseren is een ordinale CATPCA gebruikt. Het 
resultaat is dat, na een Varimax rotatie, op twee na alle stellingen met elkaar samenhangen en 
positief laden op de eerste principale component. Deze component hebben we de naam 
‘Overtuigen strategische kennis en politieke antenne’ gegeven, omdat deze component alle 
stellingen bevat die over het overtuigen van collega’s gaat wat betreft verkeersveiligheidsplannen 
en de budgettering ervan. De overige twee stellingen laden, na een Varimax rotatie, hoog positief 
op de twee principale component. De tweede component hebben we ‘Beslissen strategische 
kennis en politieke antenne’ genoemd, omdat deze twee stellingen gaan over het beslissen over 
het doorvoeren van verkeersveiligheidsplannen en de hoogte van het budget ervan. Voor beide 
componenten worden dus de Varimax geroteerde objectscores gebruikt in de verdere analyse. 
Na de Varimax rotatie vormen de variabelen op beide componenten een redelijke tot goede 
schaal, wat te zien is aan de Cronbach’s Alpha’s (α=0,817 en α=0,791) in Tabel 4.9. Dit geeft aan 
dat er een redelijke tot goede interne consistentie is tussen de variabelen binnen de twee 
principale componenten. 
 

Tabel 4.9. Interne 

consistentie van de 

ladingen van de variabelen 

per component. 

  
Component  Cronbach’s Alpha  Totaal (Eigenvalue)  % van Variantie  

1  0,817  3,405 28,376  
2  0,791 2,991 24,924  
Totaal  0,920  6,396  53,301  

 

 
Wanneer gemeenteambtenaren een positieve objectscore op de ‘Overtuigen strategische kennis 
en politieke antenne’-component hebben, schatten ze zichzelf hoog in op het gebied van 
overtuigingskracht van gemeenteambtenaren wanneer ze hun verkeersveiligheidsplan 
doorgevoerd willen krijgen en om deze gefinancierd te krijgen. Anderzijds betekent een 
negatieve objectscore dat gemeenteambtenaren zich laag inschatten op het gebied van deze 
overtuigingskracht. Bij de component ‘Beslissen strategische kennis en politieke antenne’ 
betekent een positieve objectscore dat de gemeenteambtenaar in hoge mate zelf beslist of een 
verkeersveiligheidsplan uitgevoerd wordt en hoeveel budget hiervoor uitgetrokken wordt. Een 



 
  

 
  

Titel  Welke kennis hebben gemeenteambtenaren over verkeersveiligheid? 
Rapport  R-2020-25A 

Pagina  34 

negatieve objectscore betekent daarentegen dat anderen beslissen of deze verkeersveiligheids-
plannen uitgevoerd worden en hoeveel budget ervoor vrijkomt. 

Relatie met gemeentegrootte en aantal fte 

Gemeentegrootte 
Met een Spearmans’s Rank Order Correlation is geanalyseerd of de componenten ‘Overtuigen 
strategische kennis en politieke antenne’ en ‘Beslissen strategische kennis en politieke antenne’ 
samenhangen met gemeentegrootte. Voor geen van beide componenten is dat het geval.  

Aantal fte dat aan verkeersveiligheid besteed wordt 
Met dezelfde toets is bekeken of de twee componenten samenhangen met het aantal fte dat aan 
verkeersveiligheid besteed wordt. De component ‘Overtuigen strategische kennis en politieke 
antenne’ bevat vragen over de eigen overtuigingskracht op het gebied van beleidsvraagstukken, 
budget en politiek. In de Tabel 4.10 hieronder valt te zien dat tussen deze component en het 
aantal fte’s voor verkeersveiligheid een positief significant verband te vinden is (rs=0,187, 
p=0,030). Deze correlatie is echter zwak. Voor de component ‘Beslissen strategische kennis en 
politieke antenne’ is geen statistisch significant verband gevonden. 
 

Tabel 4.10. Spearman’s 

Rank Order Correlation 

tussen aantal fte’s aan 

verkeersveiligheid en 

‘Overtuigen strategische 

kennis en politieke antenne’ 

   Overtuigen strategische kennis 
en politieke antenne 

Het aantal fte’s dat aan 
verkeersveiligheid besteed wordt  

Correlatie coëfficiënt  0,187  

Sig. (2-tailed)  0,030  

N  135  
 

4.6 Culturele kennis 
In drie stellingen is gemeten in hoeverre gemeenteambtenaren zich herkennen in de drie 
maatschappelijke ontwikkelingen in omgaan met risico’s: de schuldcultuur, de risicocultuur en de 
voorzorgcultuur. Over elke cultuur is een stelling opgenomen, waarmee respondenten het al dan 
niet eens kunnen zijn. Men kan het dus ook eens zijn met meerdere culturen. 

Losse vragen 
Als we kijken naar de afzonderlijke vragen blijkt 79% het een beetje of helemaal eens te zijn met 
de stelling die de voorzorgcultuur representeert (“Mensen maken fouten, we moeten ons 
verkeerssysteem daarop aanpassen”). 73% van de respondenten kan zich vinden in de risicocultuur 
(“Verkeersongevallen kunnen voorkomen worden met het juiste beleid”) en 43% in de schuldcultuur 
(“Maatregelen treffen helpt niet, mensen moeten zichzelf weten te gedragen in het verkeer”).  

Interviews 
De drie culturen zijn besproken in de interviews. De meeste respondenten herkennen zich in de 
risico- en de voorzorgcultuur en zien weinig verschil tussen hun opvatting daarover en de 
opvatting van hun wethouders. Tegelijkertijd benadrukken gemeenteambtenaren dat zij zelf niet 
alle ongevallen zullen kunnen voorkomen, maar dat ongevallen sterk afhankelijk zijn van het 
gedrag van verkeersdeelnemers. In enkele zinnen uit de interviews klinkt de steun voor de 
schuldcultuur door, bijvoorbeeld een gemeenteambtenaar die stelt: (als) “fietsers zonder licht op, 
met een slok op, tegen de richting in, met zwarte kleding, met zijn drieën naast elkaar en zonder 
hand uit te steken aan het verkeer deelnemen…, dan vind ik dat je als fietser ook nog steeds een 
eigen verantwoordelijkheid hebt als verkeersdeelnemer en voor de verkeersveiligheid”. Een 
enkeling stelt dat we aan en nieuwe cultuur toe zijn: “Duurzaam Veilig is wel een beetje 
uitgewerkt”. 
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Samenhang tussen de vragen 
De drie stellingen zijn met een ordinale CATPCA geanalyseerd, waaruit blijkt dat de stelling over 
de risicocultuur en de stelling over de voorzorgcultuur met elkaar samenhangen en na Varimax 
rotatie hoog positief laden op de eerste principale component. Gezien de lage Cronbach’s Alpha 
(α=0,366 zonder Varimax; α=0,287 met Varimax) op de eerste component is er weinig interne 
consistentie tussen de variabelen. De drie stellingen worden in het vervolg van het onderzoek 
dus als losse variabelen behandeld. 

Relatie met gemeentegrootte en aantal fte 
Tot slot is met een Spearman’s Rank Order Correlation gekeken of de stellingen van culturele 
kennis samenhang vertonen met gemeentegrootte of het aantal fte’s dat aan verkeersveiligheid 
besteed wordt analyse. Deze stellingen gaan over de schuldcultuur, risicocultuur en voorzorgcultuur. 
Er is geen samenhang gevonden tussen deze stellingen met gemeentegrootte of het aantal fte 
voor verkeersveiligheid. 

4.7 Samenhang tussen gemeentegrootte en fte’s 
Tot slot is er gekeken of er een verband bestaat tussen hoe groot een gemeente is op basis van 
inwonertal en het aantal fte dat aan verkeersveiligheid besteed wordt.  
De analyse is uitgevoerd middels een Spearman’s Rank Order Correlation en het resultaat is te 
zien in onderstaande Tabel 4.11. Uit deze analyse blijkt een positief significant verband (rs=0,412, 
p<0,001) te bestaan tussen deze twee variabelen. Gemeentegrootte correleert positief met het 
aantal fte dat aan verkeersveiligheid besteed wordt, maar het verband is matig.  
 

Tabel 4.11. Spearman’s Rank 

Order Correlation tussen 

gemeentegrootte en aantal 

fte aan verkeersveiligheid 

   Het aantal fte dat aan 
verkeersveiligheid besteed wordt 

Gemeentegrootte Correlatie coëfficiënt  0,412 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N  134 
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In dit hoofdstuk staat de vraag centraal welk (bij)scholingsaanbod er bestaat voor 
gemeenteambtenaren verkeersveiligheid en hoe dit aansluit op het kennisniveau. Dit is in 
eerste instantie onderzocht via documentenonderzoek en telefonische interviews met 
aanbieders van cursussen en congressen, waarna de belangrijkste resultaten zijn besproken in 
een online afsluitende (digitale) bijeenkomst met aanbieders en gemeenten.   

5.1 Inventarisatie (bij)scholingsaanbod 
De volgende cursussen en congressen hebben in 2019/2020 plaatsgevonden en waren (ook) 
gericht op gemeenteambtenaren verkeersveiligheid in Nederland: 
 
Congressen 
 Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (diverse bijdrage over verkeersveiligheid); 
 Nationaal Fietscongres (diverse bijdrage over verkeersveiligheid); 
 Nationaal Verkeerskundecongres (diverse bijdrage over verkeersveiligheid); 
 Nationaal Verkeersveiligheidscongres (uitsluitend verkeersveiligheid); 
 Nationaal Voetgangerscongres (diverse bijdrage over verkeersveiligheid); 
 Verkeersgedragsdag (diverse bijdrage over verkeersveiligheid). 

 
Cursussen 
 CROW (diverse cursussen waarin verkeersveiligheid aan de orde komt); 
 DTV Consultants (diverse cursussen waarin verkeersveiligheid aan de orde komt); 
 Kennisnetwerk SPV (uitsluitend cursussen verkeersveiligheid); 
 PAO Postacademisch Onderwijs (diverse cursussen waarin verkeersveiligheid aan de orde 

komt). 
 
Hbo-studies en universitaire opleiding 
 NHL Stenden: Opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling (diverse vakken over verkeersveiligheid); 
 NHTV/BUAS: Opleiding Mobiliteit (diverse vakken over verkeersveiligheid); 
 TU Delft, Vak Traffic Safety; 
 Windesheim Flevoland: Ruimtelijke Ontwikkeling – Opleiding Mobiliteit (diverse vakken over 

verkeersveiligheid). 
 
Deelnemers 
In de telefonische interviews met de aanbieders van congressen en cursussen is gevraagd om een 
inschatting te geven welk deel van het deelnemersveld bestaat uit gemeenteambtenaren. 
Aanbieders van congressen hebben niet altijd een goed beeld van het aandeel gemeenteambtenaren 
op hun congressen. Op het Nationaal Fietscongres is 31% van de deelnemers afkomstig uit een 
overheidsorganisatie, een uitsplitsing naar ambtenaren werkzaam bij rijk, provincie of gemeenten 
is niet gemaakt. Bij het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk wordt geschat dat 15-20% van 
de deelnemers gemeenten betreft. Bij cursusaanbieders varieert het aandeel 

5 Inventarisatie cursussen en congressen 
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gemeenteambtenaren. DTV geeft aan dat dit per cursus sterk varieert van 10 tot 70% van de 
deelnemers. Ook voor het Kennisnetwerk SPV varieert het sterk van 30 tot 100%, afhankelijk van 
het soort bijeenkomst. Het CROW geeft aan dat 50-75% van de deelnemers bestaat uit overheden 
en het merendeel daarvan betreft gemeenten.  
 
De deelnemers aan de diverse opleidingen (NTHV/BUAS, NHL Stenden, Windesheim, TU Delft) 
zijn over het algemeen studenten en geen gemeenteambtenaren. Wel kunnen studenten met 
deze opleidingen later in een functie bij een gemeente terecht komen die te maken heeft met 
verkeersveiligheid. Er wordt niet bijgehouden voor hoeveel studenten dat geldt.  
 
Samenwerking 
Ook is in de interviews gevraagd hoe de organisaties het (bij)scholingsaanbod op elkaar afstemmen. 
Verschillende congressen blijken door dezelfde aanbieder (Acquire) georganiseerd te worden. 
Hier vindt onder andere afstemming plaats door per congres een Raad van Advies op te stellen 
met diverse partijen uit de markt, overheid, belangenorganisaties en kennisinstituten. Het betreft 
hier vaak dezelfde partijen voor diverse congressen. Afstemming met o.a. CROW is hiermee 
gewaarborgd. Het NVVC stemt niet af met andere aanbieders, omdat het tweejaarlijks 
georganiseerd wordt en de organisatie daarom zo vroeg begint dat de inhoud van de andere 
congressen nog niet bekend is. 
 
Ook bij het ontwikkelen van cursussen wordt samengewerkt. Zo organiseert DTV regelmatig 
cursussen met een partnerorganisatie en wordt veel gebruik gemaakt van docenten die bij 
andere organisaties werken. PAO stemt haar verkeersveiligheidscursus af met CROW en SWOV. 
 
Binnen de diverse opleidingen (NHTV/BUAS, NHL Stenden en Windesheim) wordt eenvoudig 
afgestemd tussen de vakken vanwege de korte lijnen binnen de eigen opleiding. Afstemming met 
andere opleidingen is veel minder frequent.  
 
Concluderend kunnen we stellen dat hoewel er bij de rondgang langs de aanbieders dus geen 
formele afstemmingsmechanismen zijn aangetroffen, zijn er bij diverse aanbieders wel 
gereguleerde contacten met relevante partijen zijn die deze afstemming in praktijk mogelijk 
maken. In Bijlage G is een korte impressie van de afsluitende bijeenkomst te vinden. 
 
Vraag naar (bij)scholing 
Ten slotte roept bovenstaande wellicht de vraag op of er onder gemeenteambtenaren wel vraag 
is naar een (bij)scholingsaanbod en mogelijkheden om deel te nemen. In de interviews met 
gemeenteambtenaren (zie Hoofdstuk 4) is expliciet gevraagd of men cursussen en congressen 
bijwoont en of men hiervoor voldoende tijd beschikbaar krijgt binnen de gemeente. Alle 
geïnterviewde gemeenteambtenaren gaan naar congressen, cursussen of andere vakbijeenkomsten 
en bijna allemaal geven aan daar tijd voor te krijgen. Wel geven diverse gemeenteambtenaren 
aan dat de werkdruk dermate hoog is dat men in de praktijk minder vaak naar bijeenkomsten 
gaat dan gewenst. Een enkeling geeft aan dat de afstand een bezwaar is, en een ander gaat meer 
voor het netwerk naar bijeenkomsten dan voor de inhoudelijke kennis. De uitspraken over te 
weinig tijd en prioriteit werden ook bevestigd door de gemeenten die de afsluitende bijeenkomst 
bijwoonden.  

