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Samenvatting 

In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer heeft de SWOV een 
onderzoek gedaan naar kansrijke schadepreventiemaatregelen bij bedrijven 
met een transportfunctie van goederen langs de weg. Het onderzoek is 
uitgevoerd in samenwerking met de Vakgroep Ruimtelijke Economie van de 
Vrije Universiteit van Amsterdam en de ondernemersorganisatie voor 
Logistiek en Transport (EVO). 
Onder 'kansrijk' wordt in dit rapport verstaan: maatregelen op het gebied 
van schadepreventiebeleid, die vanuit bedrijfseconomisch perspectief de 
voorkeur genieten bij bedrijven met een transportfunctie. 

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op: 
- Diepte-interviews met leidinggevenden van bedrijven met een transport

functie; zij hebben reeds ervaring opgedaan met een schadepreventie
beleid en ervaringen bij de EVO. 

- Een landelijke enquête onder leden van de EVO, Transport Logistiek 
Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). 

- Een literatuurverkenning. 
- Een ongevallenanalyse. 

Het veldwerk heeft een aantal kansrijke maatregelen opgeleverd, gezien 
vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Hier zijn nog enkele maatregelen aan 
toegevoegd, die vanuit de verkeersveiligheidsoptiek gewenst worden geacht. 
In totaal zijn er elf maatregelen geselecteerd. 
Het onderzoek maakt duidelijk dat het niet mogelijk is om standaard 
berekeningen te maken van de bedrijfseconomische kosten/baten van 
kansrijke maatregelen die voor alle bedrijven in deze sector representatief 
geacht kunnen worden. De kostenlbaten blijken te veel afte hangen van 
specifieke bedrijfskenmerken, zoals type vervoer, soort lading, bedrijfs
cultuur, grootte van een bedrijf, eigen vervoerder of transporteur, bereidheid 
bij de leiding om een actief schadepreventiebeleid te voeren, aantal schades, 
marktgrootte. 
In dit onderzoek is daarom volstaan met het uitwerken van voorbeeld
berekeningen voor enkele ideaal-typische bedrijven (van verschillende 
grootte en met verschiIIend veronderstelde bedrijfsculturen). Hiermee is de 
berekeningsmethodiek voor de kosten/baten uitgewerkt. Op basis van deze 
voorbeeldberekeningen zijn de volgende algemene conclusies getrokken ten 
aanzien van het rendement van de maatregelen. 
• Met name bij de grotere bedrijven kunnen nog grote bedrijfseconomische 

opbrengsten behaald worden door het voeren van een actief schade
preventiebeleid. Dit leidt bovendien tot een afname van de betrokkenheid 
van vrachtwagens bij ongevallen, waardoor ook de verkeersveiligheid in 
het algemeen wordt bevorderd (een positief maatschappelijk effect). 

• Bijkomende effecten van een actief schadepreventiebeleid voor het 
bedrijfsleven kunnen zijn: 

- de sfeer op het bedrijf verbetert (dit leidt onder meer tot een grotere 
betrokkenheid en motivatie en een lager ziekteverzuim); 

- het imago van een bedrijfverbetert; 
- het aantalletselongevallen en ongevallen met dodelijke afloop waar 

vrachtwagens bij betrokken zijn, neemt af; 
- besparing op onderhoudskosten (bijvoorbeeld bandenslijtage); 
- besparing op brandstof. 
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Summary 

An example of economie costs and benefits resulting from damage
prevention measures 
Under the authority ofthe Netherlands Transport Research Centre (AVV), 
SWOV Institute for Road Safety Research carried out a study into Iikely 
damage-prevention measures being taken at companies engaged in the road 
transport offreight. This study was carried out in co-operation with the 
Department of Spatial Economics at the Free University Amsterdam and the 
Dutch Association of Transport Users and Transport on Own Account 
(EVO). This report considered a damage-prevention measure to be 'Iikely' if 
it was preferred for economic reasons by companies engaged in transport. 

The research results were based on: 
- In-depth interviews with managers working at companies engaged in 

transport; these managers had previously acquired experience with 
damage-prevention policy and had worked with the EVO. 

- A national survey among members ofthe EVO, Transpolt en Logistiek 
Nederland and the Royal Dutch Transport Federation (KNV). 

- A literature search. 
- An accident analysis. 

The fieldwork produced several measures considered likely for economic 
reasons. To these were added certain measures deemed desirabie for reasons 
of road safety. A total of eleven measures were selected. 

The study clearly shows that it is not possible to make standard calculations 
ofthe economie costs and benefits of likely measures which can be deemed 
representative for all the companies in this sector. The costs and benefits 
appear to be too dependent on specific business characteristics such as the 
type of transport, sort of cargo, company culture, size ofthe company, 
availability of a company's own haulier or carrier, willingness of the 
management to carry out an active damage-prevention poIicy, number of 
damages, and market volume. 

This study was therefore confined to the elaboration of example calculations 
for certain ideally typical companies (ofvarious sizes and with various 
assumed company cultures) that then resulted in working out a method of 
calculating costs and benefits. Based on these example calculations, the 
following general conclusions were drawn with regard to the useful effect 
produced by the measures: 
• Larger companies in partictilar could still gain large economic benefits 

by implementing an active damage-prevention policy. This would also 
result in a reduction of lorries involved in accidents, a benefit whieh 
would also improve road safety in general (a positive effect for society). 

• Additional benefits to trade and industry resulting from an active 
damage-prevention policy could be: 

- a more pleasant working atmosphere at the company (leading to eftècts 
as greater involvement and motivation, and lower rate of absenteeism); 

- an improvement in the company's image; 
- a decrease in the number ofinjury and fatal accidents involving lorries; 
- a savings on maintenance costs (e.g., tire wear); 

a savings on fuel. 
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Voorwoord 

Als onderdeel van het verkeersveiligheidsbeleid van het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat worden bedrijven met een transportfunctie van 
goederen langs de weg, op diverse manieren gestimuleerd actief een 
schadepreventiebeleid in te voeren. 
Als onderdeel hiervan wil het ministerie voor de bedrijven inzichtelijk 
maken welke bedrijfseconomische kostenlbaten er verbonden zijn aan een 
schadepreventiebeleid en welk rendement daar uit kan voortvloeien. 

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie heeft de SWOV 
opdracht gegeven de bedrijfseconomische kostenlbaten te berekenen van 
maatregelen die vanuit een bedrijfseconomisch perspectief de voorkeur 
zullen genieten bij bedoelde bedrijven. 
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Vakgroep Ruimtelijke 
Economie van de Vrije Universiteit van Amsterdam; zij voerden de bedrijfs
economische onderdelen van het onderzoek uit. Praktische ondersteuning is 
verleend door de EVO, ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport 
en TLN (Transport en Logistiek Nederland). Behalve de EVO en TLN, heeft 
ook KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) zijn medewerking aan dit 
onderzoek verleend door zijn ledenbestand ter beschikking te steIIen voor 
het organiseren van een landelijke enquête onder de bedrijven. 

De auteurs willen hierbij nog hun dank uitspreken voor de medewerking van 
de bezochte bedrijven die aan dit onderzoek meewerkten. In veelal uren
lange interviews heeft men uitleg gegeven over de inhoud en het 
functioneren van het schadepreventiebeleid. Men heeft ook gegevens over 
kosten/baten van maatregelen verstrekt, voor zover die te achterhalen waren. 
Ook de naaste toekomstverwachtingen met betrekking tot het 
schadepreventiebeleid zijn tijdens het interview besproken. 
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1. Inleiding 

1.1. Achtergrond 

Als zwaar verkeer (gelede en ongelede voertuigen met een leeg gewicht 
boven de twaalf ton) betrokken raakt bij verkeersongevallen, heeft dat 
vooral ernstige gevolgen voor derden. Zo melden Heyer et al. (1996) dat er 
in vijf jaar gemiddeld meer dan zes keer zoveel slachtoffers vielen onder de 
botspartners van het zwaar verkeer dan er slachtoffers vielen in de vracht
wagens zelf. 
De overheid wil daarom onder andere ondersteuning bieden aan bedrijven 
met een transportfunctie (transportbedrijven en bedrijven met eigen 
vervoer), die willen investeren in (veiligheids)maatregelen. Het type 
ondersteuning waar dit rapport gegevens voor levert, bestaat uit een 
uitgewerkt voorbeeld van kosten/baten van een aantal 'kansrijke' 
maatregelen. Met 'kansrijk' wordt hier bedoeld: maatregelen die het meeste 
kans maken om door bedrijven te worden ingevoerd, aangezien deze 
resulteren in lagere kosten. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt zullen 
maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de schade last/
frequentie dus de meeste kans maken. 
In diverse rapporten wordt melding gemaakt dat de omvang van de schade
last voor bedrijven aanleiding kan zijn om een (beperkt) schadepreventie
beleid in te voeren. Veelal zal de verzekeringsmaatschappij de eerste aanzet 
tot die bewustwording hebben gegeven. (Fokkema, 1990; Goevaers, 1996; 
Lindeijer, 1995, 1996; Wesselingh, 1996). 
Het stimuleren van het invoeren van een schadepreventiebeleid bij deze 
bedrijven, zal de schadefrequentie van een bedrijf doen verminderen. Indien 
de schadefrequentie van een bedrijf redelijk afneemt, zal dat ook de 
verkeersveiligheid ten goede komen. Zodoende kan de overheid indirect de 
verkeersveiligheid helpen bevorderen. 

Schadeverzekeraars hanteren bij presentaties in bedrijven over de 
verhouding van geclaimde schades naar ernst van de afloop, onder andere 
een 'schadepyramide' ,die gebaseerd is op jarenlange ervaring. Van 
gemiddeld 400 claims valt driekwart in de categorie 'lichte materiële 
schade'. Slechts een klein deel daarvan (3%) betreft ongevallen met (ernstig) 
letsel. 
Voor bedrijven zèlf, gelden verder nog kostenposten die een direct gevolg 
zijn van schades, zoals de kosten van inzet van vervangend materieel, 
omzetverlies en ziektekosten; de zogenaamde 'verborgen' kosten. 
Een indicatie over het aandeel van deze verborgen kosten komt uit een case
studie die de EVO heeft uitgevoerd bij één van haar leden. Uit die analyse 
bleek dat de verborgen kosten ongeveer gelijk zijn aan het aandeel dat door 
de verzekeringsmaatschappij aan claims wordt uitgekeerd. 
Eén en ander laat zien dat vooral materiële schades van doorslaggevende 
betekenis zijn voor een bedrijf bij de beslissing om een schadepreventie
beleid op te zetten. 

Waar in dit rapport gesproken wordt van maatregelen, worden altijd de 
kansrijke schadepreventiemaatregelen bedoeld. 
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1.2. Inhoud en aanpak van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is het bepalen welke maatregelen op het gebied 
van verkeersveiligheid (energie en milieu) zouden kunnen worden genomen 
door bedrijven met een transportfunctie, waarbij de meest gunstige kosten
/batenverhouding ontstaat, rekeninghoudend met mogelijke invloeden van 
parameters (grootte van een bedrijf, deelmarkt enzovoort). 

De onderzoeksopdracht luidt: 
Stel vast welke maatregelen 'kansrijk' zijn (ongeveer tien maatregelen). 

- Bereken de bedrijfseconomische kosten/baten per kansrijke maatregel, 
zodanig dat ze zoveel mogelijk gebaseerd zijn op gegevens uit de 
praktijk. 

Gekozen is voor de volgende onderzoeksstrategie: 
Maatregelen die al zijn genomen door bedrijven in het kader van hun 
schadepreventiebeleid, zullen worden opgevat als 'kansrijk'. Men verwacht 
dat naar aanleiding van deze maatregelen ook andere bedrijven hieraan de 
voorkeur zullen geven als zij zich bewust gaan worden van de omvang van 
hun schadelast en daar wat aan willen doen. 
Deze strategie betekent dat verkeersveiligheidseffecten van maatregelen niet 
als uitgangspunt worden genomen bij het uitvoeren van de onderzoeks
opdracht. 

De onderzoeksmethodiek is explorerend van aard. Dit houdt in dat het 
onderzoek in stappen is uitgevoerd. Op grond van ervaringen en/of 
resultaten van de voorgaande stap, is de voorgenomen aanpak en uitvoering 
van de volgende stap op praktische haalbaarheid beoordeeld en indien nodig 
aangepast in overleg met de opdrachtgever. 
De keuze voor deze methodiek is gebaseerd op informatie uit een eerste 
oriënterend gesprek met de EVO, aangevuld met informatie uit een 
literatuurverkenning. 
Het resultaat van beide informatiebronnen duidde op de volgende 
onderzoekstechnische problemen, waar rekening mee moest worden 
gehouden: 
I. Voordat een schadepreventiebeleid in een bedrijf daadwerkelijk wordt 

ingevoerd, gaat er meestal een bewustwordingsperiode bij leiding
gevenden aan vooraf. Is er eenmaal sprake van een cultuuromslag in het 
denken over en het handelen met betrekking tot (verkeers)schades, dan is 
men (leidinggevenden) bereid andere (veiligheids)maatregelen te 
overwegen. Registratie van 'welke maatregel is ingevoerd met welke 
kostenlbaten' is voor het bedrijf minder interessant als het behaalde 
succes (verlaging van het schadepatroon) maar wordt gecontinueerd. 
Voor het onderhavige onderzoek zal dat kunnen betekenen dat een 
gevonden kostenafname achteraf niet uit te sp Iitsen is naar de 
verschillende, genomen maatregelen. 

2. Bedrijven zijn géén wetenschappelijke instellingen. Men neemt op grond 
van positieve verwachtingen over het rendement een besluit over het 
invoeren van één of meer maatregelen. Als na een zekere periode blijkt 
dat een grotere afname in de schadekosten optreedt ten opzichte van de 
gemaakte kosten voor schadepreventie, dan is daarmee voor het bedrijf 
voldaan aan de verwachting dat de investering verantwoord is geweest. 
Of de geconstateerde reductie wellicht (mede) door iets anders is 
veroorzaakt, is voor het bedrijf niet relevant meer. 
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3. Andere praktische problemen (interveniërende variabelen) kunnen zijn: 
- meer maatregelen worden tegelijk Of vlak na elkaar ingevoerd; 

in de praktijk (tijdens de implementatiefase) blijkt het nodig om de 
maatregel aan te passen aan (veranderde) omstandigheden; 

- maatregelen worden ingevoerd, terwijl het bedrijf bijvoorbeeld 
tegelijkertijd ofvlak daarna fuseert. 

4. Schadegegevens zijn concurrentiegevoelige gegevens. De kans is groot 
dat bedrijven alleen in algemene termen of alleen in samengestelde 
bedragen informatie willen verstrekken. Controle op de juistheid van de 
ontvangen informatie is alleen mogelijk als men als buitenstaander de 
gegevens zèlf uit de administratie selecteert. Als het bedrijf gegevens 
verstrekt, kan men niet vragen om een controle uit te mogen voeren op de 
juistheid ervan. 

5. In het verlengde van punt 4 moet rekening worden gehouden met het feit 
dat veel bedrijven (uit concurrentie-overwegingen) géén gegevens aan 
'buitenstaanders' zullen verstrekken. 

Dit laatste punt is onder andere reden geweest om gebruik te maken van de 
ingangen die de EVO en TLN hebben geboden. Uit onderzoek is gebleken, 
dat onder deze vlag bedrijven eerder bereid zijn tot medewerking (Lindeijer, 
1996). 

1.3. Uitvoering van het onderzoek 

Het voornoemde project heeft als opdracht het samenstellen van een lijst van 
ongeveer tien kansrijke schadepreventiemaatregelen, met een overzicht van 
de bedrijfseconomische kosten/batenverhouding per maatregel. 
In de praktijk verschilt de doelgroep onderling sterk van elkaar qua grootte 
(omvang van het wagenpark), marktgerichtheid, enzovoorts. Daarom zullen 
niet voor alle bedrijven de in aanmerking komende maatregelen even 
relevant zijn. Hier wordt rekening mee gehouden, door onder andere 
belangrijke parameters die daarop van invloed kunnen zijn in het onderzoek 
te betrekken. 

Het project heeft drie uitvoeringsfasen: 
1. Definitiefase, bestaande uit: een (Iiteratuur)oriëntatie op en inventarisatie 

van kansrijke schadepreventiemaatregelen en hun kosten/baten. 

2. Ontwikkelingsfase, bestaande uit: 
- opzet en uitvoering van een landelijke enquête; 
- analyse van de enquêteresultaten; 
- analyse naar de directe aanleiding voor het ontstaan van ongevallen met 

dodelijke afloop in 1995 waar vrachtwagens bij betrokken zijn geweest 
(ten behoeve van de effectschattingen); 

- definitieve selectie van de tien kansrijke maatregelen op basis van de 
enquêteresultaten en de ongevallenanalyse. 

3. Berekenings- en rapportagejàse, bestaande uit: 
berekenen en/of schatten van de bedrijfseconomische kosten/baten van 
de geselecteerde maatregelen; 

- berekenen en/of schatten van de bedrijfseconomische effecten en 
verkeersveiligheidseffecten; 

- eindrapportage. 
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1.4. Inhoud van het rapport 

In chronologische volgorde worden in dit rapport de stappen beschreven, die 
nodig waren om te komen tot voorbeeldberekeningen van bedrijfs
economische kostenlbaten van tien kansrijke maatregelen. 
Eerst is een veldonderzoek uitgevoerd, met als onderdelen: een literatuur
verkenning, interviews met een aantal functionarissen van bedrijven die al 
een schadepreventiebeleid voeren, een landelijke enquête en een diepgaande 
studie van de toedrachten van verkeersongevallen met dodelijke afloop. Op 
grond van deze vier bronnen, zijn tien kansrijke maatregelen geselecteerd 
(hoofdstuk 2). 
Vervolgens zijn aan deze maatregelen effectverwachtingen gekoppeld 
(hoofdstuk 3). 
De volgende stappen bestaan uit het uitwerken en presenteren van 
voorbeeld berekeningen door het definiëren van drie bedrijfstypen, met 
veronderstelde verschillen in de bedrijfscultuur. Het combineren met de 
effectverwachtingen vormt de basis voor het berekenen en toekennen van 
effecten per maatregel naar bedrijfstype (hoofdstuk 4). 
De uitkomsten van de berekende effectvoorbeelden vormen weer input voor 
de voorbeeldberekeningen van de bedrijfseconomische kostenlbaten 
(hoofdstuk 5). Het rapport sluit af met conclusies (hoofdstuk 6). 
Voor de leesbaarheid van het rapport zijn de uitkomsten van de sub-
groep analyses, relevante uitkomsten van de ongevallenanalyse, de 
kostentypen en de berekeningsmethodiek voor de kosten/baten van de 
maatregelen, alsmede de aannames en veronderstellingen die daarbij zijn 
gemaakt in deze volgorde opgenomen in de bijlagen. Als laatste is daar het 
enquêteformulier aan toegevoegd. 
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2. Resultaten van het veldwerk 

2.1. Wat vooraf ging 

2.2. 

2.2.1. 

De kostenlbaten van kansrijke maatregelen zijn op diverse manieren 
onderzocht. Allereerst is een literatuurverkenning uitgevoerd en een serie 
interviews met de EVO gehouden om inzicht te krijgen in de maatregelen 
die bedrijven kunnen/willen invoeren bij schadepreventie. Naar aanleiding 
hiervan is een voorlopige lijst van 21 maatregelen opgesteld en voorgelegd 
aan een aantal bedrijven. Het betreft de volgende maatregelen: 
- Het opstapmodel, bestaande uit drie onderdelen, namelijk: 

gefonnaliseerde schademelding (bijvoorbeeld met standaard 
fOnTIulieren), eigen schaderegistratie per computer en individuele 
terugkoppeling van schades naar chauffeur. 
Selecteren nieuw personeel op rijstijllrijgedraglrijhistorie. 
Betrekken chauffeurs bij opzetten/up-daten chauffeurshandboek. 

- Organiseren periodieke preventiebijeenkomsten van chauffeurs. 
- Inwerken (van nieuwkomers) door eigen personeel. 
- Afnemen van periodieke rijvaardigheidstesten (alle chauffeurs). 
- Organiseren van periodieke, specifieke veiligheidscursussen 

(b ijvoorbeeld slipcursussen). 
- Betrekken schades in periodiek te houden functioneringsgesprekken (alle 

chauffeurs). 
- Materiële sancties bij (grote) schades. 
- Immateriële sancties bij (grote) schades. 

Materiële beloningen voor schadevrij rijden. 
- Immateriële beloningen voor schadevrij rijden. 
- Tachograaf (rijstijl) analyse. 
- Aanpassing bedrijfsterrein (routing, verlichting etc.). 
- Black box (boordcomputer). 
- Dichte zijafscherming (buiten de verplichte zijafscherming). 
- ABS-systeem. 
- Geautomatiseerde ritplanning. 
- Onderhoudscontrole door chauffeurs (dagelijks). 

Zes diepte-interviews zijn gehouden met bedrijven die een vrij goede 
reputatie hebben op schadepreventiegebied en al verschillende maatregelen 
hebben ingevoerd. Deze bedrijven zijn benaderd via TLN en de EVO. 
Basis van de gesprekken vormde de lijst met voorlopige maatregelen. 
De interviews hebben inzicht verschaft in een aantal kosten/baten van deze 
maatregelen. Belangrijker is echter het inzicht dat is verkregen in de vele 
factoren die daarnaast de invoering kunnen doen slagen. 

Resultaten van de diepte-interviews 

Algemeen 

Zoals al gezegd verschilden de geïnterviewde bedrijven sterk qua grootte en 
karakter; er waren 'eigen vervoerders' en transporteurs. De onderwerpen die 
in deze interviews aan de orde kwamen, waren: 
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2.2.2. 

- het schadepreventiebeleid in het algemeen en in relatie tot de kenmerken 
van het bedrijf (zoals, bedrijfscultuur, grootte, en type vervoer); 
de mening over de diverse maatregelen aangaande de kosten, de 
effectiviteit, het gemak van invoering, enzovoort. 

Uit de interviews en de literatuurverkenning kunnen enkele belangrijke 
resultaten en conclusies worden getrokken. 

Schadepreventiebeleid 

De belangrijkste redenen en ofomstandigheden om wel ofniet aan 
schade preventie te (gaan) doen, worden hieronder op een rijtje gezet. 

1. De kostenkant 
Dreiging met een premieverhoging door de verzekeringsmaatschappij 
kan belangrijk zijn, maar ook het vergelijken van het eigen schade
patroon met het landelijke gemiddelde (indien die mogelijkheid er zou 
zijn) ofuit de hand gelopen schadekosten. 