5.2 Aansluiting bij kennisvormen en kennisniveau 
Kennisvormen 
De afzonderlijke onderdelen van bovengenoemde cursussen, congressen en opleidingen zijn, 
voor zover op internet te vinden, ingedeeld in de vijf kennisvormen uit Hoofdstuk 3. Het totaal 
van het (bij)scholingsaanbod dekt alle kennisvormen, maar niet in gelijke mate. De kennisvormen 
parate kennis en procedurele kennis komen met meeste voor, maar ook situationele kennis, 



 
  

 
  

Titel  Welke kennis hebben gemeenteambtenaren over verkeersveiligheid? 
Rapport  R-2020-25A 

Pagina  38 

strategische kennis en culturele kennis komen terug in diverse cursussen en congressen. Bijlage H 
geeft een gedetailleerd overzicht van de indeling. Deze indeling is na afloop van de afsluitende 
bijeenkomst voorgelegd aan de aanbieders van het (bij)scholingsaanbod. 
 
In de afsluitende bijeenkomst gaven de kennisaanbieders aan zich in grote lijnen te herkennen in 
het geschetste beeld van kennisaanbod. Gemeenten gaven aanvullend aan behoefte te hebben 
aan handvatten voor het combineren van infrastructuur, educatie en handhaving. Ook het 
relatief nieuwe risicogestuurd beleid zou men graag nog meer belicht willen zien: vooral kleinere 
gemeenten gaven aan geen tijd te hebben dit zelf tot in detail uit te zoeken.  
 
Kennisniveau 
In de afsluitende bijeenkomst onderschreven kennisaanbieders het beeld van de kennis van 
gemeenteambtenaren uit dit onderzoek. Ze gaven daarbij wel aan dat er in de (voor)kennis van 
hun cursisten en studenten grote verschillen bestaan. Ook stellen de kennisaanbieders dat niet 
iedereen voldoende digitale vaardigheden heeft om kennis op de juiste plaatsen te zoeken en 
houdt niet iedereen de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied bij door bezoek aan cursussen 
of congressen en het lezen van vakbladen. 
 
Leervormen 
Geen onderdeel van de onderzoeksvraag, maar bijvangst van de afsluitende bijeenkomst, is de 
inschatting van kennisaanbieders over de leervormen die gemeenteambtenaren graag gebruiken. 
Naar hun ervaring heeft een deel van de gemeenteambtenaren vooral behoefte aan traditionele 
cursussen, terwijl een ander deel van de ambtenaren heeft meer behoefte aan kennis verwerven 
‘on the job’. Dit laatste doen gemeenten bijvoorbeeld door een adviesbureau of een expertteam 
in te zetten en aan hen vragen voor te leggen (‘leren op afroep’), of door in bestaande 
overleggen met andere wegbeheerders van elkaar te leren, praktijkcasussen te bespreken en te 
netwerken. 
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Dit hoofdstuk geeft de conclusies van het onderzoek naar verkeersveiligheidskennis bij 
gemeenteambtenaren weer. 
 
Het onderzoek naar verkeersveiligheidskennis bij gemeenteambtenaren kende de volgende 
vraagstellingen: 
1. Welke kennis moeten gemeenteambtenaren hebben om een goed verkeersveiligheidsbeleid 

te kunnen voeren? 
2. Beschikken gemeenteambtenaren over dat kennisniveau? 
3. Is er een relatie tussen het kennisniveau van ambtenaren en de grootte van hun gemeenten 

of het aantal fte voor verkeersveiligheid in hun gemeente? 
4. Welk (bij)scholingsaanbod bestaat er voor gemeenteambtenaren verkeersveiligheid en hoe 

sluit dit aan op het kennisniveau? 
 
Vraagstelling 1 is onderzocht met een literatuuronderzoek, de vraagstellingen 2 en 3 met een 
enquête onder gemeenteambtenaren van alle Nederlandse gemeenten (respons 38%) en negen 
telefonische interviews met gemeenteambtenaren. Vraagstelling 4 is onderzocht met online 
documentonderzoek, telefonische interviews en een online bijeenkomst met aanbieders en 
gemeenten.  

6.1 Samenvatting en conclusie 

6.1.1 Welke kennis moeten gemeenteambtenaren hebben om een goed 
verkeersveiligheidsbeleid te kunnen voeren? 
Op grond van literatuurstudie en in samenspraak met CROW/Fietsberaad hebben we vijf soorten 
kennis gedefinieerd die gemeenteambtenaren zouden moeten hebben om hun werk goed te 
kunnen uitvoeren. 
1. Situationele kennis: kennis over de plaatselijke situatie en plaatselijke (ongevallen)cijfers; 
2. Parate kennis: kennis over belangrijke verkeersveiligheidstheorieën, begrippen en 

maatregelen; 
3. Procedurele kennis en vaardigheden: hier gedefinieerd als kennis over en vaardigheden om te 

gaan met data; 
4. Strategische kennis en politieke antenne: kennis over omgang met de verschillende actoren 

die invloed hebben op het beleid en op het budget om het beleid uit te voeren; 
5. Culturele kennis: opvattingen over de invloed van beleid. 

6.1.2 Beschikken gemeenteambtenaren over dat kennisniveau? 

Situationele kennis 
De meeste ambtenaren geven aan kennis over specifieke lokale situaties uit het hoofd te weten 
of te weten waar ze dit op kunnen zoeken. Afhankelijk van de vraag betrof dat 83 tot 96%.  

6 Conclusie 
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Parate kennis 
Ook sommige parate kennis is ruimschoots aanwezig: het gedachtegoed van Duurzaam Veilig 
wordt door veel gemeenteambtenaren herkend (afhankelijk van de vraag door 75 tot 94%). De 
kennis over de effectiviteit van maatregelen wisselt: de effectiviteit van infrastructuurmaatregelen 
en voorlichting in combinatie met handhaving wordt afhankelijk van de maatregel door 30 tot 
66% goed ingeschat. De effectiviteit van educatie en voorlichting (zonder aanvullende 
maatregelen) wordt echter vaak niet goed ingeschat: afhankelijk van de vraag schat 4 tot 39% 
van de respondenten de effectiviteit correct in. 46% tot 97% van de respondenten schat de 
effectiviteit van educatie en voorlichting in als redelijk tot zeer effectief, terwijl het effect in 
werkelijkheid gering is of nog niet onderzocht. Klachten van burgers spelen in bijna alle 
gemeenten een rol bij de beleidsvorming. 

Procedurele kennis en vaardigheden 
Het niveau van procedurele kennis en vaardighelden lijkt wisselend. Dat blijkt uit de kennis over 
onderregistratie, als representatie van procedurele kennis en vaardigheden over data. Hoewel 
een kleine minderheid aangeeft niet te weten wat onderregistratie is, geeft een grote minderheid 
(40%) aan dat zij de onderregistratie van omgekomen fietsers in het verkeer kennen of kunnen 
opzoeken, terwijl dat in werkelijkheid een lastige exercitie is. 55% geeft (correct) aan dat zij 
weten wat onderregistratie is, maar niet weten waar zij de onderregistratie van fietsdoden 
kunnen vinden. 40% van de respondenten geeft (terecht) aan geen rekening te met de 
onderregistratie van fietsers, omdat zij niet weten hoe dat moet. Bijna de helft (49%) zegt wel 
rekening te houden met deze onderregistratie van fietsers, terwijl dat in praktijk op gemeentelijk 
niveau niet of beperkt mogelijk is. Gemeenteambtenaren vergelijken hun gemeente het meest 
met omliggende gemeenten, meer dan met gemeenten die qua inwoneraantal of weglengte op 
hen lijken. 

Strategische kennis en politieke antenne  
Het niveau van strategische kennis lijkt goed. Gemeenteambtenaren zijn het geheel of 
gedeeltelijk eens dat zij over het algemeen gemakkelijk hun collega’s, wethouder en externe 
partijen kunnen overtuigen (87% tot 94%). Ook vinden zij dat ze veel invloed hebben op het 
verkeersveiligheidsbeleid (84%), hoewel ze ook aangeven dat anderen daar over beslissen (87%). 

Culturele kennis 
Van de gemeenteambtenaren is 79% het een beetje of helemaal eens met de stelling die de 
voorzorgcultuur representeert (“Mensen maken fouten, we moeten ons verkeerssysteem daarop 
aanpassen”). 73% van de respondenten kan zich vinden in de risicocultuur (“Verkeersongevallen 
kunnen voorkomen worden met het juiste beleid”) en 43% in de schuldcultuur (“Maatregelen 
treffen helpt niet, mensen moeten zichzelf weten te gedragen in het verkeer”).  

Concluderend 
Concluderend kunnen we stellen dat veel gemeenteambtenaren op de meeste vragen uit de 
enquête een goed antwoord geven, maar dat met name op het gebied van de effectiviteit van 
educatie- en voorlichtingsmaatregelen kennis ontbreekt. Ook laat de kennis over de 
beschikbaarheid en interpretatie van ongevallendata, en specifiek over onderregistratie, te 
wensen over. Op deze punten voldoet een meerderheid van de respondenten niet aan het 
gestelde kader van benodigde kennis om een goed verkeersveiligheidsbeleid te kunnen voeren. 

6.1.3 Hangt kennisniveau samen met gemeentegrootte en aantal fte voor 
verkeersveiligheid? 
We vonden dat grotere gemeenten meer fte besteden aan verkeersveiligheid dan kleinere 
gemeenten. 
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Ambtenaren in grotere en kleinere gemeenten verschillen nauwelijks van elkaar waar het gaat 
om kennisniveau. Datzelfde geldt voor ambtenaren in gemeenten waar meer of minder fte aan 
verkeersveiligheid wordt besteed. Slechts op drie punten waren er verschillen:  
 Ambtenaren in grotere gemeenten weten beter welk aandeel van hun 50km/uur-wegen een 

vrijliggend fietspad heeft dan ambtenaren in kleinere gemeenten. 
 Ambtenaren in grotere gemeenten hebben meer kennis over Duurzaam Veilig, over de 

effectiviteit van infrastructuurmaatregelen en over inzicht in kennis van aanpalende 
beleidsterreinen dan ambtenaren in kleinere gemeenten.  

 Ambtenaren van gemeenten die meer fte aan verkeersveiligheid besteden geven vaker aan 
(veel) invloed te hebben op beleidsvraagstukken, budget en politiek. 

 
De gevonden verbanden zijn statistisch significant, maar alle correlaties zijn zwak. Dat betekent 
dat de variabelen slechts in beperkte mate samenhangen. 

6.1.4 Welk (bij)scholingsaanbod bestaat er voor gemeenteambtenaren 
verkeersveiligheid en hoe sluit dit aan op het kennisniveau? 
Drie hbo-opleidingen en één universitaire opleiding bieden vakken over verkeersveiligheid aan. 
Daarnaast zijn er vier aanbieders van cursussen specifiek over verkeersveiligheidsonderwerpen 
en zes congressen waarbij (een deel van) de bijdragen verkeersveiligheid als onderwerp heeft. 
Het aandeel gemeenteambtenaren binnen deze cursussen en congressen, voor zover bekend bij 
de aanbieders, wisselt sterk. Afstemming tussen congressen vindt soms plaats doordat congressen 
dezelfde organisator hebben of doordat diverse organisaties gevraagd worden voor de Raad van 
Advies van een congres. Ook bij het ontwikkelen van cursussen wordt samengewerkt, 
bijvoorbeeld door de cursus te organiseren met een partnerorganisatie of gebruik te maken van 
docenten die bij andere organisaties werken. Afstemming binnen de opleidingen gaat eenvoudig 
via korte lijnen, tussen opleidingen vindt er minder afstemming plaats. De opleidingen, 
congressen en cursussen bestrijken samen alle vijf kennisvormen, maar niet allemaal in gelijke 
mate: de kennisvormen parate kennis en procedurele kennis komen het meeste voor. Tot slot 
gaven gemeenteambtenaren in interviews aan het belangrijk te vinden om naar congressen, 
cursussen en vakbijeenkomsten te gaan en daar formeel ook tijd voor te krijgen. De werkdruk 
laat echter niet altijd toe dat men daadwerkelijk kan gaan, en soms is de afstand een probleem. 
In de afsluitende bijeenkomst waarin gemeenten en kennisaanbieders discussieerden over het 
onderzoek, werden bovenstaande conclusies in grote lijnen onderschreven. 

6.2 Discussie 
Bij het onderzoek kunnen de volgende methodische kanttekeningen geplaatst worden. 
 De gekozen methode, een internetenquête, kan geleid hebben tot zelfselectie van de respons-

groep: vooral gemeenteambtenaren die geïnteresseerd zijn in verkeersveiligheid zullen 
enquête invullen. Als we aannemen dat gemeenteambtenaren die interesse hebben een 
hoger kennisniveau hebben, kan dit onderzoek een te positief beeld van het kennisniveau van 
Nederlandse gemeenteambtenaren geven. Deze aanname is echter niet onderzocht in dit 
onderzoek. 

 Sommige vragen kunnen leiden tot sociaal wenselijke antwoorden. We hebben daar zicht op 
proberen te krijgen door ook een aantal vragen te stellen waarbij het antwoord minder voor 
de hand ligt, niet bekend is, of er geen ‘goed’ antwoord mogelijk is. Gezien het niet-
onaanzienlijke aantal respondenten dat aangeeft over informatie te beschikken die niet 
bekend is, kan er inderdaad sprake zijn van sociaal wenselijke antwoorden. 

 Voor onderzoek naar het kennisniveau van gemeenteambtenaren over verkeersveiligheid is 
geen gestandaardiseerde vragenlijst beschikbaar. We hebben daarom een eigen vragenlijst 
geconstrueerd. Om de lengte van de vragenlijst behapbaar te houden voor de respondenten 
zijn keuzen gemaakt. Daardoor is het kennisniveau niet over de volle breedte van het 
verkeersveiligheidsveld gemeten.  
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6.3 Aanbevelingen 
Hoewel dit onderzoek heeft uitgewezen dat gemeenteambtenaren minder kennis hebben over 
de effectiviteit van educatie- en voorlichtingsmaatregelen en over de beschikbaarheid en 
interpretatie van ongevallendata, is niet onderzocht wat hiervan de reden is. We bevelen dan ook 
aan om na te gaan waardoor deze kennislacunes veroorzaakt worden, om zo tot effectieve 
oplossingen te kunnen komen. 
 
Diverse interviews en de afsluitende bijeenkomst lieten zien dat de wens en de randvoorwaarden 
voor bijscholing van gemeenteambtenaren aanwezig zijn, maar dat in de dagelijkse praktijk vaak 
geen tijd is om een cursus te volgen. We bevelen aan om te experimenteren met nieuwe vormen 
van leren, in en over het dagelijkse werk. Een nadruk op leren van elkaar, praktijkcasussen en 
‘leren op afroep’ zou kunnen helpen om het leeraanbod beter af te stemmen op de leerbehoefte. 
 
De afstemming tussen kennisaanbieders onderling op dit moment uit praktische afspraken over 
deels dezelfde organisaties en/of docenten.  We bevelen aan dat de aanbieders hun scholing, 
bijscholing en nascholing vaker en structureler onderling afstemmen en daarbij ook de 
gemeenteambtenaren betrekken.  
 
Tot slot bevelen we aan om met een regelmatige update van een onderzoek als dit het 
kennisniveau en de kennisbehoefte onder gemeenteambtenaren te monitoren en het 
kennisaanbod daarop af te stemmen. 
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Bijlage A Verantwoording enquête 
 

Kennisvorm / 
Onderwerp 

Doel Vraag Type vraag 

Situationele kennis 

Gevaarlijke 
kruispunten 

Hebben gemeenteambtenaren 
een globaal idee over de 
klachten van burger? 