2. Imagoverbetering van het bedrijf. 
3. De bedrijJ~cultliur is eerder bepalend voor acceptatie, invoering en/of 

het effect van maatregelen dan de monetaire kosten. 
- Familiebedrijven bijvoorbeeld, hebben een meer informele cultuur; men 

meent de chauffeurs te kennen en is terughoudend in het nemen van 
maatregelen om de rijstijl aan te passen of om de chauffeurs hierop te 
kritiseren. Vaak is de mening van de directeur doorslaggevend bij de 
invoering van maatregelen. 
In een meer formeel/hiërarchisch georiënteerd bedrijf is de invoering 
veelal makkelijker. Misschien is de invoering echter wel minder effectief 
doordat de chauffeurs minder betrokken zijn bij het bedrijf. 

4. Weinig of geen aandacht van de directie (en bij grote bedrijven het 
kantoorpersoneel)sorteert weinig effect. Dit is ook het geval als er 
nauwelijks interne publiciteit wordt besteed aan invoering van schade
preventiemaatregelen. 

5. Als er sprake is van een (geformaliseerd) schaderegistratiesysteem dan is 
dat veelal op chauffeursniveau. Registratie van het ziekteverzuim is niet 
overal aangetroffen (dit kan veranderen als de werkgever voor de eerste 
ziektedagen moet gaan betalen). Registratie van het brandstofgebruik 
gebeurt wel, maar niet op chauffeursniveau. Dit zou een reden kunnen 
zijn, dat de relatie met andere doelstellingen dan kostenvermindering 
(bijv. milieu, brandstofgebruik, ziekteverzuim etc.) in de perceptie van de 
geïnterviewden niet of nauwelijks aanwezig blijkt (zie § 2.3.4). 

6. Verkeersveiligheid, energie of mi/ieuoverweging worden door de 
bedrijven opgevat als maatschappelijke problemen en spelen derhalve 
nauwelijks of slechts ondergeschikt een rol in de besluitvorming over de 
invoering van een schadepreventiebeleid. Achteraf spreekt men hooguit 
over het 'uitblijven' van calamiteiten (verkeersongevallen met zware 
materiële schade en/ofletsel) als een mogelijk effect van het schade
preventiebeleid op hun betrokkenheid bij verkeersongevallen. Het levert 
wel een indicatie op dat met een schadepreventiebeleid ook een bijdrage 
kan worden geleverd aan de verkeersveiligheid. 

7. Schade die bij een verkeersongeval wordt opgelopen, wordt in veel 
gevallen deels gedekt door de verzekering. Als ook nog de tegenpartij als 
schuldige wordt aangemerkt, dan wordt a) het 'eigen risico' verhaald en 
b) in veel gevallen ook (onderdelen van) de 'verborgen kosten', zoals 
vervangende auto. Voor bedrijven zullen maatregelen die dit soort 
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2.2.3. 

schades helpen voorkomen, minder relevant zijn. Maatregelen die zich 
hierop richten, zullen dus niet snel als kansrijk worden aangemerkt, is de 
mening. Uitzondering daarop zijn bedrijven met transporten van 
gevaarlijke stoffen en imago-gevoelige bedrijven. 

Praktijkinformatie en -gegevens 

Informatie en cijfermateriaal uit de interviews worden hierna per groep van 
maatregelen samengevat. 

1. Administratieve maatregelen 
• De invoering van het opstapmodel (geformaliseerde schademelding, 

geautomatiseerde schaderegistratie en individuele terugkoppeling) leidt 
tot daling van de schadefrequentie (bedrijven met veel schades noemen al 
gauw percentages van 50%), dit heeft verschillende oorzaken: 

- de aandacht voor schadepreventie maakt de chauffeurs meer bewust van 
de kosten van schadepreventie en de mogelijkheden/noodzaak hierop te 
letten; 

- het management krijgt meer inzicht in de schades en kan daardoor 
effectiever maatregelen nemen; 

- door het registreren, vallen bepaalde chauffeurs soms negatief op (bij één 
bedrijfbleek 20% van de chauffeurs 80% van de schades te rijden). Hier 
wordt extra aandacht aan besteed, waardoor de schades sterk afnemen. 

- Ook vallen specifieke 'schadelocaties' op: zo was er bij één bedrijf een 
bepaald kruispunt waar veel schades optraden. Door daar actie te 
ondernemen werd het aantal schades sterk gereduceerd. 

• Eén bedrijf meldde dat alleen het gemiddelde schadebedrag was 
afgenomen en niet het aantal schades. 

2. Personele maatregelen 
- Additionele maatregelen worden veelal ad hoc genomen, en niet na een 

analyse van bijvoorbeeld mogelijke effecten/baten. Deze maatregelen 
worden ook veelal genomen om het eerder bereikte resultaat vast te 
houden door weer op een nieuwe manier aandacht voor schadepreventie 
te vragen. Bedrijven vinden het dan ook moeilijk om de effecten van 
deze maatregelen aan te geven. Als men een gedragsmaatregel overweegt 
is men al tevreden als men 1 % of2% schadereductie weet te realiseren. 

- Niet zozeer de maatregel zelf, maar het psychologische effect van de 
maatregel wordt belangrijk gevonden. Zo moet er een bepaalde 
concurrentie tussen chauffeurs ontstaan op het gebied van zo min 
mogelijk schades rijden. Ook moeten maatregelen en sancties als 'eerlijk' 
en 'redelijk' worden beschouwd. 

- Veel bedrijven noemen verder dat de chauffeurs (of eventueel een 
groepje chauffeurs) een 'eigen' auto krijgen. 

3. Voertuigtechnische maatregelen 
De meningen over het nut van het ABS-systeem - in termen van 
schadepreventie - zijn niet onverdeeld gunstig. Chauffeurs schijnen 
daardoor nogal eens hun rijstijl in ongunstige zin aan te passen (langer 
wachten met gas terugnemen/remmen, te hoge snelheid aanhouden bij 
slecht weer e.d.). Ook zou de chauffeur het noodzakelijke gevoel voor de 
benodigde remweg uit het oog verliezen, is één van de meningen. Deze 
maatregel is toch vanuit een verkeersveiligheidsperspectief in de enquête 
opgenomen. Bovendien kan het ABS-systeem brandstofbesparend 
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2.2.4. 

werken en draagt het bij aan een langere levensduur van banden en 
materieel. 

- Een kante/waarschuwingssysteem ziet men niet 'zitten'. Men heeft 
gehoord van een apparaat dat een waarschuwing afgeeft als men met een 
te hoge snelheid een bocht ingaat. Oorzaken van kantelen zijn volgens 
hen onder andere: 

a. de wagen komt met één van de wielen in de berm; 
b. bij slecht weer wordt te hard gereden; 
c. kantelongevallen gebeuren niet in bochten, maar op rechte wegvakken; 
d. kantelongevallen komen in het bedrijf niet voor. 

Een dergelijk kantelwaarschuwingssysteem zal dus geen kans maken om 
als 'veelbelovend' uit de bus te komen. Aangezien kantelwaarschuwings
systemen nog in de ontwikkelingsfase verkeren (nu wordt alleen een 
prototype gebruikt die waarschuwt bij het ingaan van een bocht met een 
te hoge snelheid), is deze maatregel niet opgenomen in de landelijke 
enquête (Bijlage 4) 

- Ook de dichte zijaJvcherming werd niet onverdeeld gunstig ontvangen. 
Dichte zijafscherming wordt met name ter bescherming van kwetsbare 
verkeersdeelnemers aanbevolen als verkeersveiligheidsmaatregel 
(Schoon, 1996). Open zijafscherming is sinds 1 januari 1995 verplicht 
voor nieuwe vrachtwagens, aanhangers en opleggers. Voorts is het 
bekend dat dichte zijafscherming een extra bijdrage levert aan brandstof
besparing ten opzichte van de open. Gezien de verwachte positieve 
bijdrage ervan op de verkeersveiligheid (open of dichte) èn op brandstof
besparing, is deze maatregel wel meegenomen in de enquête, ondanks de 
negatieve reacties van de bezochte bedrijven. 

Conclusies uit de interviews 

Hierna worden de belangrijkste conclusies uit de interviews nogeens 
samengevat. 
- Bedrijven blijken vrij goed in staat te zijn om de kosten en effecten van 

het opstapmodel weer te geven. Het opstapmodel wordt ook duidelijk als 
winstgevend beschouwd. 

- De effecten van de overige maatregelen zijn minder duidelijk; bedrijven 
voeren deze niet zozeer in om een sterkere reductie te bereiken, maar om 
het behaalde effect en de aandacht van de chauffeurs vast te houden 
(Hawthorne-effect: het doet er niet toe wàt je doet, als je maar aandacht 
besteedt aan j e medewerkers). 

- Na het opstapmodel spelen kostenaspecten bij de keuze van maatregelen 
uiteraard wel een rol. Welke maatregelen echter ingevoerd worden, hangt 
in sterke mate af van de bedrijfscultuur, de voorkeuren van de schade
preventiefunctionaris en/of directie en de verwachte weerstand. 
Effecten in termen van reductie van ongevalsbetrokkenheid (verkeers
veiligheid) of energiebesparing, konden door de bedrijven niet worden 
gegeven. Men registreert bedrijfsschades, geen verkeersongevallen. 

- Binnen een bedrijf blijkt het betrokken raken bij een verkeersongeval met 
letselafloop opgevat te worden als een calamiteit, waartegen men zicht 
heeft verzekerd. 

- Het ABS-systeem (ook bedoeld als maatregel voor vrachtwagens < 
twaalf ton) en een kantelwaarschuwingssysteem worden niet gezien als 
veelbelovende maatregelen vanuit bedrijfseconomisch perspectief; dat 
geldt ook voor (dichte) zijafscherming. 
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2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

Landelijke enquête 

Algemeen 

Door het uitzetten van een schriftelijke enquête (Bijlage 5) is een breder 
inzicht verkregen in de opinies van bedrijven met een transportfunctie over: 
a. Veelbelovende schadepreventiemaatregelen. 
b. Hun meningen daarover. 

Deze enquête is mede tot stand gekomen door de medewerking van de EVO, 
TLN en KNV, die hun adressenbestand ter beschikking hebben gesteld. 
Uit de enquête zijn indicaties verkregen over de definitief te selecteren 
maatregelen en enkele andere zaken. 
Behalve de enquête, zijn ook ongevallen met dodelijke afloop uit 1995 op 
toedracht (directe aanleiding tot het ontstaan van het ongeval) onderzocht, 
om na te gaan hoe groot de bijdrage van een schadepreventiebeleid kan zijn 
voor de verkeersveiligheid. Ook is nagegaan of er vanuit een verkeers
veiligheidsperspectief een toevoeging gewenst zou zijn van maatregelen aan 
de reeds door de bedrijven aangemerkte 'kansrijke' maatregelen. 
Op basis van beide bronnen (enquête en ongevallenanalyse) is een 
definitieve keuze gemaakt van ongeveer tien kansrijke maatregelen (§ 2.3.5). 

Er zijn meer dan 500 enquêteformulieren uitgezet. De bruikbare response 
van de enquête is 132 waarnemingen (26%). Niet alle vragen zijn even 
duidelijk ingevuld. Voor de regressie-analyse bleken bijvoorbeeld maar 71 
formulieren bruikbaar. De onderzoekspopulatie bestaat uit bedrijven (zowel 
eigen vervoerders als transportondernemingen) die sterk verschillen in 
grootte, marktgerichtheid, enzovoorts. Het enquêteformulier is opgenomen 
in Bijlage 5. 

Meningen van de bedrijven over beleidsimplicaties van afzonderlijke 
maatregelen (zoals kosten, weerstand) en factoren die van belang zijn voor 
de invoering van een schadepreventiebeleid worden hier gepresenteerd. 
Welke maatregelen men heeft ingevoerd, blijkt samen te hangen met diverse 
variabelenIkenmerken, zoals grootte van het bedrijf, transporteurs versus 
bedrijven met eigen vervoer en marktverschillen. Dit is gebleken uit de sub
groepanalyses, waarvan de resultaten zijn opgenomen in Bijlage 1. 

Beleidsimplicaties: kosten, invoering en effectiviteit 

In Figuur 1 worden - voor de verschillende maatregelen - de scores 
gepresenteerd voor: kosten, moeite die de invoering vraagt, effectiviteit, en 
de mate waarin wel/niet de maatregel is/zal worden ingevoerd. 

• De kosten van maatregelen die uitbesteed worden - de rijvaardigheidtest, 
de veiligheidscursus en de tachograafanalyse - vindt men hoog. 
Bovendien denken de respondenten dat de eerste twee maatregelen 
moeilijk in te voeren zijn. Ook de kosten van technische maatregelen -
ABS, black box, extra zijafscherming, ritplanning - worden hoog 
ingeschat. 
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De kosten van het betrekken van chauffeurs bij het handboek 
daarentegen, worden laag ingeschat terwijl dit wel effectief gevonden 
wordt. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor collectieve preventie
bijeenkomsten. 

• Er is weinig meningsverschil over de effectiviteit van maatregelen: de 
meesten scoren tussen de 3 (neutraal) en 4 (effectief) en worden derhalve 
als redelijk effectief beoordeeld. De enige uitzondering vormen sanctie
en beloningssystemen, die als minder effectief worden beoordeeld 
(beloningssystemen zijn wel makkelijker in te voeren dan sanctie
systemen). Hetzelfde geldt voor ritplanning, waarvan de relatie met 
schadepreventie ook niet zo duidelijk ligt. 

• Het blijkt dat de maatregelen: 'opstapmodel' (geformaliseerde melding, 
geautomatiseerde schaderegistratie en individuele terugkoppeling), 
'inwerken door eigen personeel' en 'onderhoudscontrole door chauf
feurs' door de meeste bedrijven zijn ingevoerd (geautomatiseerde 
registratie wordt door 10% van de bedrijven nog ingevoerd). De kosten 
van inwerken door eigen personeel worden als vrij hoog ingeschat, maar 
deze maatregel wordt ook als het meest effectief gezien. 

16 

Verder zijn veel bedrijven bezig met de invoering van een 'individuele 
terugkoppeling', 'selectie van nieuw personeel op rijgedrag en 
schadeverleden " het' betrekken van schades in het functionerings
gesprek' en de 'geautomatiseerde ritplanning' (meer dan 10% is bezig 
met de invoering van deze maatregelen). 
Waarschijnlijk is het niet toevallig dat de kosten van al deze maatregelen 
als laag ingeschat worden (gemiddelde score < 2 (= zeer laag tot laag», 
met uitzondering van de geautomatiseerde ritplanning (hetgeen alweer 
niet in de eerste plaats een schade preventie maatregel is). Bovendien 
wordt van deze maatregelen verwacht dat ze relatief makkelijk in te 
voeren zijn (afgezien van ritplanning). 
Opvallend veel bedrijven hebben hun bedrijfsterrein aangepast. Weinig 
bedrijven hebben echter (im)materiële sancties en beloningen ingevoerd. 



Eff~ctiviteit Invoering 

Figuur 1. Scores voor schadepreventiemaatregelen. 
Noot: Scores lopen van 1 tot 5; 1 = zeer hoge kosten, zeer moeilijk in te voeren, zeer ineffectief, invoering 0%; 5 = zeer lage kosten, zeer makkelijk in te voeren, zeer effectief, invoering 100%. 



2.3.3. Kosten-/weerstandsejJectiviteitsindex 

Maatregel 

Schademelding 

Materiële sanctie 

Immal. sanctie 

ImmaL beloning 

Function.gesprek 

Schaderegistratie 

Onderhoudscontr. 

Tentgkoppeling 

Handboek 

Selectie 

Om de scores op de afzonderlijke maatregelen beter te kunnen vergelijken 
en beoordelen, is gebruik gemaakt van een index die aangeeft in hoeverre de 
scores op de kosten, de weerstand en de invoering zich met elkaar 
verhouden. De kosten-ejJecliviteitsindex geeft een analyse van de 
veelbelovendheid van een maatregel op basis van de bedrijfseconomische 
kosten en baten ervan. In de interviews is echter gebleken dat vaak niet 
zozeer de kostenlbaten-verhoudingen, als wel de moeite van invoering en de 
(verwachte) mate van weerstand binnen de organisatie voor een groot deel 
de kans tot invoering van een maatregel bepalen. Daarom is in de vragenlijst 
ook expliciet gevraagd naar de verwachte weerstand tegen een maatregel. 
Ook deze tegenstand is afgezet tegen de kosten. Op deze manier is de 
weerstand-effectiviteitsindex berekend. Beide indexen zijn gepresenteerd in 
Tabel 1. 

Kosten! Weerstand Maatregel Kosten! Weerstand 
effectiv. /effectiv. etlectiv. !effectiv. 

1.39 1.32 Preventiebijeenk. 1.03 1.08 

1.37 1.19 Tachogr.analyse 1.01 1.20 

1.33 1.07 Ritplanning 0.95 0.99 

1.28 1.42 Aanp. bedr.teIT. 0.94 1.06 

1.27 1.26 Zij afscherming 0.87 1.09 

1.25 1.24 Inwerken 0.86 1.03 

1.25 1.12 Veiligheidscursus 0.77 0.91 

1.20 1.14 Rijvaardigh.test 0.75 0.90 

1.17 1.07 ABS 0.74 1.03 

1.15 1.14 Black box 0.70 0.89 

Materiële beloning 1.06 1.33 

De score kan gelezen worden als volgt: hoe hoger de score, hoe gunstiger de maatregel scoort. 

Tabel 1. De kosten-ejjèctiviteits- en weerstand-ejjèctiviteitsindex. 

Het blijkt dat het opstapmodel, de sanctie- en beloningssystemen, het 
betrekken van schades bij het functioneringsgesprek en de onderhouds
controle het hoogste scoren op de kosten-ejJectiviteitsindex. Met name 
technische maatregelen (zij afscherming, ABS, black box), zaken die 
uitbesteed moeten worden (rijvaardigheidstest, veiligheidscursus) en 
'inwerken door eigen personeel', scoren daarentegen zeer laag. 
De weerstands-ejjèctiviteitsindex levert een ander beeld op. Zo leveren 
sancties veel meer weerstand op dan beloningssystemen, al scoren de 
sanctiesystemen nog steeds boven de '1'. Ook zijn technische maatregelen 
makkelijk in te voeren (uitgezonderd de black box), terwijl maatregelen die 
iets van het personeel verwachten (onderhoudscontrole, terugkoppeling) 
juist relatieflaag scoren. 
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2.3.4. Meningen over schadepreventie 

De vragen over de afzonderlijke maatregelen vonnden het grootste deel van 
de vragenlijst (zie B[jlage 4). Ook zijn er enkele andere vragen gesteld om 
meer inzicht te krijgen in de meningen van de respondenten ten aanzien van 
de schadepreventie. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd in Figuur 2. 

Gemiddelde score 
(1 = geheel oneens, 5 = geheel mee eens) 

5,-----------------------------------------------, 

4 ............ . 

3 

2 

Figuur 2. Gemiddelde scores voor stellingen over het schadepreventie
beleidl

• 

Alleen de stelling 'kost teveel tijd' blijkt weliswaar neutraal beoordeeld te 
worden, maar de respondenten vinden niet: dat het afleidt van kerntaken, dat 
het geen effect heeft of dat hun organisatie te klein is. 
De overige stellingen worden ondersteund, al staat men wat ambivalenter 
tegenover mogelijke indirecte effecten als: lager ziekteverzuim, lager 
brandstofgebruik en een betere werksfeer. De eerste twee kunnen worden 
verklaard uit het feit dat de registratie van schades en die van ziekteverzuim 
en brandstofgebruik (meestal) niet op chauffeursniveau gekoppeld zijn of 
gekoppeld kunnen worden (§ 2.2.2). Uit onderzoek, maar ook uit de 
interviews, komt verder naar voren dat een goede werksfeer en aandacht van 
de directie voor chauftèurs en hun problemen samen gaan. Dat verklaart 
waarom 'werksfeerverbetering' ook niet al te hoog scoort als indirect effect 
van een schadepreventiebeleid. 
Ongeveer een kwart van de respondenten blijkt een schadepreventieplan te 
hebben opgesteld, meestal vanaf de jaren negentig. De respondenten blijken 
gemiddeld genomen positief te staan tegenover het schadepreventiebeleid. 

IEr is een gemiddelde berekend, waarbij geheel eens = 1, eens 2, neutraal = 3, oneens = 4 en 
geheel oneens = 5. 
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2.3.5. 

De gemiddelde scores voor het belang van diverse factoren voor een succes
volle introductie van maatregelen zijn gepresenteerd in Figuur 3. 
Voor alle factoren worden gemiddelde scores boven de '6' gevonden 
(rapportcijfer 1-10). Het meeste belang wordt gehecht aan de betrokkenheid 
van de chauffeur en de directie bij het schadepreventiebeleid, gevolgd door 
'permanente aandacht' hiervoor. 
De beschikbaarheid en enthousiasme van de functionaris en de kwaliteit van 
de informatieverschaffing krijgen ook hogere scores. 
Relatiefhet minste belang wordt gehecht aan ondersteuning door de 
verzekeringsmaatschappij en de branche-/ondernemersorganisatie. 

Gemiddelde score 

10,-------------------------------------------------, 

Figuur 3. Gemiddelde scores voor het belang van diverse jàctoren voor een 
succesvolle introductie van maatregelen (gevraagd is om rapportcijfers van 
I - ) 0 te geven). 

Er kan worden geconcludeerd dat de bevindingen uit de interviews (§ 2.2) 
grotendeels ondersteund worden door de resultaten van de meningen van 
bedrijven over schadepreventie en voorkeuren voor bepaalde maatregelen 
uit de enquête. Andersom heeft de informatie uit de interviews verklaringen 
aangedragen voor gevonden relaties. 

Dejinitieve lijst van kansrijke maatregelen 

Als criterium voor het vaststellen of een maatregel wel/niet kansrijk 
genoemd kan worden, zijn de scores op 'kosten' en 'weerstand' als functie 
van de effectiviteit als basis genomen (zie Tabel}). Zo zijn maatregelen 
waarvan de kosten en weerstand (redelijk) laag werden ingeschat, maar de 
effectiviteit (redelijk) positief scoorde, als kansrijk aangemerkt. 

Dit uitgangspunt levert een lijst op van de volgende kansrijke maatregelen, 
gezien vanuit bedrijfseconomisch perspectief. 
1. Het opstapmodel (uitgesplitst naar: geformaliseerde schademelding, 

geautomatiseerde schaderegistratie en individuele terugkoppeling). 
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2. (Im)materiële sancties. 
3. (Im)materiële beloningen. 
4. Functioneringsgesprek. 
5. OnderhoudscontroIe. 
6. Betrekken chauffeurs bij (up-daten van) handboek. 
7. Selectie personeel op schadeverleden/rijgedrag. 
8. Tachograafschijfanalyse. 