Weet u over welke 3 kruispunten 
in de gemeente waar u werkt het 
meest geklaagd wordt door 
burgers over verkeersveiligheid? 
 

Meerkeuze:  
- Dit weet ik uit mijn hoofd, namelijk: 1, 2, 3 
- Ik weet waar ik deze informatie kan vinden, 
namelijk in/via: … 
- Mijn gemeente onderzoekt dit, maar ik heb 
hier geen toegang toe 
- Hier heeft mijn gemeente geen informatie 
over 

Gevaarlijke wegen Hebben gemeenteambtenaren 
een globaal idee over de staat 
van hun fietsinfrastructuur? 

Hoeveel % van de 50 km/uur 
wegen in de gemeente waar u 
werkt heeft een vrijliggend 
fietspad? 
 

Meerkeuze:  
- Dit weet ik uit mijn hoofd, namelijk: …% 
- Ik weet waar ik deze informatie kan vinden, 
namelijk in/via: … 
- Mijn gemeente onderzoekt dit, maar ik heb 
hier geen toegang toe 
- Hier heeft mijn gemeente geen informatie 
over 

Aantal 
verkeersdoden en  
-gewonden 

Hebben gemeenteambtenaren 
een beeld van het aantal 
verkeersdoden- en gewonden 
die vallen onder fietsers in 
gemeente 

Hoeveel verkeersdoden vallen er 
onder fietsers in de gemeente 
waar u werkt? 
 

Meerkeuze: 
- Dit weet ik uit mijn hoofd, namelijk: … 
verkeersdoden 
- Ik weet waar ik deze informatie kan vinden, 
namelijk in/via: … 
- Mijn gemeente onderzoekt dit, maar ik heb 
hier geen toegang toe 
- Hier heeft mijn gemeente geen informatie 
over 

Ontwikkelingen en 
trends 

Hebben gemeenteambtenaren 
een globaal idee van de 
toename van type fietsen met 
een hoger risico? 

Hoeveel % van de inwoners in de 
gemeente waar u werkt rijdt op 
een elektrische fiets? 
 

Meerkeuze:  
- Dit weet ik uit mijn hoofd, namelijk: …% 
- Ik weet waar ik deze informatie kan vinden, 
namelijk in/via: … 
- Mijn gemeente onderzoekt dit, maar ik heb 
hier geen toegang toe 
- Hier heeft mijn gemeente geen informatie 
over 
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Kennisvorm / 
Onderwerp 

Doel Vraag Type vraag 

Parate kennis 

Theoretische kennis 
Algemene vraag 

Hebben gemeenteambtenaren 
een globaal idee van de 
uitgangspunten van Duurzaam 
Veilig die relevant zijn voor 
fietsers? 

Geef voor de volgende 
tegenstelling aan welke van de 
twee opvattingen binnen het 
Duurzaam Veilig gedachtengoed 
past. 

Juist/onjuist vraag: 
- Op stroomwegen en 
gebiedsontsluitingswegen moet langzaam 
en snelverkeer gescheiden worden om 
langzaam verkeer te beschermen 
- Langzaam en snelverkeer moeten in zoveel 
mogelijk verkeerssituaties gemengd worden 
omdat verkeersdeelnemers dan vanzelf 
rekening met elkaar houden 

Geef voor de volgende 
tegenstelling aan welke van de 
twee opvattingen binnen het 
Duurzaam Veilig gedachtengoed 
past. 

Juist/onjuist vraag: 
- Het verkeerssysteem is afgestemd op de 
gemiddelde mens 
- Het verkeerssysteem is afgestemd op 
kwetsbare mensen zoals ouderen 

Geef voor de volgende 
tegenstelling aan welke van de 
twee opvattingen binnen het 
Duurzaam Veilig gedachtengoed 
past. 

Juist/onjuist vraag: 
- Uniformiteit in het verkeer betekent dat 
verkeerssituaties precies gelijk ingericht 
moeten zijn 
- Uniformiteit in het verkeer betekent dat 
mensen uit de context van het 
verkeerssysteem herkennen hoe ze moeten 
handelen 

Ruimtelijke 
ordening en 
omgeving 

Hebben gemeenteambtenaren 
kennis over RO, stedenbouw, 
landschap en milieu? 

Elke keuze die gemaakt wordt op 
het gebied van verkeer heeft ook 
invloed op verkeersveiligheid. Een 
goede samenwerking tussen 
Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw/Landschapsarchitectu
ur, Milieu en Verkeerskunde is 
daarom van belang. Kunt u voor de 
volgende stellingen aangeven in 
hoeverre deze betrekking hebben 
op de situatie in de gemeente waar 
u werkt? 

4 punt Likertschaal (helemaal oneens – 
helemaal eens en ook niet van toepassing): 
- Ik begrijp de procedures en principes van 
mijn ruimtelijke ordening-collega’s 
- Ik begrijp de procedures en principes van 
mijn milieu-collega’s 
- Ik heb voldoende stedenbouwkundige 
kennis om mijn werk te kunnen doen 
- Ik weet hoe ik mijn ruimtelijke ordening-
collega’s moet benaderen om meer inzicht 
in hun plannen te krijgen 
- Ik weet hoe ik ruimtelijke ordening-
collega’s kan overtuigen van bepaalde 
verkeersveiligheidsbeslissingen 

Veiligheid van voertuigen Keuze om dit niet te doen want niet binnen invloedssfeer van gemeente 

Risico verhogend verkeersgedrag Zit gedeeltelijk verwerkt in andere vragen, en gedeeltelijk is dit lastig voor 
gemeenten om maatregelen op te nemen (bv alcohol, smartphone) 

Kennis van wetten en regels Kunnen lastig inschatten of dit daadwerkelijk leidt tot beter vv-beleid, daarom 
niet meegenomen 
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Kennisvorm / 
Onderwerp 

Doel Vraag Type vraag 

Effecten van 
maatregelen 

Hebben gemeenteambtenaren 
inzicht in effecten van 
maatregelen en hoe zeker zijn 
ze van hun kennis hierover? 

Kunt u voor de volgende 
maatregelen aangeven hoe 
effectief deze zijn om de 
verkeersveiligheid van fietsers te 
verbeteren? Onder effectiviteit 
verstaan wij het besparen van 
slachtoffers. Geef daarnaast aan 
hoe zeker u van uw antwoord 
bent. 

Dubbele 4 punt  
Likertschaal (niet effectief – heel effectief & 
heel onzeker – heel zeker): 
- Aanleggen vrijliggend fietspad op 50 
km/uur wegen 
- Aanleggen rotonde binnen de bebouwde 
kom met een vrijliggend fietspad en fietsers 
‘in de voorrang’ 
- Elektrische fiets training voor ouderen 
- Verkeerslessen voor kinderen op de 
basisschool 
- Voorlichtingscampagne over MONO rijden 
op de fiets 
- Voorlichtingscampagne over MONO rijden 
op de fiets gecombineerd met gerichte 
handhaving door de politie 
- Uitdelen gratis fietshelmen aan 
basisschoolkinderen ondersteund door 
educatie en informatie voor ouders 

Subjectieve 
onveiligheid 

Weten gemeenteambtenaren 
het verschil tussen objectieve 
en subjectieve 
verkeersveiligheid? 

Hebben klachten van burgers 
invloed op uw beleid? Meerdere 
antwoorden mogelijk. 

Meerkeuze met meerdere antwoorden: 
- Ja, want het is een goede indicator voor de 
verkeersveiligheid 
- Ja, want het is een goede indicator voor de 
gevoelens van burgers 
- Nee, daar doen we niks mee 

Procedurele kennis/vaardigheden 

Data Hebben gemeenteambtenaren 
kennis over hoe met data om te 
gaan en zijn de op de hoogte 
van de kwaliteit van deze data 
(met betrekking tot 
onderregistratie)? 

Hoeveel % van de omgekomen 
fietsers in het verkeer in Nederland 
wordt niet geregistreerd? Het 
percentage dat niet geregistreerd 
wordt, wordt ook wel 
onderregistratie genoemd. 
 

Meerkeuze: 
- Dit weet ik uit mijn hoofd, namelijk: …% 
- Ik weet waar ik deze informatie kan vinden, 
namelijk in/via: … 
- Ik weet wat onderregistratie is, maar niet 
waar ik deze informatie kan vinden 
- Ik weet niet wat onderregistratie is (sla de 
volgende vraag over) 

In hoeverre houdt de gemeente 
waar u werkt rekening met 
onderregistratie wanneer jullie de 
fietsongevallen bekijken? 
 

Meerkeuze: 
- Wij houden geen rekening met de 
onderregistratie want wij zien het nut daar 
niet van in 
- Wij houden geen rekening met de 
onderregistratie want wij weten niet hoe we 
dat moeten doen 
- Wij houden wel rekening met de 
onderregistratie 

Wij vergelijken de ongevallendata 
van onze gemeente met andere 
gemeenten … (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
 

Meerkeuze met meerdere antwoorden: 
- Nooit, we zijn een unieke gemeente 
- Met omliggende gemeenten 
- Met gemeenten met ongeveer gelijk 
inwoneraantal 
- Met gemeenten met evenveel kilometer 
weglengte 
- Met elke willekeurige gemeente, maar wij 
houden rekening met de verschillen in 
inwoneraantallen en weglengte 
- Met elke willekeurige gemeente, je kunt er 
altijd wat van leren 
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Kennisvorm / 
Onderwerp 

Doel Vraag Type vraag 

Strategische kennis/politieke antenne 

Beleidsplan 
fietsveiligheid 

Zijn gemeenteambtenaren in 
staat om hun collega’s en 
externe partijen te overtuigen 
van hun beleidsplannen? 

Kunt u voor de volgende stellingen 
aangeven in welke mate deze van 
toepassing is op de gemeente waar 
u werkt? 
 

4 punt Likertschaal (helemaal oneens – 
helemaal eens): 
- Ik kan mijn collega verkeerskundigen 
gemakkelijk overtuigen van mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsbeleid 
- Ik kan mijn collega’s van andere afdelingen 
gemakkelijk overtuigen van mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsbeleid 
- Ik kan mijn wethouder gemakkelijk 
overtuigen van mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsbeleid 
- Ik heb veel invloed op het 
besluitvormingsproces voor mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsbeleid 
- Anderen beslissen of mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsplan doorgevoerd wordt 
- Ik kan externe partijen (zoals de 
Fietsersbond en burgers) gemakkelijk 
overtuigen van mijn fiets- en 
verkeersveiligheidsbeleid 

Planvorming Hebben gemeenteambtenaren 
kennis over budget verkrijgen? 

Kunt u voor de volgende stellingen 
aangeven in welke mate deze van 
toepassing is op de situatie in uw 
gemeente? 

Likertschaal (eens, oneens, 4-puntsschaal): 
- Ik vind het gemakkelijk om voldoende 
budget voor mijn beleidsplannen te krijgen 
- Ik weet bij welke andere afdelingen van 
mijn gemeente ik moet aankloppen om mijn 
plannen (gedeeltelijk) gefinancierd te krijgen 
- Ik weet hoe ik de gemeenteraad kan 
bewegen meer geld uit te trekken voor fiets- 
of verkeersveiligheid 
- Ik weet welke financieringsbronnen voor 
fiets- of verkeersveiligheid er zijn buiten 
mijn gemeente 
- Ik heb veel invloed op het 
budgetteringsproces voor mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsplan 
- Anderen beslissen of en hoeveel budget ik 
voor mijn plan krijg 

Culturele kennis 

Overtuigingen Hoe denkt de 
gemeenteambtenaar over 
verkeersveiligheidsrisico? 

Kunt u voor de volgende 
stellingen aangeven in welke 
mate dit van toepassing is op uw 
situatie? 

4 punt Likertschaal (helemaal oneens – 
helemaal eens): 
- Maatregelen treffen helpt niet, mensen 
moeten zichzelf weten te gedragen in het 
verkeer 
- Verkeersongevallen kunnen voorkomen 
worden met het juiste beleid 
- Mensen maken fouten, we moeten ons 
verkeerssysteem daarop aanpassen 
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Bijlage B Enquête 
 

Verkeersveiligheid: Wat weet u allemaal? 
 
Wilt u weten hoeveel kennis u heeft over verkeersveiligheid? SWOV wil dat ook graag weten. SWOV doet onderzoek naar 
het kennisniveau van verkeersveiligheidsambtenaren van Nederlandse gemeenten. In deze enquête kunnen u én wij 
inzicht krijgen in uw kennisniveau. Zo krijgen we door alle enquêtes samen een beeld van het algemene kennisniveau van 
gemeentelijke verkeersveiligheidsambtenaren. 
 
De enquêtevragen gaan over de verkeersveiligheid van fietsers in uw gemeente maar kunnen ook algemeen van aard zijn. 
Verschillende soorten kennis zullen aan bod komen. Voor de vragen over feiten, krijgt u aan het eind van de vragenlijst 
een overzicht van de juiste antwoorden. 
 
Met de uitkomsten doen we samen met andere kennisorganisaties en kennisaanbieders aanbevelingen om 
verkeersveiligheidsambtenaren in gemeenten nog beter van informatie te voorzien in de toekomst. 
 
Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. 
 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kunt contact opnemen met Charlotte Bax: charlotte.bax@swov.nl 
 
Uw deelname is vrijwillig en u kunt er altijd voor kiezen om te stoppen met de enquête. U kunt de enquête ook 
tussendoor opslaan en later verdergaan. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en niet gekoppeld aan uw 
naam of e-mailadres. Hoewel we vragen naar de naam van uw gemeente, rapporteren we alleen over groepen 
gemeenten (bv kleine, middelgrote en grote gemeenten) en worden er geen uitspraken gedaan over uw specifieke 
gemeente. 
 
o Wanneer u dit vakje aanvinkt bevestigt u dat u bovenstaande informatie heeft begrepen en accepteert. 

Kennis over de verkeersveiligheid in uw gemeente 
De eerste vier vragen hebben betrekking op uw kennis over de verkeersveiligheid in uw eigen gemeente.  
 
1) Weet u over welke 3 kruispunten in de gemeente waar u werkt het meest geklaagd wordt door burgers over 

verkeersveiligheid? 
 

o Dit weet ik uit mijn hoofd, namelijk: 
 

1. _______________________________ 
 

2. _______________________________ 
 

3. _______________________________ 
 

o Ik weet waar ik deze informatie kan vinden, namelijk in/via: ____________________________ 
o Mijn gemeente onderzoekt dit, maar ik heb hier geen toegang toe 
o Hier heeft mijn gemeente geen informatie over 
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2) Hoeveel % van de 50 km/uur wegen in de gemeente waar u werkt heeft een vrijliggend fietspad? 
 

o Dit weet ik uit mijn hoofd, namelijk: _______________________________ 
o Ik weet waar ik deze informatie kan vinden, namelijk in/via: ____________________________ 
o Mijn gemeente onderzoekt dit, maar ik heb hier geen toegang toe 
o Hier heeft mijn gemeente geen informatie over 

 
3) Hoeveel verkeersdoden vallen er onder fietsers in de gemeente waar u werkt? 
 

o Dit weet ik uit mijn hoofd, namelijk: 
 

Verkeersdoden: ________ 
 

o Ik weet waar ik deze informatie kan vinden, namelijk in/via: ____________________________ 
o Mijn gemeente onderzoekt dit, maar ik heb hier geen toegang toe 
o Hier heeft mijn gemeente geen informatie over 

 
4) Hoeveel % van de inwoners in de gemeente waar u werkt rijdt op een elektrische fiets? 
 

o Dat weet ik uit mijn hoofd, namelijk: ______% 
o Ik weet waar ik deze informatie kan vinden, namelijk in/via: ____________________________ 
o Mijn gemeente onderzoekt dit, maar ik heb hier geen toegang toe 
o Hier heeft mijn gemeente geen informatie over 

Feitenkennis 
Bij feitenkennis gaat het over uw kennis van theorieën en begrippen. 
 