Niet verkeersveiligheid als maatschappelijk probleem, maar wel de 
veiligheid van de chauffeurs (als belangrijkste bron van de schadefrequentie) 
speelt een rol bij de besluitvorming over invoering van een schadepreventie
beleid. 
Nagegaan is ofvanuit een verkeersveiligheidsperspectief aanvullende 
maatregelen gewenst zijn. Daartoe zijn de directe aanleidingen nader 
bestudeerd (toedrachten) van ongevallen met dodelijke afloop, waarbij 
vrachtauto's waren betrokken (BUlage 2). 

Bij ongeveer tweederde van de onderzochte ongevallen blijkt dat een 
betrokken vrachtwagenchauffeur het ongeval (mede) heeft veroorzaakt door 
een onjuiste of onvolledige uitvoering van (onderdelen) van zijn rijtaak. 
Specifiek daarop gerichte gedragsmaatregelen zouden dus voor de veiligheid 
van de chauffeur van belang zijn, maar ook (en vooral) voor de verkeers
veiligheid van derden. In de hierboven geselecteerde maatregelen komt dit, 
naar onze mening, onvoldoende aan bod. Daarom zijn de volgende, 
aanvullende maatregelen gewenst. Hierbij dient de kanttekening te worden 
gemaakt dat met deze drie maatregelen geen uitputtende lijst van gewenste 
verkeersveiligheidsmaatregelen voor deze sector is gegeven. 
- Periodieke rUvaardigheidstest: rij- en gedragsgericht. Verwachting: 
a. kans op vermindering van schades bij laad- en losplaatsen 
b. draagt bij aan een bewuster rij- en anticiperend gedrag, wat te vertalen is 

in tennen van reductie van ongevallen. 
- Periodieke preventiebUeenkomst (met groepsdiscussies). Voorwaarde 

voor de effectiviteit ervan is, dat problemen in de praktijk rond de 
uitvoering van de rijtaak (werkdruk, stress in het verkeer e.d.) in 
groepsverband worden besproken en aangedragen oplossingen uit de 
groep worden gehonoreerd door de leiding. 

- ZUafscherming. Dichte of open zij afscherming draagt bij aan 
vermindering van de ernst van de afloop bij specifieke vormen van 
confrontatie met kwestbare verkeersdeelnemers en dus aan de 
verkeersveiligheid. Dichte zijafscherming levert bovendien brandstof
besparing op. Het aantal schadegevallen neemt er echter niet door af. 

Dus voornamelijk op basis van de enquête (vanuit een bedrijfseconomisch 
standpunt), aangevuld met enkele verkeersveiligheidsmaatregelen, zijn 
uiteindelijk de volgende kansrijke maatregelen geselecteerd. 

1. Opstapmodel: bestaande uit twee onderdelen: 
- geformaliseerde schademelding en geautomatiseerde schaderegistratie; 
- terugkoppeling van een schade naar de betreffende chauffeur. 

2. PreventiebUeenkomst: 
Frequentie: - jaarlijks en collectief. 
Inhoud/voorwaarde: - groepsdiscussie over problemen rond de rijtaak; 

- oplossingsbereidheid van gesignaleerd problemen 
bij de leiding. 
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3. Functioneringsgesprek: 
Frequentie: - jaarlijks. 
Inhoud/voorwaarde: - schadeverleden als basis van het gesprek; 

- gesprek gericht op ondersteuning bij individuele 
problemen die in verband met de uitvoering van de 
rijtaak naar voren komen. 

4. Rijvaardigheidstest: extern of intern, in de vorm van een mentorsysteem 
(uitgevoerd door eigen senior-chauffeur): 
Frequentie: - bij voorkeur jaarlijks. 
Inhoud/voorwaarde: - gericht op het rij-, kijk- en anticiperend gedrag in 

het dagelijkse verkeer; 
- aandacht voor stressbestendigheid in het verkeer, 

mede in relatie tot werkdruk en rijtaak; 
- opfriscursus over verkeersregels. 

5. Tachograaf~chijfanalyse: extern 
Frequentie: - bij voorkeur jaarlijks. 
Inhoud/voorwaarde: - resultaten van de analyse als basis om problemen 

rond de werkelijk uitgevoerde rijtaak te signaleren; 
- oplossingsbereidheid van gesignaleerde problemen 

vanuit de leiding. 

6. (lm)materiële beloningen: liefst competatief 
Frequentie: - (half)jaarlijkse bekendmaking van de stand van 

zaken. 
Inhoud/voorwaarde: - goede registratie en (objectieve) controle; 

- beloningsvorm realistisch, maar mag niet gezien 
worden als een verkapte vorm van salaris. 

7. (lm)materiële sancties: individueel gericht, maar voor alle chauffeurs. 
Frequentie: - voorkeur: directe afrekening. 
Inhoud/voorwaarde: - goede registratie en (objectieve) controle; 

- rechtvaard ig. 

8. Chauffeurshandboek: intern 
Frequentie: - bij voorkeur jaarlijks. 
Inhoud/voorwaarde: - bijdrage chauffeurs vanuit hun praktijkervaring; 

- aangereikte suggesties worden gehonoreerd; 
- redenen voor wel/niet aanpassen terugkoppelen 

naar chauffeurs. 

9. Onderhoudscontroie: individueel door elke chauffeur 
Frequentie: - dagelijks. 
Inhoud/voorwaarde: - controle op: stand van buitenspiegel, 

bandenspanning, (rem)lichten, enzovoorts. 

10. Selectie personeel op schadeverleden en rijgedrag 
Inhoud/voorwaarde: - vóór aanstelling: met goed gevolg afleggen van 
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rijtest in het verkeer; 
- achterhalen schadeverleden kan problematisch 

zijn. 



11. (Dichte) zij-afscherming: extern 
Voorwaarde - op alle vrachtwagens die nog geen zij-afscherming 

hebben. 

23 



3. Etlectverwachtingen 

3.1. Algemeen 

De bedoeling van het project is onder meer de effecten van de geselecteerde 
kansrijke maatregelen zoveel mogelijk uit te splitsen naar bedrijfsschades, 
naar ongevallen en - indien mogelijk - naar brandstofbesparing en/of 
bandenslijtage op basis van praktijkgegevens. 
Alleen bij het 'opstapmodel' zijn effecten gemeld tot een maximum van 
50% reductie van het aantal schadegevallen; dit is echter niet voldoende 
gedetailleerd. Zo blijkt dat bedrijven niet in staat zijn onderscheid te maken 
naar schades op het bedrijfsterrein en op de openbare weg. 
Daarom kan niet per maatregel een effect op verkeersongevallen worden 
berekend. Verkeersveiligheid als effecttype van een maatregel komt daarmee 
te vervallen. 
Voor de rest van de maatregelen kon men dus geen kwantitatief effect 
aangeven; noch als geheel, noch per maatregel. De enige indicatie die 
daarover is verkregen was dat áls men een gedragsmaatregel overweegt in te 
voeren, men een effect van hooguit 1 % of2% hoopt te bereiken. Niet 
duidelijk is in hoeverre deze uitspraak op eigen ervaring berust, op de 
ervaring van anderen of ingegeven is als een acceptabel rendement. 
Over brandstofbesparing of vermindering van bandenslijtage in relatie tot 
de maatregelen en/ofhet schadepreventiebeleid waren ook geen gegevens 
beschikbaar (§ 2.2.2). 
Blijft over het schadereductie-effect. Voor het schatten daarvan wordt 
gebruik gemaakt van vier referenties: 

literatuurverkenning; 
interviews; 

- enquête; 
- ongevallenanalyse. 

Effectverwachtingen op basis van deze vier referenties zijn dus a priori 
indicatie}: 
De volgende kantekeningen zijn nog van belang, te weten: 
1. De hierna gepresenteerde effectverwachtingen hebben betrekking op 

maximale effecten. In werkelijkheid zullen de effecten lager uitvallen, 
omdat onder andere veel afhangt van de wijze waarop de leiding wel/niet 
het schadepreventiebeleid actief aanpakt, en of tijdens implementatie 
geen fusies plaatsvinden. 

2. Voor elke maatregel apart, wordt een verwacht effect gegeven. 
3. Indien maatregelen als een pakket worden ingevoerd, zal het individuele 

karakter van een maatregel lager liggen. 

3.2. Het opstapmodel 

Zoals al gezegd, kent het opstapmodel twee onderdelen, namelijk: een 
schaderegistratie- en schademeldingssysteem en een terugkoppeling naar de 
betreffende chauffeur verantwoordelijk is voor de kosten van een schade 
voor het bedrijf. 
Eén van de bezochte, grote bedrijven met veel verschillende vestigingen 
meldde dat invoering van een schaderegistratie- en -meldingssysteem 
(onderdeel van het opstapmodel) had geleid tot het verdwijnen van de 'niet 
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gemelde schades door chauffeurs'. In die zin had men 'winst' geboekt. 
Terugkoppeling van een schade naar de betreffende chauffeur was wel de 
opzet; de praktische uitvoering ervan had echter gefaald. 'Terugkoppeling' 
maakt deel uit van het opstapmodel, maar in de praktijk kan dit onderdeel 
dus komen te vervallen of kan om reden van tijd- of kostenbesparing niet 
worden opgestart. Zo meldde een ander bedrijf dat de omvang van de 
schades weer snel toenam, nadat de terugkoppelingsstrategie verslapte (door 
werkdruk). 
In de literatuur wordt een onderzoek gemeld waarin sprake is van een 
terugkoppeling van de resultaten van een trainingscursus naar de groep, 
nadat een trainingsprogramma is gevolgd. Het programma had betrekking op 
het gebruik van veiligheidsmiddelen binnen een fabriek. Terugkoppeling 
van de effecten op bedrijfsongevallen naar chauffeurs, voegde meerwaarde 
toe aan het behaalde effect van het trainingsprogramma (Chhokar et al., 
1984). 
Onderscheid in effectbijdragen van beide onderdelen aan het totaal van het 
opstapmodel is dus gewenst. Bij gebrek aan voldoende informatie over de 
wijze waarop het gemelde maximale effect van 50% moet worden verdeeld 
over deze onderdelen, wordt de volgende redenering gevolgd: 
- Terugkoppeling biedt de mogelijkheid om een direct verband te leggen 

tussen fouten in de rijtaak en de consequenties daarvan voor het bedrijf. 
- Aannemelijk is dat directe terugkoppeling de betrokkenheid van de 

chauffeur bij en de bewustwording van de consequenties van een schade 
voor het bedrijf zal versterken. 
Betrokkenheid is voorwaarde voor motivatie om een veiliger gedrag te 
vertonen (zie daarvoor § 4.2). 

- Op pragmatische gronden wordt daarom het gemelde maximale effect 
van 50% voor de helft toegeschreven aan het onderdeel 'terugkoppeling', 
namelijk 25%. 

3.3. Preventiebijeenkomst, rijvaardigheidstest en beloning/sanctie 

De belangrijkste studie voor het gestelde doel is wel die van Gregerson 
(1995). Bij een groot, Zweeds telecommunicatiebedrijf (ongeveer 15.000 
chauffeurs, verdeeld over twintig districten) zijn de effecten van vier 
gedragsmaatregelen op de betrokkenheid bij verkeersongevallen onderzocht 
en op de bedrijfseconomische schades daarvan. Het bedrijf had daarvoor 
reeds diverse maatregelen ingevoerd om het aantal ongevallen te 
verminderen, zoals: verbetering van technische omstandigheden in/aan de 
auto's, betere werkomstandigheden, chauffeurstrainingen, lokale 
campagnes. Dit had echter geen aantoonbaar succes. De door Gregersen 
onderzochte maatregelen betroffen: rij vaardigheidstraining, groepsdiscussies 
over' how to contribute to higher safety', voorlichting en een 
beloningssysteem (in geld en voor de groep als geheel). Er zijn vier groepen 
geselecteerd op basis van hun schadeverleden, elk bestaande uit 900 tot 
1.000 man. Elke groep is vervolgens onderverdeeld in vier experimentele 
sub-groepen en een controlegroep. 
Het grootste effect op het aantal verkeersongevallen - ten opzichte van de 
controlegroep - werd gevonden bij de groep chauffeurs die deelnamen aan 
groepsdiscussies (54%), gevolgd door de groep met rijvaardigheidstraining 
(34%) en beloningen (er wordt geen percentage genoemd, maar het effect 
zou lager liggen dan bij de rijvaardigheidstraining). Er werd geen effect op 
ongevallen gevonden in de groep die alleen voorlichting kreeg; zij vertoonde 
echter wél een bedrijfseconomisch effect (daling van de schadekosten). Via 
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de gepresenteerde tabellen is het effect van beloningen op ongevallen 
teruggerekend: ongeveer 26%. 
Uit een kritische beschouwing van studies die onderzoek doen naar het 
effect van aanmoedigings-, bestraffings- enJof terugkoppelingsstrategieën 
(Bruce et al., 1989) blijkt, dat er vaak sprake is van een combinatie van deze 
drie strategieën en dat deze gericht is op het individu of een groep. In één 
onderzoek is er sprake van een afname van het aantal ongevallen binnen het 
bedrijf met 24,9% ten opzichte van een controlegroep. Het gaat hier om twee 
beloningsstrategieën in combinatie met groepscompetitie. 
De beloningsstrategie die in het Gregersen-onderzoek is gevolgd, betrok de 
gehele groep bij het uiteindelijk resultaat, door de onderlinge sociale 
controle aan te wakkeren. Beide strategieën lijken in opzet en uitvoering 
voldoende overeenkomsten te vertonen om aan te nemen dat in beide 
gevallen vergelijkbare effecten zijn gevonden. Op grond daarvan wordt het 
effect voor beloningen hier op maximaal 25% gesteld. 

Zoals al gemeld, worden sanctie- en beloningsstrategieën vaak in combinatie 
met elkaar gebruikt. Daarom wordt aangenomen dat ook voor een 
sanctionele strategie (indien alleen toegepast) een effect van maximaal 25% 
aannemelijk wordt geacht, mits beide strategieën op een verantwoorde 
manier worden opgezet en uitgevoerd (Kipping, 1989). 'Verantwoord', in de 
zin dat de strategie niet als te kinderachtig moet worden ervaren. Dit leidt 
onder andere tot ontduiking van het melden van schades. 

Kortom, het onderzoeksdesign van Gregersen biedt voldoende vertrouwen 
om hier dezelfde effecten te verwachten. Dat zijn: 54% effect bij groeps
discussies (in ons geval 'preventiebijeenkomst' genoemd), 34% effect bij 
rijvaardigheidstraining (hier gelijk gesteld aan 'rijvaardigheidstest') en 25% 
effect (geschat) bij zowel belonings- als sanctiestrategieën. Voor beloningen 
en sancties waarschuwt Kipping (1989) ervoor dat de gekozen strategieën 
alleen positiefzullen werken als ze zijn afgestemd op de heersende bedrijfs
cultuur. Uit de interviews komt nog de aanwijzing dat beloningen en 
sancties als 'eerlijk' en 'redelijk' worden beschouwd. 

3.4. Functioneringsgesprek, tachograafschijfanalyse en rijvaardigheidstest 

Het verschil tussen 'terugkoppeling' (onderdeel van het opstapmodel) en 
'functioneringsgesprek', zoals hier bedoeld, is het beste als volgt te 
omschrijven: 
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Bij 'terugkoppeling' wordt alleen gedacht aan het melden van de 
financiële consequentie van een schade aan de betreffende chauffeur. 
Een functioneringsgesprek, als schadepreventiemaatregel, richt zich 
direct op het bevorderen van een veiliger gedrag van de chauffeur in de 
toekomst, door het schadeverleden van hem als uitgangspunt van het 
gesprek te kiezen. In zo'n gesprek dient aandacht te worden geschonken 
aan bijvoorbeeld: werkdruk in relatie tot de rijtaak, oplossingsstrategieën 
over onder andere hoe om te gaan met stress in het verkeer. Voorwaarde 
voor gedragsverandering is wel dat functioneringsgesprekken - zoals hier 
bedoeld - periodiek moeten plaats vinden en voor alle chauffeurs gelden. 
Net als de rijvaardigheidstest, is het functioneringsgesprek gericht op de 
individuele rijtaak. Aangenomen wordt dat het verwachte effect dan ook 
vergelijkbaar zal zijn met dat van de rijvaardigheidstest (§ 3.3) en 
maximaal 34% zal zijn. 



In tegenstelling tot gegevens over het schadeverleden op basis van 
schaderegistratie (functioneringsgesprek), bieden tachograafschijfanalyses 
de mogelijkheid om aan te sluiten op het werkelijk vertoonde (verkeers)
gedrag van de chauffeur. Indien de resultaten van een tachograaf
schijfanalyse worden gebruikt als basis voor een gesprek met de chauffeur 
over problemen rond de uitvoering van zijn rijtaak, wordt verwacht dat het 
effect ervan vergelijkbaar is met dat van een functioneringsgesprek, 
namelijk 34% (mits periodiek herhaald en voor alle chauffeurs). 

Rijvaardigheidstesten en tachograafschijfanalyses blijken in de praktijk vaak 
alleen toegepast te worden na een ernstig ongeval of als een chauffeur 
extreem veel schades rijdt. Als deze maatregelen incidenteel worden 
toegepast, wordt aangenomen dat het effect ervan minder zal zijn dan 
hierboven wordt verondersteld. Aangenomen wordt dat de werking ervan 
door de groep chauffeurs als geheel wordt ervaren/opgevat als een vorm van 
sanctie. Als een maatregel incidenteel wordt toegepast, zal het effect ervan 
daarom eerder vergelijkbaar zijn met het geschatte effect van sancties 
!beloningen (§ 3.3); het effect zal maximaal niet hoger liggen dan 25%. Een 
dergelijke veronderstelling kan ook worden verwacht als functionerings
gesprekken alleen incidenteel voor zouden komen, bijvoorbeeld alleen naar 
aanleiding van veel schades. In die gevallen zal ook het functionerings
gesprek - als maatregel - eerder door de gehele groep worden ervaren 
/opgevat als een sanctiemaatregel en dus maximaal 25% aan schades kunnen 
opleveren. 

3.5. Selectie, onderhoud en chauffeurshandboek 

Reeds gemeld is, dat één van de bedrijven maximaal 1 % of2% effect hoopt 
te bereiken met een voorgenomen maatregel, maar dat niet bekend is waarop 
die verwachting is gebaseerd. 
Twisk (1993) meldt dat een curatieve gedragsmaatregel (hier het punten
systeem) op individueel niveau weinig of geen aantoonbaar effect sorteert, 
maar wel op de doelgroep als geheel. Dit groepseffect wordt het generaal 
preventief effect genoemd. Een generaal preventief effect zou maximaal 
tussen de 1 % en 2% liggen. Het betreft hier wel een maatregel die door de 
politie moet worden gehandhaafd en geregistreerd. De (subjectieve) kans dat 
men gepakt kan worden in het verkeer zal hier een rol spelen bij het 
aantonen van een effect. Er lijkt dus geen sprake van een directe relatie 
tussen uitvoering van de maatregel en een, direct op de individuele rijtaak 
gerichte, gedragsverandering. 
Voor ons onderzoek levert dat houvast op voor de volgende overwegingen: 
• Het lage effect van een puntensysteem doet vermoeden dat deze 

maatregel niet als direct gedragscorrigerend op de rijtaak wordt ervaren 
door het individu. 

• De hier geselecteerde maatregelen: 'betrekken van de chauffeur bij (up
daten) van het chauffeurshandboek' , 'selectie van personeel op schade
verleden' en 'periodieke onderhoudscontrole door de chauffeur' zijn niet 
direct gericht op verandering van het rijgedrag en zullen door de 
chauffeur ook niet als zodanig worden ervaren (is de verwachting). Bij de 
'onderhoudscontroie' blijkt nog het volgende: 
in de praktijk schiet een dagelijkse onderhoudscontrole door de chauffeur 
er vaak bij in; 

- ook als er controle wordt gepleegd kan er onderweg een technisch defect 
optreden; 
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- het is de verwachting dat controle (hoewel niet dagelijks) wellicht de 
bewustwording voor veiligheid activeert bij de chauffeur. 

• Aangenomen wordt dat deze maatregelen wel in zekere mate de 
betrokkenheid van de chauffeurs bij het schadepreventiebeleid van het 
bedrijf zal kunnen verhogen, maar niet de motivatie voor een veiliger 
gedrag. Deze aanname leidt tot de conclusie dat er van deze maatregelen 
hooguit een generaal preventief effect is te verwachten van maximaal 
2%. 

3.6. Zij-afscherming 

Voornamelijk vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen is de zij afscherming 
als maatregel toegevoegd aan de geselecteerde maatregelen. Het is een 
technische maatregel, die hooguit aan de chauffeur zelf een veiliger rij
gevoel lijkt te geven (Schoon, 1996). Op grond van een verhoogd 
veiligheidsgevoel wordt aan deze maatregel een generaal preventief effect 
toegekend van maximaal 2% (zie ook § 3.5). 

Het effect van zij-afscherming is al diverse malen benadrukt. Uit een 
ongevallenstudie van ongevallen met dodelijke afloop blijkt 15% van alle 
betrokken vrachtwagens een botsing te hebben gehad met fatale afloop voor 
(meestal) de tweewieler (Bijlage 2). 
Voor nieuwe vrachtwagens is deze maatregel per I januari 1995 verplicht 
gesteld. Ervan uitgaande dat het totale vrachtwagenpark pas na tien à vijftien 
jaar zal zijn vernieuwd, is deze maatregel als (vrijwillige maatregel) toch 
opgenomen in de groep kansrijke maatregelen, ondanks het feit dat de 
bedrijven de maatregel op vrijwillige basis niet of nauwelijks als kansrijk 
hebben aangemerkt. 
Verder komt uit de ongevallenanalyse dat het merendeel van dit botsings
type (80%) wellicht door de vrachtwagenchauffeur had kunnen worden 
voorkomen (Bijlage 2). 

Het gemiddelde aandeel van de ongevallen met letsel in het totaal van de 
bedrijfsschades is zeer gering en wordt geschat op ongeveer 3% (§ 1.1). 
Alleen als voor een individueel bedrijf zou gelden dat alle letselongevallen 
ontstaan zouden zijn door een botsing van de vrachtwagen met een twee
wieler, dan zou er sprake kunnen zijn van een meetbaar effect van deze 
maatregel op de letselschades. Deze veronderstelling is echter niet 
realistisch. 
Kortom: gezien de gemiddelde grootte van bedrijven en het lage aandeel van 
letselongevallen binnen het schadepatroon van een bedrijf, zal de reductie 
van de bedrijfsschades door zij-afscherming voor een bedrijf zélf nihil tot 
zéér gering zijn. Alleen als generaal preventief effect zal het voor het bedrijf 
maximaal 2% reductie kunnen opleveren. 