5) Geef voor de volgende tegenstelling aan welke van de twee opvattingen binnen het Duurzaam Veilig gedachtengoed 

past.  
 

o Op stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen moet langzaam en snelverkeer gescheiden worden om langzaam 
verkeer te beschermen 

o Langzaam en snelverkeer moeten in zoveel mogelijk verkeerssituaties gemengd worden omdat 
verkeersdeelnemers dan vanzelf rekening met elkaar houden 

 
6) Geef voor de volgende tegenstelling aan welke van de twee opvattingen binnen het Duurzaam Veilig gedachtengoed 

past.  
 

• Het verkeerssysteem moet zijn afgestemd op de gemiddelde mens 
• Het verkeerssysteem moet zijn afgestemd op kwetsbare mensen zoals ouderen 

 
7) Geef voor de volgende tegenstelling aan welke van de twee opvattingen binnen het Duurzaam Veilig gedachtengoed 

past.  
 

 Uniformiteit in het verkeer betekent dat verkeerssituaties precies gelijk ingericht moeten zijn 
 Uniformiteit in het verkeer betekent dat mensen uit de kenmerken van het verkeerssysteem herkennen hoe ze 

moeten handelen 
 
8) Elke keuze die gemaakt wordt op het gebied van verkeer heeft ook invloed op verkeersveiligheid. Een goede 

samenwerking tussen Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw/Landschapsarchitectuur, Milieu en Verkeerskunde is 
daarom van belang. Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in hoeverre deze betrekking hebben op de situatie 
in de gemeente waar u werkt? 
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Stelling Geheel 
oneens 

Beetje 
oneens 

Beetje 
eens 

Geheel 
eens 

Niet van 
toepassing 

Ik begrijp de procedures en principes van 
mijn ruimtelijke ordening-collega’s 

     

Ik begrijp de procedures en principes van 
mijn milieu-collega’s 

     

Ik heb voldoende stedenbouwkundige kennis 
om mijn werk te kunnen doen 

     

Ik weet hoe ik mijn ruimtelijke ordening-
collega’s moet benaderen om meer inzicht in 
hun plannen te krijgen 

     

Ik weet hoe ik ruimtelijke ordening-collega’s 
kan overtuigen van bepaalde 
verkeersveiligheidsbeslissingen 

     

 
9) Kunt u voor de volgende maatregelen aangeven hoe effectief deze zijn om de verkeersveiligheid van fietsers te 

verbeteren? Onder effectiviteit verstaan wij het besparen van slachtoffers. Geef daarnaast aan hoe zeker u van uw 
antwoord bent. 
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Aanleggen vrijliggend fietspad op 50 km/uur 
wegen 

         

Aanleggen rotonde binnen de bebouwde kom 
met een vrijliggend fietspad en fietsers ‘in de 
voorrang’ 

         

Elektrische fiets training voor ouderen          
Verkeerslessen voor kinderen op de 
basisschool 

         

Voorlichtingscampagne over MONO rijden op 
de fiets 

         

Voorlichtingscampagne over MONO rijden op 
de fiets gecombineerd met gerichte 
handhaving door de politie 

         

Uitdelen gratis fietshelmen aan 
basisschoolkinderen ondersteund door 
educatie en informatie voor ouders 

         

 
10) Hebben klachten van burgers invloed op uw beleid? Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

o Ja, want het is een goede indicator voor de verkeersveiligheid 
o Ja, want het is een goede indicator voor de gevoelens van burgers 
o Nee, daar doen we niks mee 
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Data 
De volgende vragen gaan over uw kennis over verkeersveiligheidsdata. 
 
11) Hoeveel % van de omgekomen fietsers in het verkeer in Nederland wordt niet geregistreerd? Het percentage dat niet 

geregistreerd wordt, wordt ook wel onderregistratie genoemd. 
 

o Dit weet ik uit mijn hoofd, namelijk: __________% 
o Ik weet waar ik deze informatie kan vinden, namelijk in/via: ____________________________ 
o Ik weet wat onderregistratie is, maar niet waar ik deze informatie kan vinden 
o Ik weet niet wat onderregistratie is (ga door naar vraag 13) 

 
12) In hoeverre houdt de gemeente waar u werkt rekening met onderregistratie wanneer jullie de fietsongevallen 

bekijken? 
 

o Wij houden geen rekening met de onderregistratie want wij zien het nut daar niet van in 
o Wij houden geen rekening met de onderregistratie want wij weten niet hoe we dat moeten doen 
o Wij houden wel rekening met de onderregistratie 

 
13) Wij vergelijken de ongevalsdata van onze gemeente met andere gemeenten … (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

o Nooit, we zijn een unieke gemeente 
o Met omliggende gemeenten 
o Met gemeenten met ongeveer gelijk inwoneraantal 
o Met gemeenten met evenveel kilometer weglengte 
o Met elke willekeurige gemeente, maar wij houden rekening met de verschillen in inwoneraantallen en weglengte 
o Met elke willekeurige gemeente, je kunt er altijd wat van leren 

Planvorming en politiek 
Deze vragen gaan over de besluitvorming over fiets- of verkeersveiligheidsbeleid. 
 
14) Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in welke mate deze van toepassing is op de gemeente waar u werkt? 
 

Stelling Helemaal 
oneens 

Beetje 
oneens 

Beetje 
eens 

Helemaal 
eens 

Ik kan mijn collega verkeerskundigen gemakkelijk overtuigen 
van mijn fiets- of verkeersveiligheidsbeleid 

    

Ik kan mijn collega’s van andere afdelingen gemakkelijk 
overtuigen van mijn fiets- of verkeersveiligheidsbeleid 

    

Ik kan mijn wethouder gemakkelijk overtuigen van mijn fiets- 
of verkeersveiligheidsbeleid 

    

Ik heb veel invloed op het besluitvormingsproces voor mijn 
fiets- of verkeersveiligheidsbeleid 

    

Anderen beslissen of mijn fiets- of verkeersveiligheidsplan 
doorgevoerd wordt 

    

Ik kan externe partijen (zoals de Fietsersbond en burgers) 
gemakkelijk overtuigen van mijn fiets- en 
verkeersveiligheidsbeleid 
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15) Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in welke mate deze van toepassing is op de situatie in uw gemeente? 
 

Stelling Helemaal 
oneens 

Beetje 
oneens 

Beetje 
eens 

Helemaal 
eens 

Ik vind het gemakkelijk om voldoende budget voor mijn 
beleidsplannen te krijgen 

    

Ik weet bij welke andere afdelingen van mijn gemeente ik moet 
aankloppen om mijn plannen (gedeeltelijk) gefinancierd te 
krijgen 

    

Ik weet hoe ik de gemeenteraad kan bewegen meer geld uit te 
trekken voor fiets- of verkeersveiligheid 

    

Ik weet welke financieringsbronnen voor fiets- of 
verkeersveiligheid er zijn buiten mijn gemeente 

    

Ik heb veel invloed op het budgetteringsproces voor mijn fiets- 
of verkeersveiligheidsplan 

    

Anderen beslissen of en hoeveel budget ik voor mijn plan krijg     

Overtuigingen 
De laatste categorie betreft uw impliciete overtuigingen over fietsveiligheid en verkeersveiligheid. Dat wil zeggen dat het 
hier gaat om wat in uw ogen ‘gewoon’ is. 
 
16) Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in welke mate dit van toepassing is op uw situatie? 
 

Stelling Helemaal 
oneens 

Beetje 
oneens 

Beetje 
eens 

Helemaal 
eens 

Maatregelen treffen helpt niet, mensen moeten zichzelf weten 
te gedragen in het verkeer 

    

Verkeersongevallen kunnen voorkomen worden met het juiste 
beleid 

    

Mensen maken fouten, we moeten ons verkeerssysteem 
daarop aanpassen 

    

Algemene vragen 
Als laatste worden er nog wat vragen gesteld die betrekking hebben op algemene informatie over uw gemeente. 
 
17) Bij welke gemeente bent u werkzaam? 
 
_______________________________ 
 
18) Wat is uw functie binnen deze gemeente? 
 
_______________________________ 
 
19) Hoeveel dagen besteedt u gemiddeld per week aan verkeersveiligheid?  
 

o Minder dan een halve dag per week 
o Een halve tot één dag per week 
o Eén tot twee dagen per week 
o Twee tot drie dagen per week 
o Vier tot vijf dagen per week 
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20) Vul in hoeveel fte er in de gemeente waar u werkt ingezet wordt voor verkeer/mobiliteit. Vul daarna in hoeveel fte 
hiervan ingezet wordt voor verkeersveiligheid. Vul als laatste in hoeveel fte voor verkeersveiligheid uitbesteed wordt 
aan externe partijen. 

Geef een schatting als u het niet precies weet. 
 

o Verkeer/Mobiliteit: ___________ 
o Verkeersveiligheid: ___________ 
o Uitbesteed: ___________ 

 
Hartelijk dank voor uw deelname. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van de resultaten van dit onderzoek kunt 
u hieronder uw e-mailadres invullen.  
 
E-mailadres: ____________________________________________ 
 
Om ons te helpen met de interpretatie van de uitkomsten van deze enquête willen we graag een aantal gemeenten 
interviewen. Mogen we u benaderen voor een interview? Het interview vindt bij u op het gemeentehuis plaats en duurt 
ongeveer 1 uur. 
 

o Ja, e-mailadres: ____________________________________________ 
o Nee 

 
Op de volgende pagina kunt u het antwoordmodel bekijken. 
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Bijlage C Antwoordmodel 
 
 

Kennis over de verkeersveiligheid van uw gemeente 

Vraag Antwoord 

Weet u over welke 3 kruispunten in 
de gemeente waar u werkt het 
meest geklaagd wordt door burgers 
over verkeersveiligheid? 

Deze informatie is niet centraal beschikbaar en kunt u alleen binnen uw eigen gemeente 
verzamelen. 

Hoeveel % van de 50 km/uur wegen 
in de gemeente waar u werkt heeft 
een vrijliggend fietspad? 

In de Verkeersveiligheidsvergelijker (zie 
https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/fietsinfrastructuur) kunt u het antwoord opzoeken 
voor uw eigen gemeente.  

Hoeveel verkeersdoden vallen er 
onder fietsers in de gemeente waar 
u werkt? 

In de Verkeersveiligheidsvergelijker (zie 
https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/verkeersdoden) kunt u het antwoord opzoeken 
voor uw eigen gemeente.  

Hoeveel % van de inwoners in de 
gemeente waar u werkt rijdt op een 
elektrische fiets? 

Dit is een strikvraag. Deze gegevens worden niet bijgehouden. In deze publicatie  
Mobiliteit in Cijfers: Tweewielers 2018 – 2019 vindt u wel landelijke cijfers over de verkoop 
van elektrische fietsen. 

Feitenkennis 

Vraag Antwoord 

Geef voor de volgende tegenstelling 
aan welke van de twee opvattingen 
binnen het Duurzaam Veilig-
gedachtengoed past.  
 

Deze stelling is juist: 
Op stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen moet langzaam en snelverkeer gescheiden 
worden om langzaam verkeer te beschermen 
De publicatie DV3 zegt daarover: 
“Het ontwerpprincipe (bio)mechanica houdt in dat snel stromend verkeer fysiek of in tijd 
gescheiden is van langzaam verkeer, van verkeer met een andere rijrichting, van verkeer 
met een substantieel andere massa en breedte, en van gevaarlijke obstakels.” 
U kunt dit nalezen op pagina 18 van deze publicatie: 
DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030 

Geef voor de volgende tegenstelling 
aan welke van de twee opvattingen 
binnen het Duurzaam Veilig-
gedachtengoed past. 

Deze stelling is juist: 
Het verkeerssysteem is afgestemd op kwetsbare mensen zoals ouderen 
De publicatie DV3 zegt daarover: 
“In gevallen waarbij (bio)mechanische afstemming tussen verkeersdeelnemers, hun 
vervoerswijze en de weginrichting nog onvoldoende kan worden gewaarborgd, dient de 
rijsnelheid van al het verkeer te zijn afgestemd op de meest kwetsbare vervoerswijzen (met 
name lopen en fietsen) en verkeersdeelnemers (met name kinderen en ouderen).” 
En: 
“Ouderen worden belangrijker voor de definitie van de ‘normmens’ waarop het verkeer 
dient te worden afgestemd om maximale veiligheid te bereiken. Met name complexiteit en 
een sobere inrichting van verkeerssituaties zijn vanuit het psychologica-principe 
bedreigingen voor de verkeersveiligheid. We zullen moeten blijven nagaan of veilige 
oplossingen voor ouderen ook nog steeds veilig zijn voor andere groepen 
verkeersdeelnemers.” 
U kunt dit nalezen op pagina 19 en 24 van deze publicatie: 
DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030  

https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/fietsinfrastructuur
https://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/verkeersdoden
https://bovagrai.info/tweewieler/2018/
https://www.swov.nl/node/16918
https://www.swov.nl/node/16918
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Geef voor de volgende tegenstelling 
aan welke van de twee opvattingen 
binnen het Duurzaam Veilig 
gedachtengoed past. 

Deze stelling is juist: 
Uniformiteit in het verkeer betekent dat mensen uit de kenmerken van het 
verkeerssysteem herkennen hoe ze moeten handelen 
De publicatie DV3 zegt daarover: 
“Uniformiteit in het verkeer zou volgens sommigen betekenen dat alles er hetzelfde uit 
moet zien. De essentie van uniformiteit in een duurzaam veilig wegverkeer is echter dat 
mensen de juiste context voor hun handelen herkennen; dit wordt niet bevorderd door 
telkens een heel andere vormgeving aan te bieden. Dat wil niet zeggen dat kleine variaties 
altijd problematisch zijn. Variaties binnen een bepaald type verkeersomgeving zijn geen 
groot probleem, zolang de verschillen tussen verschillende situaties maar groot genoeg 
zijn” 
U kunt dit nalezen op pagina 23 van deze publicatie: 
DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030  

Elke keuze die gemaakt wordt op 
het gebied van verkeer heeft 
betrekking op verkeersveiligheid. 
Een goede samenwerking tussen 
Ruimtelijke Ordening, 
Stedenbouw/Landschapsarchitectu
ur, Milieu en Verkeerskunde is 
daarom van belang. Kunt u voor de 
volgende stellingen aangeven in 
hoeverre deze betrekking hebben 
op de situatie in de gemeente waar 
u werkt? 

In deze vraag geeft uw een inschatting van uw eigen kennis en kunde. Het betreft hier geen 
feitenvraag en er is dus ook geen goed of fout antwoord. 