3.7. Effect-condities 

In de literatuur is niets bekend over het interactie-effect tussen gelijktijdig 
ingevoerde gedragsmaatregelen, en de grootte ervan. Géén van de studies 
heeft een mogelijk effect van een maatregel op lange termijn onderzocht 
(Bruce et al., 1989; Kipping, 1989; Peters, 1991). 
Wel is bekend dat bijvoorbeeld het effect van politietoezicht in combinatie 
met voorlichting significant is. Het is echter gebleken dat de één zonder de 
ander geen of nagenoeg geen significant effect oplevert. In dit kader kan ook 
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het effect van het puntensysteem worden bezien (Twisk, 1993; zie ook § 3.5). 
Eén en ander betekent dat ook in dit project géén rekening kan worden 
gehouden met de invloed van interactie-effecten en dat er geen uitspraken 
kunnen worden gedaan over het lange-termijneffect van een kansrijke 
maatregeL 

Er blijkt dus sprake van (positieve) interactie-effecten, maar het is niet 
bekend in welke orde van grootte. Daarom worden de volgende aannames 
gedaan: 
- Aangenomen wordt dat een schadepreventiebeleid begint met de 

invoering van het opstapmodel (met of zonder terugkoppeling). 
- Elke volgende maatregel die wordt ingevoerd zal een additioneel effect 

opleveren. Onder een additioneel effect wordt hier verstaan: het effect dat 
een maatregel heeft op het resterende deel van de schadegevallen, na 
invoering van het opstapmodel. 

- Verder wordt verondersteld dat het effect van elke volgende maatregel 
(na het opstapmodel) ook weer alleen betrekking heeft op het resterende 
aantal schades. 

- Als laatste wordt verondersteld dat een bedrijf dat een schadepreventie
beleid invoert, de betrokkenheid daannee niet laat verslappen en bij een 
toename van de schades direct corrigerend optreedt. Op grond daarvan 
wordt verwacht dat de behaalde effecten op de korte termijn ook een 
meer lange-termijneffect zullen opleveren. 

3.8. Samenvatting effect-verwachtingen 

Uitgangspunt is, dat elk bedrijf dat een schadepreventiebeleid wil invoeren 
begint met het formaliseren van de schaderegistratie; het invoeren van het 
opstapmodel dus. Zoals al op diverse plaatsen is meegedeeld levert het 
opstapmodel, afllankelijk van de grootte van een bedrijf en het aantal 
schades, een ma.ximaal effect op van 50%. Deze 50% wordt verondersteld 
opgebouwd te zijn uit 25% effect door een geformaliseerde schaderegistratie 
en -melding en nog eens 25% door het terugkoppelen van de schade naar de 
betreffende chauffeur. 
Als een bedrijf vervolgens - na het opstapmodel- een volgende maatregel 
wil invoeren zal het effect daarvan additioneel zijn. 

Voor een goed overzicht worden in Tabel 2 de maximale, additionele 
effecten van de kansrijke maatregelen gepresenteerd. 

Nogmaals wordt hier benadrukt dat, voor de verwachting van het maximale 
effect van het opstapmodel, alsmede de maximale, additionele effecten, de 
volgende voorwaarden gelden: 
- de leiding van een bedrijf dient permanent aandacht te schenken aan de 

veiligheid van de chauffeur; 
strenge naleving van de ingevoerde maatregelen door serieus de 
chauffeur aan te pakken; 

- bij toename van schades direct corrigerend optreden. 
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Kansrijke gedragsmaatregelen 

Collectief: voor 
alle chauffeurs 

Incidenteel 
toegepast 

Beloningsstrategie 

Sancties 

ChaufTeurshandboek 

preventiebijeenkomst 

functioneringsgesprek 

rijvaardigheidstest 

tachograafschijfanalyse 

functioneringsgesprek 

rijvaardigheidstest 

tachograafschijfanalyse 

Selectie personeel op schadeverleden 

Periodiek onderhoudscontrole 

Zij-afscherming 

Maximaal, additioneel effect 

54% 

34% 

34% 

34% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

2% 

2% 

2% 

2% 

Tabel 2. Overzicht van kansrijke gedragsmaatregelen en de maximaal te 
verwachten, additionele effecten daarbij. 
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4. Te definiëren bedrijfstypen 

4.1. Algemeen 

In het voorgaande hoofdstuk is er al diverse malen op gewezen dat de 
prioriteit die het schadepreventiebeleid in de totale beleidsvoering krijgt 
bepalend is voor het welslagen van het schadepreventiebeleid. Dit kan niet 
genoeg benadrukt worden. 
Voornamelijk op grond van infonnatie uit de literatuur en de interviews zijn 
effectverwachtingen per maatregel gegeven (zie hoofdstuk 3). Verder is 
gebleken dat er diverse onzekerheden zijn die het uiteindelijk te verwachten 
effect van een maatregel beïnvloeden, zoals: worden maatregelen tegelijk 
ingevoerd; vindt er gelijktijdig een fusie plaats. 
Effectverwachtingen dienen verder als basis voor het berekenen van de 
kostenlbaten. Bij een kostenlbatenberekening spelen nog meer factoren een 
rol. Uit de sub-groepanalyse van de enquête (zie Bijlage 1) blijkt 
bijvoorbeeld dat het type vervoer en de soort lading de schadefrequentie en 
de hoogte van de kosten sterk beïnvloeden. Uit de interviews blijkt verder 
dat ook de bedrijfscultuur van groot belang is voor de schadefrequentie. 
De schadefi-equentie en het gemiddelde schadebedrag beïnvloeden de 
kostenberekeningen rechtstreeks. 
Indien derhalve voor een specifiek bedrijf de kosten en baten worden 
berekend, dienen deze variabelen bekend te zijn. 
Het is daarom niet mogelijk om standaardberekeningen te maken die 
representatiefzijn voor alle bedrijven. 
We zullen daarom in deze studie volstaan met voorbeeldberekeningen uit te 
werken voor enkele ideaal-typische bedrijven. Hiermee wordt de 
berekeningsmethode voor de kostenlbaten uitgewerkt en kunnen algemene 
conclusies worden getrokken ten aanzien van het rendement van 
maatregelen. 

Met andere woorden, in de voorbeeld berekening zal met name aandacht 
worden geschonken aan de grootte van het bedrijf en de invloed van de 
bedrijfScultuur. Om dat te realiseren zullen eerst drie ideaal-typische 
bedrijven worden gedefinieerd met voor elk een veronderstelde bedrijfs
cultuur. Vervolgens wordt voor deze voorbeeldsituaties berekend wat het 
maximale, additionele effect van een maatregel zal zijn. De berekende 
effecten dienen uiteindelijk als input voor het berekenen van de kosten/ 
baten en het rendement van de investering (zie hoofdstuk 5). 

4.2. Bedrijfscultuur 

Uit de theorie is bekend dat herhalende,positieve stimuli een redelijk 
permanente gedragsverandering tot gevolg kan hebben en dat 'social support 
and attitudes of significant others motivate the individual to comply' (Peters, 
1991). Houding en attitude van leidinggevenden zullen dus een positieve 
uitstraling hebben op de betrokkenheid en motivatie van de doelgroep; dit 
wordt bevestigd door Misumi (1978). Hij meldt dat er een samenhang zou 
zijn tussen de bedrijfscultuur (waarvan betrokkenheid en motivatie 
belangrijke parameters zijn) en de hoogte van het effect van een 
gedragsmaatregeL Deze bevindingen zijn meegenomen in het onderzoeks-
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design van Gregersen (1995). Resultaten die Gregersen vindt, worden mede 
aan deze samenhang toegeschreven. 
Schadeverzekeraars doen via hun risicomanagement de ervaring op dat 'hoe 
groter het bedrijf, hoe groter de kans dat de gemiddelde schades per wagen 
hoger ligt' (Lindeijer, 1995). 
Kortom, betrokkenheid van de leiding bij de veiligheid van de doelgroep is 
een voorwaarde voor betrokkenheid en motivatie onder de leden van die 
doelgroep om een maatregel te accepteren en na te leven. Hoe groter de 
motivatie bij de doelgroep, hoe groter het effect van een gedragsmaatregel. 
Aan de andere kant, hoe groter het bedrijf, hoe lager de betrokkenheid en 
hoe hoger het aantal schades en omgekeerd. De grootte van een bedrijf 
wordt daarom als een belangrijke parameter opgevat en verschillen in 
bedrijfscultuur worden daarmee in verband gebracht. 
Deze factoren en samenhangen worden hierna op schematische wijze 
uitgezet op een soort ontwikkelings- ofgroeicontinuüm, waarin de grootte 
van een bedrijf wordt gerelateerd aan de betrokkenheid, motivatie en 
omvang van de schades. 

klein bedrijf 

ti 
direct contact tussen 
leiding en werkvloer 

leiding (in gedrag en 
houding) betrokken 
bij veiligheid van 
chauftèurs 

ti 
sociale controle 
binnen doelgroep 

ti 
motivatie aanwezig 

geen verloop onder 
chauftèurs 

laag aantal 
schadegevallen 

ontwikkelt zicht naar 
--------------------------------------> 

--------------------------------------> 

--------------------------------------> 

--------------------------------------> 

--------------------------------------> 

---------_ .. _------_ .. _ ............... _-_ .. _------> 

---_ ... _--------------------------------> 

groot, geformaliseerd 
bedrijf 

directie geen contact met 
werkvloer 

ti 
directie niet betrokken bij 
veiligheid ViUl chautTeurs 

geen sociale controle 
binnen doelgroep 

geen motivatie aanwezig 

ti 
veel verloop onder 

chanffcurs 

groot aantal 
schadegevallen 

Figuur 4. Onnvikkelings- of groeicontinuüm van bedrijven, waarin de 
grootte van een bedrijfwordt gerelateerd aan de betrokkenheid, motivatie 
en omvang van de schades. 

De lezer dient zich dus te realiseren dat er in de praktijk afwijkingen voor 
zullen komen in de verwachte samenhangen die hier op het continuüm zijn 
uitgezet. Zo kan de betrokkenheid van de leiding van een klein bedrijf alleen 
betrekking hebben op 'het halen van de produktie' en niet op de veiligheid 
van de chauffeur. Daartegenover staat dat binnen een groot bedrijf de 
aandacht voor veiligheid van de chauffeurs groot zal zijn, waardoor er weer 
sprake kan zijn van betrokkenheid van de chauffeurs bij het bedrijf. 
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Ten behoeve van de voorbeeldberekeningen wordt uitgegaan van de 
hierboven weergegeven samenhangen als basis voor het uitwerken van een 
voorbeeld van drie bedrijven. 

De volgende bedrijfstypen worden gedefinieerd: 
A. klein (familie)bedrijf; 
B. een groot familiebedrijf; 
C. een groot geformaliseerd bedrijf. 

Voor elk bedrijf worden veronderstellingen gemaakt omtrent de relaties 
tussen de bedrijfscultuur en de mate waarin de geselecteerde maatregelen 
wel of niet kansrijk worden geacht. Ook worden er verwachtingen 
uitgesproken over de mate waarin maatregelen meer ofminder effecttief 
worden geacht. 
Als laatste wordt opgemerkt dat de maatregel 'zij afscherming' geen 
maatregel is die van de hierboven genoemde factoren en samenhangen 
af11ankelijk is (§ 3.6). Om die reden wordt deze maatregel bij de bespreking 
van de voorbeeldbedrijven buiten beschouwing gelaten. 