Kunt u voor de volgende 
maatregelen aangeven hoe effectief 
deze zijn om de verkeersveiligheid 
van fietsers te verbeteren? Onder 
effectiviteit verstaan wij het 
besparen van slachtoffers. Geef 
daarnaast aan hoe zeker u van uw 
antwoord bent. 

Aanleggen vrijliggend 
fietspad op 50 km/uur 
wegen 

Deze maatregel is heel effectief. Het gemiddelde effect van de 
aanleg van vrijliggende fietspaden op 50km/uur-wegen is naar 
schatting een besparing van 15 tot 25% op het aantal 
verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden, ten opzichte 
van diezelfde weg zonder fietspad of fietsstroken. Op pagina 
26 van deze publicatie kunt u het nalezen: Update effectiviteit 
en kosten van verkeersveiligheidsmaatregelen  

Aanleggen rotonde 
binnen de bebouwde 
kom met een vrijliggend 
fietspad en fietsers ‘in de 
voorrang’ 

Deze maatregel is heel effectief. Het gemiddelde effect van de 
aanleg van rotondes binnen de bebouwde kom met 
vrijliggende fietspaden met fietsers ‘in de voorrang’ is naar 
schatting een besparing van 30% op verkeersdoden en ernstig 
verkeersgewonden. Op pagina 34 van deze publicatie kunt u 
het nalezen: Update effectiviteit en kosten van 
verkeersveiligheidsmaatregelen  

Elektrische fiets training 
voor ouderen 

U kon hier geen goed antwoord geven: de effecten van 
elektrische fiets-trainingen voor ouderen zijn nog niet 
onderzocht. U kunt dat op pagina 16 van deze publicatie 
nalezen: Elektrische fietsen en speed-pedelecs 

Verkeerslessen voor 
kinderen op de 
basisschool 

Deze maatregel heeft een gering effect. 
Tot nu toe heeft onderzoek naar verkeerslessen op 
basisscholen geen effect op het aantal slachtoffers 
aangetoond. Wel is er een klein effect van deze lessen 
aangetoond op het zelfgerapporteerd gedrag van leerlingen. 
We weten niet in hoeverre het zelfgerapporteerde gedrag 
overeenkomt met hoe leerlingen zich in het echte verkeer 
gedragen. Als verkeerslessen niet goed zijn opgezet, kunnen 
ze ook een averechts effect hebben. Deze maatregel lijk dan 
ook hooguit een gering effect te hebben op de 
verkeersveiligheid. U kunt de tekst hier nalezen onder het 
kopje “Wat is het effect van verkeerseducatie op 
verkeersveiligheid?” 
Factsheet Verkeerseducatie  

https://www.swov.nl/node/16918
https://www.swov.nl/node/14381
https://www.swov.nl/node/14381
https://www.swov.nl/node/14381
https://www.swov.nl/node/14381
https://www.swov.nl/node/16329
https://www.swov.nl/node/16441
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Voorlichtingscampagne 
over MONO rijden op de 
fiets 

Deze maatregel is naar verwachting niet effectief. 
De MONO-campagne is op dit moment nog niet geëvalueerd 
op het effect op slachtoffers. Het is wel bekend dat 
opzichzelfstaande voorlichtingscampagnes zonder 
nevenactiviteiten zoals handhaving over het algemeen weinig 
effect hebben op het aantal slachtoffers. Naar verwachting 
heeft de MONO-campagne zonder aanvullende handhaving 
dus weinig effect op het aantal slachtoffers. Een campagne 
gericht op concrete, eenvoudig uit te voeren acties die weinig 
moeite kosten, zoals het goed afstellen van een hoofdsteun in 
de auto, kunnen wel effectief zijn zonder nevenactiviteiten. 
U kunt hier onder het kopje ‘Hoe effectief is 
verkeersvoorlichting?” de informatie nalezen: 
Factsheet Voorlichting 

Voorlichtingscampagne 
over MONO rijden op de 
fiets gecombineerd met 
gerichte handhaving door 
de politie 

Deze maatregel is naar verwachting redelijk effectief. 
Zoals gezegd is de MONO-campagne nog niet geëvalueerd op 
het effect op slachtoffers, ook niet in combinatie met 
handhaving. Voorlichting in combinatie met gerichte 
politiehandhaving kan een redelijk effectieve maatregel zijn. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de campagnes rondom Bob en 
Goochem, voor respectievelijk nuchter rijden en het gebruik 
van gordels. 
U kunt hier onder het kopje ‘Hoe effectief is 
verkeersvoorlichting?” de informatie nalezen: 
Factsheet Voorlichting  

Uitdelen gratis 
fietshelmen aan 
basisschoolkinderen 
ondersteund door 
educatie en informatie 
voor ouders 

Deze maatregel is redelijk effectief. 
In een studie in Zeeland bleek het helmgebruik onder kinderen 
te stijgen van 3 naar 16%. In latere jaren, toen de campagne-
activiteiten niet meer georganiseerd werden, daalde het 
helmgebruik weer. De maatregel is dus alleen effectief zolang 
de campagne duurt.  
U kunt hier de informatie nalezen: 
Evaluatie fietshelmcampagne 'Coole kop, helm op!' in Zeeland 

Hebben klachten van burgers 
invloed op uw beleid? Meerdere 
antwoorden mogelijk. 

Klachten van burgers geven een beeld van de subjectieve verkeersveiligheid. Onder het 
woord ‘verkeersveiligheid’ wordt meestal echter de objectieve verkeersveiligheid, het 
aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden, verstaan. De relatie tussen de 
objectieve en de subjectieve verkeersveiligheid is complex: klachten van burgers geven 
daarom niet noodzakelijkerwijs een goed beeld van objectief gevaarlijke wegen. 
Meer informatie vindt u hier: 
Factsheet Subjectieve verkeersonveiligheid (gearchiveerd) 

Data 

Vraag Antwoord 

Hoeveel % van omgekomen fietsers 
in het verkeer in Nederland wordt 
niet geregistreerd? Het percentage 
dat niet geregistreerd wordt, wordt 
ook wel onderregistratie genoemd. 

De onderregistratie voor omgekomen fietsers in het verkeer staat niet eenvoudig in een 
document vermeld. Het kan wel berekend worden door de geregistreerde aantallen 
verkeersdoden onder fietsers uit BRON te delen door de werkelijke aantallen 
verkeersdoden onder fietsers van het CBS. Volgens het CBS zijn er in 2017 en 2018 
206+228=434 omgekomen fietsers in het verkeer geregistreerd. BRON registreerde in die 
jaren 139+160=299 omgekomen fietsers. De registratiegraad in 2018 is dus 
(299/434)*100%= 69%, de onderregistratie is daarmee 31%. 
U kunt vanaf p. 60 van de volgende publicatie meer lezen over de registratiegraad (wel wat 
verouderd): Gegevensbronnen 

In hoeverre houdt de gemeente 
waar u werkt rekening met 
onderregistratie wanneer jullie de 
fietsongevallen bekijken? 

In deze vraag geeft uw een inschatting van uw eigen kennis en kunde. Het betreft hier geen 
feitenvraag en er is dus ook geen goed of fout antwoord. 

https://www.swov.nl/node/16449
https://www.swov.nl/node/16449
https://www.swov.nl/node/12596
https://www.swov.nl/node/9043
https://www.swov.nl/node/16409
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Wij vergelijken de ongevalsdata van 
onze gemeente met andere 
gemeenten … (meerdere 
antwoorden mogelijk) 

In deze vraag geeft uw een inschatting van uw eigen kennis en kunde. Het betreft hier geen 
feitenvraag en er is dus ook geen goed of fout antwoord. 

Planvorming en politiek 

Vraag Antwoord 

Kunt u voor de volgende stellingen 
aangeven in welke mate deze van 
toepassing is op de gemeente waar 
u werkt? 

In deze vraag geeft uw een inschatting van uw eigen kennis en kunde. Het betreft hier geen 
feitenvraag en er is dus ook geen goed of fout antwoord. 

Kunt u voor de volgende stellingen 
aangeven in welke mate deze van 
toepassing is op de situatie in uw 
gemeente? 

In deze vraag geeft uw een inschatting van uw eigen kennis en kunde. Het betreft hier geen 
feitenvraag en er is dus ook geen goed of fout antwoord. 

Overtuigingen 

Vraag Antwoord 

Kunt u voor de volgende stellingen 
aangeven in welke mate dit van 
toepassing is op uw situatie? 

In deze vraag geeft uw een inschatting van uw eigen kennis en kunde. Het betreft hier geen 
feitenvraag en er is dus ook geen goed of fout antwoord. 
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Bijlage D Topiclijst interviews 
 
 
Introductie 
Binnen het onderzoek worden vijf soorten kennis onderscheiden die het gewenste kennisniveau 
aangeven van een gemeenteambtenaar op het gebied van verkeersveiligheid. Deze indeling is 
gemaakt op basis van theorie over soorten kennis. Binnen deze literatuur bestaan veel 
verschillende vormen van kennis die vaak overeenkomen, al dan niet met verschillende 
benamingen. Niet al deze vormen van kennis zijn voor een gemeenteambtenaar die zich in de 
praktijk met verkeersveiligheid bezig houdt van belang en soms kunnen kennisvormen 
samengevoegd worden. De vijf vormen van kennis die in dit gehanteerd worden zijn: 
 
1. Situationele kennis: Deze vorm van kennis betreft uw kennis over bepaalde situaties die in 

uw gemeente voorkomen en betrekking hebben op verkeersveiligheid. Het gaat dan over 
gevaarlijke situaties, risico’s en ontwikkelingen in de eigen gemeente. 

2. Parate kennis: Het gaat hier om objectieve kennis over feiten, theorieën, wetten, beleid, 
concepten en principes die via boeken of andere informatiedragers aangeleerd is en die u uit 
uw hoofd moet weten of snel kunt opzoeken. Binnen het verkeersveiligheidsveld is het 
‘Handboek verkeersveiligheid’ van het CROW bijvoorbeeld belangrijk en de theorieën en 
begrippen uit Duurzaam Veilig. 

3. Procedurele kennis/vaardigheden: Hierbij gaat het om kennis van bepaalde procedures, 
vaardigheden en methoden om parate kennis in praktijk toe te kunnen passen. Bijvoorbeeld 
het verzamelen, analyseren en presenteren van verkeersveiligheidsdata voor in 
beleidsstukken. 

4. Strategische kennis/politieke antenne: Deze kennisvorm helpt bij het onder de aandacht 
brengen van een verkeersveiligheidsprobleem binnen de gemeenteraad. Ook helpt het een 
verkeersveiligheidsplan door de gemeenteraad krijgen en het gewenste budget te verkrijgen. 

5. Culturele kennis: Het betreft hier uw perceptie van verkeersveiligheid. Dat wil zeggen uw 
overtuigingen over verkeersveiligheid die uw manier van professioneel handelen bepalen.  

 
De vragen in dit interview zullen onderverdeeld worden naar deze vormen van kennis. Op het 
blaadje wat voor u ligt staan per kennisvorm een aantal steekwoorden die u kunt gebruiken als 
geheugensteuntje. Dit kan mogelijk helpen in het beantwoorden van de vragen.  
 
• Hoe lang bent u al werkzaam binnen de verkeersveiligheid? 
• Wat heeft u hiervoor gedaan? 
• Welke opleiding heeft u gevolgd? 
• Wat is uw formele functie? 
• Bent u op een werkdag alleen bezig met verkeersveiligheid of doet u ook andere dingen? 

Zoals wat? 
• Heeft verkeersveiligheid een eigen functie binnen uw gemeente of is het onderdeel van een 

andere functie? 
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Startvraag 
• Wat vind u dat een verkeerskundige gemeenteambtenaar allemaal moet kennen en kunnen? 
 
Situationele kennis 
• Hoe was het om de vragen over uw gemeente te beantwoorden? 

o Vond u dit moeilijk of kun u dit makkelijk uit uw hoofd? 
• Heeft u knelpunten makkelijk voor ogen? 
• Wat zou u nog willen weten over de verkeersveiligheid in uw gemeente? 
 
Parate kennis 
• Wanneer er een probleem omtrent de verkeersveiligheid in uw gemeente is, hoe lost u dit 

probleem dan op in uw dagelijkse werk? 
o Hoe gaat u te werk? 
o Doet u alles uit uw hoofd of zoekt u alle mogelijke bronnen op? 

• Gebruikt u het Handboek Verkeersveiligheid veel? 
o Waarom wel/niet? 

• Welke boeken/websites gebruikt u wel eens? 
o Waarom? 
o Hoe vaak gebruikt u deze? 

• Wat onderneemt u om uw kennis over verkeersveiligheid op peil te houden? 
• Heeft u behoefte aan meer kennis? 

o Waarom wel/niet? 
o Hoe wilt u dit bereiken? (politiek, cursussen, collega’s, congressen, tijd, geld) 
o Van wie zou deze kennis af moeten komen? (officiële organisatie, websites, 

opleiding, congressen, collega’s, GNMI, VNG) 
o Krijgt u tijd van uw werkgever om meer kennis te vergaren?  
o Waarom wel/niet? 

 
Procedurele kennis/vaardigheden 
• Welke databronnen gebruikt u? 

o GIS data? 
o Ongevalsdata? 
o Andere databronnen? 
o Snelheidsdata?  Floating car data? NDW? Hastig? 
o Gebruikt u Cyclomedia voor infrastructuur? 
o Welke programma’s gebruikt u voor deze databronnen? 

• Heeft u het idee dat u deze databronnen en programma’s makkelijk kunt gebruiken? 
o Waarom wel/niet? 
o Heeft u tijd om deze programma’s en databronnen te gebruiken? 
o Heeft u overal toegang tot? Beschikt u over de paswoorden indien deze ingesteld 

zijn? 
o Weet u hoe u deze databronnen met analyseren? 
o Snapt u ook wat er staat? 

 Waarom wel/niet? 
o Weet u wat de data betekent? 

• Heeft u veel contact met uw GIS collega of werkt u zelf met GIS? 
o Waarom wel/niet? 

• Op welke manier gaat uw gemeente om met onderregistratie? 
o Waarom doet uw gemeente dit zo/niet? 

 



 
  

 
  

Titel  Welke kennis hebben gemeenteambtenaren over verkeersveiligheid? 
Rapport  R-2020-25A 

Pagina  61 

Strategische kennis/politieke antenne 
• Hoe is het contact met uw collega’s? 
• Werkt u nauw samen met uw ruimtelijke ordening collega’s of wilt u er liever niks mee te 

maken hebben? 
o Waarom doet u dit wel/niet? 
o Hoe zou u deze samenwerking omschrijven? 

• Op welke manier brengt u een verkeersveiligheidsprobleem onder de aandacht van de 
gemeenteraad? 

o Gaat dit altijd goed of vindt u dit moeilijk? 
o Welke problemen ondervindt u hierbij? 

• Hoe overtuigt u uw collega’s (directe en andere afdelingen) van uw 
verkeersveiligheidsbeleid? 

• Neemt u alle kritiek van u wethouder over uw verkeersveiligheidsbeleid klakkeloos over of 
probeert u de wethouder te overtuigen van uw eigen voorstel? 

o Waarom doet u dit? 
o Wat doet u eraan om het besluitvormingsproces omtrent uw 

verkeersveiligheidsplan in uw voordeel te beïnvloeden? 
• Beantwoord u alle kritiek van externe partijen (zoals de Fietsersbond en burgers) op uw 

verkeersveiligheidsbeleid of laat u deze kritiek liever links liggen? 
o Waarom doet u dit? 

• Hoe krijgt u uw verkeersveiligheidsplannen gefinancierd? 
o Vindt u dit moeilijk of makkelijk? 
o Krijgt u voldoende budget? 
o Wat doet u eraan om het budgetteringsproces omtrent uw verkeersveiligheidsplan 

in uw voordeel te beïnvloeden? 
• Wat doet u eraan om de gemeenteraad te bewegen meer geld uit te trekken voor 

verkeersveiligheid? 
 
Culturele kennis 
• Zie bijgevoegde sheet. 
 
Afsluitende vraag 
• We horen geluiden in ons veld dat gemeenteambtenaren steeds minder inhoudelijke kennis 

hebben over verkeersveiligheid. 
o Wat vindt u hiervan? 

 
Culturele kennis 
Wanneer het om culturele kennis binnen het verkeersveiligheidsveld gaat, gaat het om iemands 
basisperceptie ten opzichte van verkeerveiligheid. Om dit te definiëren hanteren wij drie 
basisassumpties of ‘culturen’ over het denken over risico’s, zoals beschreven in het proefschrift 
van Kortleven (2013). Hij onderscheidt de volgende drie culturen welke grofweg in de tijd te 
plaatsen zijn, al komt elke cultuur nu nog steeds voor: 
 
• Schuldcultuur (1896-1960  komst eerste auto in Nederland, stijging aantal 

verkeersongevallen wordt sociaal probleem, maar geen speciale beleidsaandacht): Een 
verkeersongeval is de ‘eigen schuld’ van de betrokkenen. Weggebruikers zijn zelf 
verantwoordelijk om ongevallen te voorkomen.  

• Risicocultuur (1960-1990  verkeersveiligheid wordt apart beleidsterrein om aantal 
verkeersongevallen terug te dringen): Het uitgangspunt binnen deze cultuur is dat de 
weggebruiker beschermd moet worden tegen pech, bijvoorbeeld door concrete maatregelen 
als gordels maar ook door maatregelen die buiten de invloedssfeer van de overheid liggen, 
zoals verzekeringen. 
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• Voorzorgcultuur (1990-heden  verkeersveiligheidsbeleid komt in teken te staan van het 
streven naar Duurzaam Veilig): Het uitgangspunt binnen deze cultuur is om de 
verkeersomgeving zo veilig mogelijk in te richten en zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. Een 
streven naar nul verkeersdoden en een systeemvisie op verkeersveiligheid, zoals Duurzaam 
Veilig past in deze cultuur. 

 
• Wat vindt u van deze denkbeelden? 
• Past één of meerdere culturen bij u? 

o Waarom wel/niet? 
• Hoe denkt u dat uw wethouder hierover denkt? 
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Bijlage E Illustratie CATPCA 
 
 
Ter verduidelijking bespreken we hier de resultaten van een ordinale CATPCA in twee dimensies 
op de antwoorden op de 22 vragen/stellingen over de kennissoort Parate kennis (Zie Bijlage B, 
vragen 5 tot en met 10). Tabel E.1 geeft een samenvatting van de antwoorden van de 
respondenten op de vragen weer. Hierin valt te zien dat deze vragen door ambtenaren uit 135 
gemeenten zijn ingevuld en blijkt dat er géén gemeenten zijn met ontbrekende waarden.  
 

Tabel E.1. Samenvattend 

overzicht van de ingevulde 

enquête.  

  Valid active cases 135 

Active Cases with Missing Values 0 

Supplementary Cases 0 

Total 135 

Cases Used in Analysis 135 
 

 
De totale variantie in de data is gelijk aan het aantal geanalyseerde variabelen, dus in dit geval 
22. Met een CATPCA wordt geprobeerd om zoveel mogelijk van de variantie in de eerste 
dimensie te verklaren, waarna de overgebleven variantie zo goed mogelijk in de tweede dimensie 
wordt verklaard, enzovoorts. De eerste dimensie van Parate kennis verklaart in dit geval 19,6% 
van de totale variantie, en de tweede dimensie verklaart 13,4% van deze variantie. Daarnaast 
wordt er gekeken naar de Cronbach’s Alpha, een waarde tussen de 0 en 1. Dit is een maat die de 
interne consistentie van de ladingen van de variabelen op de desbetreffende dimensie 
kwantificeert. Een Cronbach’s alpha boven de 0,80 wordt gezien als een goede schaal. Een alpha 
tussen de 0,60 en 0,80 is een redelijke schaal en een alpha onder de 0,60 is een slechte schaal. 
Van een slechte schaal wordt geen gebruikt gemaakt (Heus, Van der Leeden & Gazendam, 1995). 
Tabel E.2 geeft de Cronbach’s alpha weer van de eerste en de tweede dimensie. De variabelen 
die hoog laden op de eerste dimensie vormen dus een goede schaal, en de variabelen die hoog 
laden op de tweede dimensie een redelijke schaal.  
 

Tabel E.2. De 

betrouwbaarheid van de 

eerste en tweede dimensie,  

  Model Summary Rotationa 

Dimension Cronbach's Alpha Variance Accounted For 

Total (Eigenvalue) % of Variance 

1 ,809 4,309 19,585 

2 ,708 2,953 13,423 

Total ,903b 7,262 33,008 
 

 
In een CATPCA worden de gemeenten objecten genoemd en worden in de oplossing als punten 
weergegeven zodanig dat de gemeenten die qua antwoorden op elkaar lijken dicht bij elkaar 
komen te liggen en de gemeenten die qua antwoorden niet op elkaar lijken juist ver uit elkaar 
komen te liggen. Dit wordt weergegeven in Afbeelding E.1. 
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Afbeelding E.1. Objectscores 

van de gemeente in twee 

dimensies.  

  

 
 
Verder worden de variabelen in de oplossing afgebeeld als vectoren of pijlen waarbij geldt dat 
naarmate variabelen hoog met elkaar correleren ze een kleinere hoek met elkaar maken, en dat 
naarmate variabelen lager met elkaar correleren steeds meer loodrecht op elkaar komen te 
staan. De cosinus van de hoek tussen twee vectoren hangt samen met hun onderlinge correlatie. 
Dit levert voor de 22 vragen die zijn gesteld over de kennissoort Parate kennis het beeld op dat in 
Afbeelding E.2 wordt getoond.  
 

Afbeelding E.2. Vectoren van 

de variabelen voor de twee 

dimensies. 

  

 
 
 
Te zien is dat we twee bundels van variabelen kunnen onderscheiden waarvan de vectoren 
binnen iedere bundel kleine hoeken met elkaar maken en dus onderling relatief hoog met elkaar 
correleren. De twee bundels zelf staan ongeveer loodrecht op elkaar hetgeen betekent dat de 
variabelen in de ene bundel relatief laag met de variabelen in de andere bundel correleren. 
Vervolgens is op deze oplossing een Varimax-rotatie toegepast. Hierbij wordt de oplossing 
zodanig geroteerd dat de variabelen in de ene bundel allemaal zo hoog mogelijk laden op de 
eerste dimensie, en zo laag mogelijk op de tweede dimensie. Terwijl anderzijds de variabelen in 
de andere bundel allemaal juist zo hoog mogelijk laden op de tweede dimensie, en zo laag 
mogelijk op de eerste dimensie. Afbeelding E.3 geeft de vectoren van de variabelen na een 
Varimax-rotatie weer. We zien dat de onderlinge hoeken van de 22 variabelen precies hetzelfde 
zijn gebleven maar dat de oplossing in zijn geheel zodanig is geroteerd dat het zojuist beschreven 
doel is bereikt. 
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Afbeelding E.3. Vectoren van 

de variabelen na een 

Varimax-rotatie. 

  

 
 
Door vervolgens te kijken naar de inhoud van de vragen in een bundel kan nagegaan worden wat 
deze vragen met elkaar gemeen hebben. Bij de bundel variabelen met hoge ladingen op de 
eerste dimensie blijkt dat deze dimensie te interpreteren is als een beschrijving van de zachte 
maatregelen in de parate kennis. Bij de bundel variabelen die hoog laden op de tweede dimensie 
blijkt dat deze dimensie te interpreteren is als het inzicht van gemeenten in de algemene parate 
kennis, evenals in de parate kennis van infrastructurele maatregelen. Hiermee zijn de 
oorspronkelijke 22 antwoorden op de vragen voor parate kennis teruggebracht tot 2 latente, 
onderliggende factoren.  
 
De object scores van de gemeenten op de twee dimensies van deze geroteerde oplossing zijn 
opgeslagen in het databestand en de scores op deze twee nieuwe variabelen vervolgens in de 
verdere analyses gebruikt.  
 
Om te onderzoeken of en welke verbanden er zijn tussen enerzijds de met CATPCA gevonden 
latente factoren per kennissoort en anderzijds het aantal Fte’s dat door gemeenten wordt 
besteed aan verkeersveiligheid en de grootte van de gemeente (beiden van ordinaal meetniveau) 
worden er Spearmans rank correlaties berekend. De Spearman rank correlatie is geschikt voor 
het bepalen van de samenhang tussen variabelen van ordinaal meetniveau.  
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Bijlage F Antwoorden enquête 

F.1 Kennis over de verkeersveiligheid in uw gemeente 
Weet u over welke 3 kruispunten in de gemeente waar u werkt het meest geklaagd wordt door 
burgers over verkeersveiligheid? 
 

Antwoord % Abs 

Dit weet ik uit mijn hoofd 65,9% 89 

Ik weet waar ik deze informatie kan vinden 29,6% 40 

Mijn gemeente onderzoekt, maar ik heb hier geen toegang toe 0,7% 1 

Hier heeft mijn gemeente geen informatie over 3,7% 5 

Totaal 100,0% 135 

 
Hoeveel % van de 50 km/uur wegen in de gemeente waar u werkt heeft een vrijliggend fietspad? 
 

Antwoord % Abs 

Dit weet ik uit mijn hoofd 43,7% 59 

Ik weet waar ik deze informatie kan vinden 39,3% 53 

Mijn gemeente onderzoekt, maar ik heb hier geen toegang toe 4,4% 6 

Hier heeft mijn gemeente geen informatie over 12,6% 17 

Totaal 100,0% 135 

 
Hoeveel verkeersdoden vallen er onder fietsers in de gemeente waar u werkt? 
 

Antwoord % Abs 

Dit weet ik uit mijn hoofd 48,1% 65 

Ik weet waar ik deze informatie kan vinden 48,1% 65 

Mijn gemeente onderzoekt, maar ik heb hier geen toegang toe 2,2% 3 

Hier heeft mijn gemeente geen informatie over 1,5% 2 

Totaal 100% 135 
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Hoeveel % van de inwoners in de gemeente waar u werkt rijdt op een elektrische fiets? 
 

Antwoord % Abs 

Dit weet ik uit mijn hoofd 6,7% 9 

Ik weet waar ik deze informatie kan vinden 16,4% 22 

Mijn gemeente onderzoekt, maar ik heb hier geen toegang toe 5,2% 7 

Hier heeft mijn gemeente geen informatie over 71,6% 96 

Totaal 100,0% 134 

Missing (één gemeente heeft niet geantwoord op deze vraag)  1 

Totaal  135 

F.2 Feitenkennis 
Geef voor de volgende tegenstelling aan welke van de twee opvattingen binnen het Duurzaam 
Veilig gedachtengoed past.  
 

Antwoord % Abs 

GOED: Op stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen moet langzaam en snelverkeer 
gescheiden worden om langzaam verkeer te beschermen 

94,1% 127 

FOUT: Langzaam en snelverkeer moeten in zoveel mogelijk verkeerssituaties gemengd 
worden omdat verkeersdeelnemers dan vanzelf rekening met elkaar houden 

5,9% 8 

Totaal 100,0% 135 

 
Geef voor de volgende tegenstelling aan welke van de twee opvattingen binnen het Duurzaam 
Veilig gedachtengoed past.  
 

Antwoord % Abs 

GOED: Het verkeerssysteem moet zijn afgestemd op kwetsbare mensen zoals ouderen 74,8% 101 

FOUT: Het verkeerssysteem moet zijn afgestemd op de gemiddelde mens 25,2% 34 

Totaal 100,0% 135 

 
Geef voor de volgende tegenstelling aan welke van de twee opvattingen binnen het Duurzaam 
Veilig gedachtengoed past.  
 

Antwoord % Abs 

GOED: Uniformiteit in het verkeer betekent dat mensen uit de kenmerken van het 
verkeerssysteem herkennen hoe ze moeten handelen 

91,1% 123 

FOUT: Uniformiteit in het verkeer betekent dat verkeerssituaties precies gelijk ingericht 
moeten zijn 

8,9% 12 

Totaal 100,0% 135 
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Elke keuze die gemaakt wordt op het gebied van verkeer heeft ook invloed op verkeersveiligheid. 
Een goede samenwerking tussen Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw/Landschapsarchitectuur, 
Milieu en Verkeerskunde is daarom van belang. Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in 
hoeverre deze betrekking hebben op de situatie in de gemeente waar u werkt? 
 

Stelling 
Geheel 
oneens 

Beetje 
oneens 

Beetje eens Geheel eens Niet van 
toepassing 

Totaal 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

Ik begrijp de procedures en 
principes van mijn ruimtelijke 
ordening-collega’s 

0% 0 6,7% 9 28,1% 38 63,0% 85 2,2% 3 100,0% 135 

Ik begrijp de procedures en 
principes van mijn milieu-
collega’s 

0,7% 1 7,4% 10 48,1% 65 39,3% 53 4,4% 6 100,0% 135 

Ik heb voldoende 
stedenbouwkundige kennis 
om mijn werk te kunnen doen 

3,0% 4 11,1% 15 38,5% 52 45,9% 62 1,5% 2 100,0% 135 

Ik weet hoe ik mijn ruimtelijke 
ordening-collega’s moet 
benaderen om meer inzicht in 
hun plannen te krijgen 

0% 0 2,2% 3 13,3% 18 83,0% 112 1,5% 2 100,0% 135 

Ik weet hoe ik ruimtelijke 
ordening-collega’s kan 
overtuigen van bepaalde 
verkeersveiligheidsbeslissingen 

0,7% 1 2,2% 3 28,1% 38 67,4% 91 1,5% 2 100,0% 135 

 
Kunt u voor de volgende maatregelen aangeven hoe effectief deze zijn om de verkeersveiligheid 
van fietsers te verbeteren? Onder effectiviteit verstaan wij het besparen van slachtoffers. Geef 
daarnaast aan hoe zeker u van uw antwoord bent. 
 

 Hoe zeker bent u van uw antwoord? 

Heel onzeker Redelijk 
onzeker 

Redelijk zeker Heel zeker Totaal 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

Aanleggen 
vrijliggend fietspad 
op 50 km/uur 
wegen 

Niet 
effectief 

0% 0 0,7% 1 0% 0 0,1% 1 1,5% 2 

Gering 
effect 

0% 0 0,7% 1 1,5% 2 0% 0 2,2% 3 

Redelijk 
effectief 

0,7% 1 1,5% 2 20,7% 28 7,4% 10 30,4% 41 

Heel 
effectief 

0% 0 0% 0 21,5% 29 44,4% 60 65,9% 89 

 Totaal 0,7% 1 3,0% 4 43,7% 59 52,6% 71 100,0% 135 
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 Hoe zeker bent u van uw antwoord? 

Heel onzeker Redelijk 
onzeker 

Redelijk zeker Heel zeker Totaal 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

Aanleggen rotonde 
binnen de 
bebouwde kom 
met een vrijliggend 
fietspad en fietsers 
‘in de voorrang’ 

Niet 
effectief 

1,5% 2 0% 0 1,5% 2 1,5% 2 4,4% 6 

Gering 
effect 

0% 0 2,2% 3 11,1% 15 2,2% 3 15,6% 21 

Redelijk 
effectief 

0% 0 4,4% 6 35,6% 48 10,4% 14 50,4% 68 

Heel 
effectief 

0% 0 0% 0 10,4% 14 19,3% 26 29,6% 40 

 Totaal 1,5% 2 6,7% 9 58,5% 79 33,3% 45 100,0% 135 

 
 Hoe zeker bent u van uw antwoord? 

Heel 
onzeker 

Redelijk 
onzeker 

Redelijk zeker Heel zeker Totaal 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

Elektrische fiets 
training voor 
ouderen 

Niet 
effectief 

0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Gering 
effect 

0,7% 1 5,2% 7 7,4% 10 0,7% 1 14,1% 19 

Redelijk 
effectief 

0,7% 1 9,6% 13 40,0% 54 5,2% 7 55,6% 75 

Heel 
effectief 

0% 0 2,2% 3 10,4% 14 17,8% 24 30,4% 41 

 Totaal 15,% 2 17,0% 23 57,8% 78 23,7% 31 100,0% 135 

 
 Hoe zeker bent u van uw antwoord? 

Heel 
onzeker 

Redelijk 
onzeker 

Redelijk zeker Heel zeker Totaal 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

Verkeers-lessen 
voor kinderen 
op de 
basisschool 

Niet 
effectief 

0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Gering 
effect 

0% 0 3,0% 4 0,7% 1 0% 0 3,7% 5 

Redelijk 
effectief 

0,7% 1 3,7% 5 33,3% 45 5,2% 7 43,0% 58 

Heel 
effectief 

0% 0 1,5% 2 14,8% 20 37,0% 50 53,5% 72 

 Totaal 0,7% 1 8,1% 11 48,9% 66 42,2% 57 100,0% 135 
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 Hoe zeker bent u van uw antwoord? 

Heel onzeker Redelijk 
onzeker 

Redelijk 
zeker 

Heel zeker Totaal 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

Voorlichtingscampagne 
over MONO rijden op 
de fiets 

Niet 
effectief 

0% 0 0,7% 1 4,4% 6 1,5% 2 6,7% 9 

Gering 
effect 

2,2% 3 15,6% 21 22,2% 30 7,4% 10 47,4% 64 

Redelijk 
effectief 

0,7% 1 6,7% 9 23,7% 32 5,9% 8 37,0% 50 

Heel 
effectief 

0% 0 0% 0 1,5% 2 7,4% 10 8,9% 12 

 Totaal 3,0% 4 23,0% 31 51,9% 70 22,2% 30 100,0% 135 

 
 Hoe zeker bent u van uw antwoord? 

Heel onzeker Redelijk 
onzeker 

Redelijk 
zeker 

Heel zeker Totaal 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

Voorlichtingscampagne 
over MONO rijden op 
de fiets gecombineerd 
met gerichte 
handhaving door de 
politie 

Niet 
effectief 

0% 0 0% 0 1,5% 2 0,7% 1 2,2% 3 

Gering 
effect 

0% 0 5,2% 7 6,7% 9 0% 0 11,9% 16 

Redelijk 
effectief 

1,5% 2 10,4% 14 31,9% 43 8,1% 11 51,9% 70 

Heel 
effectief 

0% 0 0% 0 13,3% 18 20,7% 28 34,1% 46 

 Totaal 1,5% 2 15,6% 21 53,3% 72 29,6% 40 100,0% 135 

 
 Hoe zeker bent u van uw antwoord? 

Heel 
onzeker 

Redelijk 
onzeker 

Redelijk zeker Heel zeker Totaal 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

Uitdelen gratis 
fietshelmen aan 
basisschool-kinderen 
ondersteund door 
educatie en 
informatie voor 
ouders 

Niet 
effectief 

1,5% 2 3,0% 4 3,0% 4 1,5% 2 8,9% 12 

Gering 
effect 

1,5% 2 20,7% 28 18,5% 25 0,7% 1 41,5% 56 

Redelijk 
effectief 

0,7% 1 12,6% 17 22,2% 30 3,0% 4 38,5% 52 

Heel 
effectief 

0% 0 0,7% 1 3,0% 4 7,4% 10 11,1% 15 

 Totaal 3,7% 5 37,0% 50 46,7% 63 12,6% 17 100,0% 135 
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Hebben klachten van burgers invloed op uw beleid? Meerdere antwoorden mogelijk. 
 

Antwoord % Abs 

Ja, want het is een goede indicator voor de verkeersveiligheid 40,7% 55 

Ja, want het is een goede indicator voor de gevoelens van burgers 87,4% 118 

Nee, daar doen we niks mee 2,2% 3 

F.3 Data 
Hoeveel % van de omgekomen fietsers in het verkeer in Nederland wordt niet geregistreerd? Het 
percentage dat niet geregistreerd wordt, wordt ook wel onderregistratie genoemd. 
 

Antwoord % Abs 

Dit weet ik uit mijn hoofd 12,6% 17 

Ik weet waar ik deze informatie kan vinden 27,4% 37 

Ik weet wat onderregistratie is, maar niet waar ik deze informatie kan vinden 54,8% 74 

Ik weet niet wat onderregistratie is 5,2% 7 

Totaal 100,0% 135 

 
In hoeverre houdt de gemeente waar u werkt rekening met onderregistratie wanneer jullie de 
fietsongevallen bekijken? 
 

Antwoord % Abs 

Wij houden geen rekening met de onderregistratie want wij zien het nut daar niet van in 10,1% 13 

Wij houden geen rekening met de onderregistratie want wij weten niet hoe we dat 
moeten doen 

40,3% 52 

Wij houden wel rekening met de onderregistratie 49,4% 64 

Totaal 100,0% 129 

Missing (Wordt verklaard door de antwoorden “Ik weet niet wat onderregistratie is” op 
de vorige vraag) 

 6 

Totaal  135 

 
Wij vergelijken de ongevalsdata van onze gemeente met andere gemeenten … (meerdere 
antwoorden mogelijk) 
 

Antwoord % Abs 

Nooit, wij zijn een unieke gemeente 15,6% 21 

Met omliggende gemeenten 74,1% 100 

Met gemeenten met ongeveer gelijk inwoneraantal 43,7% 59 

Met gemeenten met evenveel kilometer weglengte 16,3% 22 

Met elke willekeurige gemeente, maar wij houden rekening met de verschillen in 
inwoneraantallen en weglengte 

17,8% 24 

Met elke willekeurige gemeente, je kunt er altijd wat van leren 6,7% 126 
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F.4 Planvorming en politiek 
Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in welke mate deze van toepassing is op de 
gemeente waar u werkt? 
 

Stelling Helemaal 
oneens 

Beetje oneens Beetje eens Helemaal eens Totaal 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

Ik kan mijn collega verkeerskundigen 
gemakkelijk overtuigen van mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsbeleid 

3,0% 4 3,0% 4 35,6% 48 58,5% 79 100,0% 135 

Ik kan mijn collega’s van andere afdelingen 
gemakkelijk overtuigen van mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsbeleid 

1,5% 2 5,2% 7 49,6% 67 43,7% 59 100,0% 135 

Ik kan mijn wethouder gemakkelijk 
overtuigen van mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsbeleid 

2,2% 3 5,2% 7 43,0% 58 49,6% 67 100,0% 135 

Ik heb veel invloed op het 
besluitvormingsproces voor mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsbeleid 

4,4% 6 11,9% 16 43,0% 58 40,7% 55 100,0% 135 

Anderen beslissen of mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsplan doorgevoerd wordt 

7,4% 10 20,0% 27 45,9% 62 26,7% 36 100,0% 135 

Ik kan externe partijen (zoals de 
Fietsersbond en burgers) gemakkelijk 
overtuigen van mijn fiets- en 
verkeersveiligheidsbeleid 

1,5% 2 11,9% 16 65,9% 89 20,7% 28 100,0% 135 

 
Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in welke mate deze van toepassing is op de situatie 
in uw gemeente? 
 

Stelling 
Helemaal 

oneens 
Beetje oneens Beetje eens Helemaal e                  

ens 
Totaal 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

Ik vind het gemakkelijk om voldoende 
budget voor mijn beleidsplannen te krijgen 

19,3% 26 39,3% 53 33,3% 45 8,1% 11 100,0% 135 

Ik weet bij welke andere afdelingen van mijn 
gemeente ik moet aankloppen om mijn 
plannen (gedeeltelijk) gefinancierd te krijgen 

5,2% 7 12,6% 17 51,9% 70 30,4% 41 100,0% 135 

Ik weet hoe ik de gemeenteraad kan 
bewegen meer geld uit te trekken voor fiets- 
of verkeersveiligheid 

9,6% 13 23,0% 31 54,8% 74 23,0% 17 100,0% 135 

Ik weet welke financieringsbronnen voor 
fiets- of verkeersveiligheid er zijn buiten mijn 
gemeente 

8,1% 11 14,1% 19 54,8% 74 23,0% 31 100,0% 135 

Ik heb veel invloed op het 
budgetteringsproces voor mijn fiets- of 
verkeersveiligheidsplan 

11,1% 15 33,3% 45 37,8% 51 17,8% 24 100,0% 135 

Anderen beslissen of en hoeveel budget ik 
voor mijn plan krijg 

3,0% 4 19,3% 26 46,7% 63 31,1% 42 100,0% 135 
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F.5 Overtuigingen 
Kunt u voor de volgende stellingen aangeven in welke mate dit van toepassing is op uw situatie? 
 

Stelling Helemaal 
oneens 

Beetje 
oneens 

Beetje eens Helemaal 
eens 

Totaal 

% Abs % Abs % Abs % Abs % Abs 

Maatregelen treffen 
helpt niet, mensen 
moeten zichzelf 
weten te gedragen in 
het verkeer 

22,2% 30 34,8% 47 40,7% 55 2,2% 3 100,0% 135 

Verkeersongevallen 
kunnen voorkomen 
worden met het 
juiste beleid 

7,4% 10 20,0% 27 60,7% 82 11,9% 16 100,0% 135 

Mensen maken 
fouten, we moeten 
ons verkeerssysteem 
daarop aanpassen 

5,9% 8 15,6% 21 50,4% 68 28,1% 38 100,0% 135 

F.6 Algemene vragen 
Wat is uw functie binnen deze gemeente? 
 

Functie % Abs 

Ontwerper 3,0% 4 

Verkeersveiligheid 97,0% 131 

Totaal 100,0% 135 

 
Hoeveel dagen besteedt u gemiddeld per week aan verkeersveiligheid? 
 

Aantal dagen % Abs 

Minder dan een halve dag per week 13,3% 18 

Een halve tot één dag per week 16,3% 22 

Eén tot twee dagen per week 31,1% 42 

Twee tot drie dagen per week 20,7% 28 

Vier tot vijf dagen per week 18,5% 25 

Totaal 100,0% 135 

 
Vul in hoeveel fte er in de gemeente waar u werkt ingezet wordt voor verkeer/mobiliteit. Vul 
daarna in hoeveel fte hiervan ingezet wordt voor verkeersveiligheid. Vul als laatste in hoeveel fte 
voor verkeersveiligheid uitbesteed wordt aan externe partijen. 
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Verkeer/Mobiliteit 
Klassen % Abs 

0,0 – 0,9 fte 21,5% 29 

1,0 – 1,9 fte 26,7% 36 

2,0 – 2,9 fte 13,3% 18 

3,0 fte of meer 38,5% 51 

Totaal 100,0% 134 

Missing (van één gemeente is niet te achterhalen of het juist ingevuld is)  1 

Totaal  135 

 
Verkeersveiligheid 

Klassen % Abs 

0,0 fte 3,0% 4 

0,1 – 0,9 fte 50,7% 68 

1,0 – 1,9 fte 29,9% 40 

2,0 fte of meer 16,4% 22 

Totaal 100,0% 134 

Missing (van één gemeente is niet te achterhalen of het juist ingevuld is)  1 

Totaal  135 

 
Uitbesteed 

Klassen % Abs 

0,0 fte 46,3% 62 

0,1 – 0,9 fte 35,8% 48 

1,0 – 1.9 fte 11,2% 15 

2,0 fte of meer 6,7% 9 

Totaal 100,0% 134 

Missing (van één gemeente is niet te achterhalen of het juist ingevuld is)  1 

Totaal  135 

 
Gemeentegrootte 

Klassen % Abs 

Minder dan 20.000 inwoners 17,8% 24 

20.000 – 50.000 inwoners 52,6% 71 

50.000 – 100.000 inwoners 14,8% 20 

Meer dan 100.000 inwoners 14,8% 20 

Totaal 100,0% 135 
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Bijlage G Impressie afsluitende bijeenkomst 
 
Terugblik bijeenkomst Leren in verkeersveiligheid 
 
Aanwezigen: CROW, DTV consultants, Goudappel, Kennisnetwerk SPV, Kenniscentrum Shared 
Space, NLH Stenden, PAO, ROVZH, SWOV, VVN (namens NVVC-organisatie), gemeenten Oirschot, 
Elburg, Hilversum, Gemert-Bakel, Capelle aan den IJssel en Lansingerland, Provincies Groningen 
en Brabant.  
 
Wat heb je als ambtenaar die werkt in verkeersveiligheid aan kennis, welke kennis heb je nog 
nodig en hoe krijg je die het liefste aangereikt? Deze vragen stonden op 19 oktober centraal 
tijdens een webinar van het Kennisnetwerk SPV. Opleidingsinstituten en ook overheden gingen 
hierover met elkaar in gesprek. Aanleiding was een bijna afgerond onderzoek van SWOV over dit 
thema waarvan de uitkomsten door Charlotte Bax van SWOV werden gepresenteerd. Het 
Kennisnetwerk SPV wil ook graag weten wat de leerbehoefte is om daar in haar werkprogramma 
2021 op in te spelen aldus Wilma Slinger die het webinar namens het kennisnetwerk begeleidde.  
 
Na een korte speeddate waarbij de deelnemers bespraken wat zij onlangs nog hadden geleerd en 
nog wilde leren ging Charlotte Bax in op haar onderzoek. Zie hiervoor ook haar presentatie. Voor 
dit onderzoek zijn alle gemeenten in Nederland benaderd met een enquête, en zijn negen 
gemeenteambtenaren geïnterviewd. Vragen die hierbij centraal stonden zijn: Welke kennis 
hebben gemeenteambtenaren nodig, welke kennis hebben ze al in huis en hoe voorziet het 
kennisaanbod in eventuele kennisleemten? De input uit dit webinar gebruikt SWOV ook bij het 
formuleren van de aanbevelingen. Marieke Aartsen (CROW) sprak vervolgens in haar verhaal 
over de trends in leren bij professionals. Zie hiervoor ook haar presentatie. Uit onderzoek onder 
klanten van CROW bleek dat 50% van de ondervraagden tevreden is met een traditionele 
training. Ze ervaren het als prettig om even los te zin van de praktijk, met een andere casus bezig 
te zijn en om andere cursisten te ontmoeten. 25% van de ondervraagden zit hier niet meer op te 
wachten. Deze zogeheten “backpackers” zijn opzoek naar informatie op het moment wanneer zij 
het nodig hebben. Ze zoeken hele kleine stukjes informatie en zijn toepassingsgerichter. Het blijkt 
bij diegenen die verkeerkundige zijn dat ze voldoende kennis in huis hebben, of weten hoe ze de 
kennis moeten vinden. Er liggen echter wel uitdagingen bij procesvaardigheden. De sociale 
vaardigheden zijn ook belangrijk, “jouw” oplossing moet geaccepteerd worden, er is meer 
participatie van de doelgroep en de eigenautoriteit wordt niet zondermeer geaccepteerd. 
Daarnaast is er weinig tijd voor verdieping en innovatie. De inspiratie komt daarom ook voort uit 
projecten en ook van anderen. 
 
Na de presentaties zijn de aanwezigen uiteengegaan in twee groepen: de overheden en de 
kennisaanbieder. De kennisaanbieders en overheden kregen elk drie vragen mee. De 
kennisaanbieders kregen de volgende drie vragen mee:  
1. Hoe kun je de kennisleemten in je eigen programma verwerken? 
2. Onderschrijf je de leertrends zoals door Marieke geschetst? 
3. Wat zie je zelf in het veld als het gaat om leerbehoefte? Denk hierbij ook aan wat het SPV 

vraagt. 
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De volgende punten kwamen naar voren tijdens de discussie tussen aanbieders: 
 Er zijn grote verschillen in de basis-/voorkennis tussen deelnemers aan cursussen. Cursisten 

hebben behoefte aan goede praktijkvoorbeelden en aan netwerken en van elkaar leren. Ook 
het werken met eigen casussen om te oefenen wordt op prijs gesteld.  

 De digitale vaardigheden van studenten aan de reguliere opleidingen waar verkeersveiligheid 
aan bod komt schieten regelmatig tekort. Studenten weten niet goed waar zij betrouwbare 
informatie over verkeersveiligheid kunnen vinden.  

 Verkeersveiligheidsambtenaren hebben een goede basiskennis, maar missen soms de nieuwe 
ontwikkelingen doordat zij weinig tijd (kunnen) vrijmaken voor het lezen van vakbladen, 
deelname aan congressen et cetera.  

 Aan de NLH Stenden zijn goede ervaringen opgedaan met het mengen van voltijds studenten 
en professionals in één cursus.  

 We spreken als opleiders voor de personen die traditioneel opgeleid willen worden. Mensen 
die behoefte hebben aan een andere manier van leren ontbreken. Dit is 25% van de mensen 
die we nu dus missen.  

 Goudappel speelt in op de vraag van ambtenaren om meet ‘on the job’ te leren door tien-
ritten kaarten aan te bieden voor vragen en advies.  

 
De groep met overheden kreeg de volgende drie vragen mee: 
1. Is er behoefte aan de kennis die gepresenteerd is als leemte? 
2. Hoe wil je kennis aangeboden krijgen? (digitaal/deels, huiswerk, 1 of meer dagen etc) 
3. Welke andere kennisleemten zie je bij jezelf of anderen? Denk hierbij ook aan wat het SPV 

vraagt. 
 
De volgende punten kwamen naar voren tijdens de discussie: 
 Het ontbreekt vaak aan tijd, affiniteit en prioriteit. Daarom delft educatie vaak het onderspit. 

De grotere gemeenten hebben daar minder last van, omdat daar meerdere mensen aan 
verkeersveiligheid werken.  

 Een kennisleemte die nog naar boven komt is het combineren van de verschillende pijlers 
infra, educatie/voorlichting en handhaving in de risico gestuurde aanpak, hoe doe je dat? 

 De politieke context is ook vaak belangrijk, omdat bij de politiek vaak de prioriteit ligt bij de 
infrastructurele kant.  

 Risico gestuurd beleid wil niet altijd landen bij kleinere gemeenten door gebrek aan tijd, 
waardoor men zich niet kan verdiepen in wat dat precies inhoudt. Ze haken daardoor niet 
aan. Noord-Brabant denkt zelfs aan het opzetten van een expertteam om gemeenten een 
vraagbaak te bieden. 

 Als iemand kennis heeft is het belangrijk om dit te delen. Een optie is om dit te faciliteren, een 
structuur bedenken waar overheden van elkaar kunnen leren. Daar wordt aan toegevoegd 
dat er soms de hele dag wordt vergaderd, maar dat er dan niks wordt uitgewisseld over hoe je 
elkaar kunt helpen. De agenda kan zo gemaakt worden dat kennis en leren een plek hebben.  

 
De deelnemers aan het webinar geven enkele aanbevelingen mee: 
 Er is vooral veel behoefte aan leren van elkaar, al dan niet in de vorm van een cursus. 

Daarnaast kunnen overlegagenda’s daarop afgestemd worden, of kan dit extra worden 
gefaciliteerd ( wellicht ook door een derde partij als het Kennisnetwerk SPV).  

 De praktijk is leidend voor de leerbehoefte, maar ook voor de tijd/prioriteit voor leren: 
plotselinge drukte door een nieuwe subsidieregeling of politieke prioriteiten. 

 Er is behoefte aan netwerken en aan leren door het toepassen van kennis op het dagelijks 
werk. Adviesbureaus kunnen daar een rol bij spelen. Ambtenaren die uitbesteden leren daar 
ook veel van.  

 Ook vakbladen kunnen een rol hebben in ‘leren’ en kennis overbrengen. 
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Bijlage H Indeling in kennisvormen (bij)scholingsaanbod 
 

Aanbieder Situationele kennis Parate kennis Procedurele kennis Strategische kennis Culturele kennis 

Congressen 

Colloquium 
Vervoersplanologisch 
Speurwerk 

 Snorfiets naar de rijbaan.   Nieuwe wegecategorisering in 
Vlaanderen 

 Studie in de basis voor een robuuster 
netwerk 

 Boos op de fiets 

 Amsterdamse ervaringen met 
floating car data 

 Professionalisering van 
smartphone dataverzameling 

 Durven kunnen en willen fietsen! 
 De klantwenspiramide voor 

reizigers 
 De weg naar datagedreven 

mobiliteit 

  

Nationaal 
Fietscongres (2019) 

 Doortrappen: Veiliger fietsen 
tot je 100ste 

 De fietsfluisteraar: Wat vinden 
fietsers nu echt van de 
fietsinfra in uw gemeente? 

 30 km/uur op drukke wegen in de 
stad. Gevolgen voor de fiets 

 Appen op de fiets over één week 
verboden. Wat betekent het verbod 
voor jongeren? En voor interventies 
gericht op veiliger fietsen? 

 Fietsen op veiligheidsbalans. 

 De fietsfluisteraar: Wat vinden 
fietsers nu echt van de fietsinfra 
in uw gemeente? 

 Omgevingswet en fiets 
voor creatievelingen 

 Fietskansen verzilveren bij 
Rijkswaterstaat projecten 

 Houten “e-bikestad 2020” 
 De fietsfamilie en de 

familie van fietsers de 
fietsvisie 2040 van de 
fietsersbond 

Nationaal 
Verkeerskunde-
congres (2019) 

 Snorfiets naar de rijbaan.   30 km/uur op een 
gebiedsontsluitingsweg …, hoe kan 
het wel? 

 Parkeren en (duurzame) 
gebiedsontwikkeling. 

 SPI fiets onder de loep 
 Pecha Kucha deel 1 (Software 

voor parkeren) 
 Verkeersveiligheidsmodel 

gemeente Rotterdam 

  Fietsvisie 2040, 
luchtfietserij of 
toekomstbeeld?  
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Aanbieder Situationele kennis Parate kennis Procedurele kennis Strategische kennis Culturele kennis 

Nationaal 
Verkeersveiligheids-
congres 

 Verkeersveiligheidsvergelijker 
 Verkeersveiligheidspiramide en 

de risicogestuurde SPV aanpak 
 100 geanalyseerde 

verkeersonveilige situaties: de 
rode draad 

 Van provinciale weg naar 
dorpsstraat: van 50+ naar 30- 

 Nieuwe aanpak Den Haag, met 
fietser en voetganger centraal 

 Inzicht in de veiligheid van de 
lokale hoofdwegen met CROSS 

 Van 50 naar 30! (Maar niet overal) - 
deel 1&2 

 Risico gestuurd werken met SPI 
Fietsinfrastructuur 

 Gedragswetenschappelijke do’s & 
don’ts bij verkeerseducatie 

 Veilig onderweg, blijven meedoen! 
 Zelfscan Veilige Mobiliteit geeft 

nieuwe inzichten 
 Verkeersongevallenprotocol – eerste 

ervaringen uit de pilots. 

 Aan de slag met risico-analyses 
en uitvoeringsagenda's 

 Lokale ongevalanalyses (SAVEe 
2.0) 

 Ontwikkelingen in 
verkeersveiligheidsdata 

 100 geanalyseerde 
verkeersonveilige situaties: de 
rode draad 

 Verkeersveiligheidspiramide en 
de risicogestuurde SPV 

 Verkeersonveiligheidsplan 
Roermond 

 Samenwerken op 
handhaving in de praktijk  

 

Nationaal 
Voetgangerscongres 

 Loopbaarheid van Leeuwarden 
en het mobiliteitsplan. 

 Voetgangers, ongevallen en veiligheid 
 Kansen en bedreigingen 

micromobiliteit voor voetgangers 
 Visuele aspecten van de openbare 

ruimte 

 Friese samenwerking tussen vier 
SEH-afdelingen 

 Inspanningen om te komen 
tot Voetgangersbeleid. 

 Friese samenwerking 
tussen vier SEH-afdelingen 

 Groningen en de 
beweegvisie 

Verkeersgedragsdag  Leren van 100+ 
verkeerveiligheidsanalyses  

 De invloed van verkeersinfo in-
het-voertuig op het rijgedrag 
van de chauffeur  

 Niet-Nederlandse studenten 

  Leren van 100+ 
verkeerveiligheidsanalyses 

 

  Leren van 100+ 
verkeerveiligheidsanalyses 

Cursussen 

CROW   Verkeersveiligheid vanuit menselijk 
perspectief. 

 Opleiding verkeerstechniek 
 Inleiding in wegontwerp 
 Beïnvloeden van mobiliteitsgedrag 

   Beïnvloeden van 
mobiliteitsgedrag 

DTV-cursussen   Aanpak 
verkeersveiligheidsknelpunten 

 Ontwerp hoofdwegen 
 Basis verkeersveiligheid 
 Human factors in het verkeer 

 Ontwerp hoofdwegen 
 Verkeerskundig ontwerp 

 Verkeersveilgheidsauditor 
 Verkeersveiligheidsauditor 

rijkswegennet 
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Aanbieder Situationele kennis Parate kennis Procedurele kennis Strategische kennis Culturele kennis 

 Verkeerskundig ontwerp 

Kennisnetwerk SPV Regiobijeenkomsten  Hoe verder met de grijze 50km/uur-
weg 

 Van risicoanalyse naar 
uitvoeringsprogramma 

 Regiobijeenkomsten 

PAO-cursussen 
(Cursus 
Verkeersveiligheid 
nieuwe 
ontwikkelingen) 

 Aan de slag met (eigen) lokale 
casus 

 Diverse onderdelen van de cursus   Aandacht voor strategie op 
hoger abstractieniveau 

 Aandacht voor 
voorzorgcultuur 

Opleidingen 

NHL Stenden: 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

 Eerste jaar: 
Praktijkopdrachten waarbij verkeersveiligheid een (deel)onderwerp kan zijn. 
Aandacht voor verkeersveiligheid (o.a. DV) in theorie vakken. 
Tweede jaar: 
Praktijkopdrachten (zoals het opstellen van een Ruimtelijk en 
Mobiliteitsprogramma)  en stage waarbij verkeersveiligheid een 
(deel)onderwerp kan zijn. Aandacht voor verkeersveiligheid (o.a. SPV) in 
theorie vakken. 
Derde jaar: 
Aandacht voor verkeersveiligheid in de minor Traffic psychology, in theorie en 
in praktijkopdrachten 
Vierde jaar: 
Stage en afstuderen waarbij verkeersveiligheid een (deel)onderwerp kan zijn 

  

NHTV / BUAS: 
Mobiliteit  

 Jaar 1: 
Verkeersveiligheid (3EC) – Met aandacht voor relevante beleidsstukken, DV, 
praktische zaken zoals educatie en incident management en wordt gekoppeld 
aan actualiteit en een praktijkopdracht 
Jaar 2: 
Praktijkopdrachten waarbij verkeersveiligheid een (deel)onderwerp is 
Jaar 3: 
Mobiliteit en gedrag – Gaat over keuzes die mensen maken voor en tijdens 
verplaatsing. Hierover is wel eens contact met een oud-collega (Matthijs Dicke) 
van Windesheim. 
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Aanbieder Situationele kennis Parate kennis Procedurele kennis Strategische kennis Culturele kennis 

Jaar 4: 
Veel praktijkopdrachten, zoals stages, afstudeeropdrachten en fieldlabs. 
Studenten leren naar verkeersveiligheid kijken als integraal onderdeel van de 
praktijkopdracht, waarin ook bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en 
duurzaamheid aan bod komen. 

TU Delft  
(Vak Traffic Safety) 

Zowel Nederlandse als 
internationale casussen 

Diverse onderdelen van het vak Onderdelen Traffic safety modelling, 
safe road design, road safety audits 

Aandacht voor strategie op 
hoger abstractieniveau 

Aandacht voor verschillen 
tussen landen, werelddelen, 
culturen op verschillende 
terreinen  

Windesheim 
Flevoland: Ruimtelijke 
Ontwikkeling – 
Mobiliteit 

 Jaar 2: 
- Verkeersveiligheid als vak (3EC) 
- Verkeersveiligheid als onderdeel andere vakken 
Jaar 3: 
Minor met aandacht voor verkeersveiligheid (vaak verkeerspsychologie van 
NHL) 
Praktijkopdracht jaar 1, 2, 3: 
Onderwerp en opdracht wordt aangereikt door opleiding (kan VV als 
onderwerp hebben) 
Praktijkopdracht jaar 4: 
Onderwerp naar keuze en door student zelf binnengehaald (kan dus VV zijn) 
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Ongevallen voorkomen 
Letsel beperken 
Levens redden 

SWOV 
Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

Postbus 93113 

2509 AC Den Haag 

Bezuidenhoutseweg 62 

070 – 317 33 33 

info@swov.nl 

www.swov.nl 

 

 @swov_nl / @swov 

 linkedin.com/company/swov 

http://www.swov.nl/
https://twitter.com/swov_nl
https://twitter.com/swov
http://linkedin.com/company/swov
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