4.3. Bedrijf A: klein familiebedrijf 

Bedrijf A is een klein familiebedrijf dat door de oprichter gerund wordt. 
De zonen van de eigenaar werken mee in het bedrijf en langzamerhand zijn 
er ook enkele chauffeurs in dienst genomen. Er is derhalve een zeer 
informele bedrijfscultuur: problemen worden onderling opgelost, men weet 
'alles' van elkaar (rijstijl, rijgedrag, aantal schades) en het is 'not done' om 
hier iemand op te bekritiseren. De betrokkenheid van de werknemers bij het 
bedrijf en het management is groot. 
Het bedrijf heeft tien vrachtwagens en tien chauffeurs; ook zijn er nog 
enkele personen in dienst voor de ondersteuning. Het gemiddelde aantal 
schades is vrij laag en bedraagt 0,5 gevallen per auto per jaar. 

1. Het opstapmodel: indien een bedrijfklein is, zal deze maatregel niet zo 
zinvol zijn, aangezien verwacht kan worden dat het management een 
vrij goed overzicht heeft over het aantal schades, wie die veroorzaakt, 
enzovoorts. Wel kan het opstapmodel helpen indien een bedrijf in 
toenemende mate naar type B groeit (§ 4.4). 

2. (Im)materiële sancties en beloningen: deze passen niet in de 
bedrijfscultuur en lijken zeer moeilijk in te voeren. 

3. Betrekken van 'schades' bij hetfunctioneringsgesprek: deze gesprekken 
zullen veelal niet ingevoerd zijn in dit type bedrijf. Toch kunnen ze 
zinvol zijn indien het bedrijf groeit, en om dit onderwerp bespreekbaar 
te maken; het is echter moeilijk ze in de bedrijfscultuur in te passen. 

4. Collectieve preventiebijeenkomsten: deze zullen weinig zinvol zijn 
vanwege het goede onderlinge contact, de bestaande sociale controle en 
de geringe grootte van het bedrijf. 

5. Rijvaardigheidstesten: deze kunnen wel effect hebben. In dit type 
bedrijf zal het wel van belang zijn de maatregel te presenteren als een 
'vakmanschapsverhogende' maatregel om verwachte weerstand ertegen 
te verminderen, aangezien ze als 'motie van wantrouwen' gezien 
kunnen worden. 

6. TachofgraaftchijJànalyse: hiervoor geldt hetzeUäe als bij de 
rijvaardigheidstest. 

7. Betrekken chauffeurs bij het handboek: dit is een zinvolle maatregel, 
maar verwacht wordt dat door de korte communicatielijnen binnen het 
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bedrijf, dit al gebeurt. Als aparte maatregel zal het dus geen extra effect 
opleveren. 

8. Selectie personeel op schadeverleden/rijgedrag: deze maatregel vindt 
deels vanzelf plaats, daar in eerste instantie binnen de eigen kennissen
kring gezocht zal worden. Aan de andere kant maakt dit het afwijzen 
van iemand moeilijk. Deze maatregel zal derhalve niet snel 
gefonnaliseerd worden. 

9. Onderhoudscontrole: dit zou in dit bedrijf automatisch gebeuren. 
Uitgegaan wordt dat elke chauffeur zijn eigen auto heeft. Een eigen 
wagen motiveert de 'zorg', is uit de interviews gebleken. 
Onderhoudscontrole wordt daarom verondersteld een automatisme te 
zIJn. 

Het is derhalve niet waarschijnlijk dat veel maatregelen formeel ingevoerd 
zullen worden, aangezien deze niet relevant zijn voor een klein familie
bedrijf en niet passen binnen de bedrijfscultuur. Desalniettemin kunnen de 
harde kosten en baten van een dergelijke maatregel wel berekend worden. 

4.4. Bedrijf B: groot familiebedrijf 

De volgende fase kan zijn dat het bedrijf doorgroeit en groter wordt. 
De oprichter is nog steeds directeur; de informele bedrijfscultuur is nog 
steeds aanwezig. Wel is het zo dat niet alles meer bekend is over elkaar, 
waardoor er minder sociale controle is. Het aantal schadegevallen neemt toe, 
omdat bij een deel van de werknemers de betrokkenheid laagis. We gaan uit 
van vijftig bedrijfswagens, vijftig chauffeurs en andere werknemers. 
Het aantal schades ligt hoger dan bij bedrijf A: 0,75 per wagen per jaar. 

I. Het opstapmodel; dit zal veelal nog niet ingevoerd zijn als uitvloeisel 
van het karakter van familiebedrijf. De invoering is nu echter wel nodig 
aangezien de leiding het overzicht over de schades veelal kwijt is. Ook 
de betrokkenheid van de chauffeurs is geringer, waardoor een meer 
formele structuur wenselijk is. De weerstand zal echter vrij groot zijn. 

2. (lm)materiële sancties en beloningen: deze passen niet in de informele 
bedrijfscultuur en zullen waarschijnlijk ook (nog) niet ingevoerd 
worden, in verband met de veronderstelde grootte. Dit laatste geldt 
uiteraard met name voor sancties. 

3. Betrekken schades bij hetjunctioneringsgesprek: fimctionerings
gesprekken zijn wel ingevoerd en het zal relatief eenvoudig zijn om 
hierbij ook de schades te betrekken. 

4. Collectieve preventiebijeenkomsten: deze kunnen zeer zinvol zijn en 
passen binnen de bedrijfscultuur, mits ze met tact worden 
geïntroduceerd. Anders kan het gezien worden als een teken van 
wantrouwen. 

5. Rijvaardigheidstesten en (6) tachograaftchijfanalyse: ook deze 
maatregelen zijn zinvol, gezien de hoogte van de schades. Ook voor 
deze maatregelen geldt dezelfde voorwaarde als onder punt 4 is 
beschreven. 

7. Betrekken chauffeurs bij het handboek: dit is een maatregel die vrij 
goed past binnen de bedrijfscultuur en die de chauffeurs kan betrekken 
bij de schade preventie; 

8. Selectie personeel op schadeverleden/rijgedrag zal iets eenvoudiger 
ingevoerd kunnen worden. Toch is het mogelijk dat nog steeds in de 
kennissenkring van chauffeurs geworven wordt, ondanks dat de 
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bedrijfsleiding deze nieuwe personeelsleden minder goed kent. 
Bovendien zal het verloop onder de chauffeurs nog niet groot zijn. 

9. Onderhoudscontrole: deze maatregel kan relatief eenvoudig worden 
ingevoerd, zeker als iedere chauffeur nog zijn eigen wagen heeft. 

Er ontstaat zo een beeld van een bedrijf dat langzamerhand behoefte heeft 
aan formelere procedures en met name op het gebied van schadepreventie. 
De bedrijfsleiding begint het overzicht over het schadeverloop te verliezen. 
De invoering ervan zal echter met tact worden gebracht naar de chauffeurs 
toe, aangezien de bedrijfscultuur nog steeds informeel is. 

4.5. Bedrijf C: een groot, geformaliseerd bedrijf 

BedrijfC kent een geheel andere cultuur: de verhoudingen zijn sterk 
hiërarchisch en geformaliseerd. De leiding kent de chauffeurs niet. 
Het middenkader vormt het communicatiecentrum tussen leiding en 
chauffeurs. Hierdoor wordt de betrokkenheid van de chauffeurs bij het 
bedrijf (en meer in het bijzonder bij schadepreventie) gering verondersteld, 
en verlopen contacten via geformaliseerde procedures. Het aantal schades 
ligt vrij hoog: we gaan uit van een bedrijf met honderd wagens en 
chauffeurs. Het gemiddelde aantal schades per bedrijf is 0,9 per wagen per 
jaar. 

1. Het opstapmodel: dit past goed binnen de geformaliseerde structuur van 
het bedrijf, en kan derhalve met relatiefweinig weerstand ingevoerd 
worden. 

2. (Im)materiële sancties en beloningen: ook deze maatregelen passen 
binnen de bedrijfscultuur en kunnen relatief eenvoudig worden 
ingevoerd. Dit geldt opnieuw in eerste instantie voor beloningen. 

3. Betrekken schades bij hetfimctioneringsgesprek: functionerings
gesprekken zullen reeds bij de geformaliseerde procedures horen. Bij 
voldoende schaderegistratie kan vrij eenvoudig het schadeverleden in 
het gesprek worden betrokken. 

4. Collectieve preventiebijeenkomsten: in de vorm van groepsdiscussies 
waar leidinggevenden aan deelnemen kan de noodzakelijke betrokken
heid en motivatie worden versterkt; problemen rond de rijtaak, de 
werkdruk en stress in het verkeer ter sprake komen; en oplossingen 
worden aangedragen door de chauffeurs. Het belang van deze maatregel 
is dus voornamelijk dat het de chauffeurs betrekt bij het 
schadepreventiebeleid. Organisatorisch levert deze maatregel problemen 
op. 

5. ChaujJèurshandboek: deze maatregel hoort standaard thuis bij dit 
bedrijf. Organisatorisch levert deze maatregel ook meer problemen op 
dan bij bedrijfB. Belangrijk is echter dat ook deze maatregel de 
chauffeurs betrekt bij het schadepreventiebeleid. 

6. Tachograaftchijfanalyse en (7) rijvaardigheidstest: dit zijn zeer nuttige 
en objectieve maatregelen om de chauffeurs tot een ander gedrag te 
bewegen; ze passen goed binnen de bedrijfscultuur. 

8. Selectie personeel op schadeverleden/rijgedrag: het aannemen van 
personeel zal meer gestandaardiseerd en geformaliseerd zijn. Deze 
maatregel kan derhalve relatief eenvoudig worden ingevoerd. 

9. Onderhoudscontrole: dit kan eenvoudig geformaliseerd zijn. In de 
praktijk stuit dit echter snel op problemen, aangezien de betrokkenheid 
van chauffeurs laag is, de werkdruk hoog is en de controle erop 
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moeilijk. Meestal hebben chauffeurs in dit soort bedrijven géén eigen 
wagen. 

Maatregelen kunnen in bedrijf C relatief eenvoud ig worden ingevoerd, 
vanwege de top-downstructuur. Het is echter de vraag in hoeverre 
maatregelen effectief zijn, vanwege de geringe betrokkenheid van de 
chauffeurs bij het bedrijf en de schadepreventie. Organisatorisch zal het 
betrekken van de chauffeurs bij het schadepreventiebeleid in het bedrijf op 
extra problemen stuiten; dit zal weer extra kosten met zich meebrengen. 

4.6. Voorbeeld: additionele effecten 

In het vorige hoofdstuk werd de veronderstelling gemaakt dat het maximale 
effect van 50% bij het opstapmodel alleen gehaald kan worden in grote 
bedrijven met veel schades. In ons uitgewerkte voorbeeld van de drie 
bedrijven wordt bij bedrijf A geen effect van een opstapmodel verondersteld 
(§ 4.3) en voor bedrijfB wordt een maximaal effect van 25% verondersteld 
(§ 4.4) bij invoering van het volledige opstapmodel. Daarom wordt eerst het 
maximale effect van het opstapmodel gepresenteerd (TabeI3a). 

Opstap model schaderegistratie en -melding 

terugkoppeling van schade naar 
betretlende chaufteur 

MlL'(imaal effect van volledig opstapmodel 

Eftectverwachting; maximaal 

bedrijf A bedrijfB. bedrijfC 

12.5% 

12.5% 

25% 

25% 

25% 

50% 

Tabel 3a. Overzicht van het maximaal te venvachten effect van elk van de 
beide onderdelen het opstapmodel, alsmede van het volledige opstapmodel, 
onderscheiden naar de drie bedrijfttypen. 

De voorbeeldberekeningen van de additionele effecten van de maatregelen 
per bedrijfstype (§ 4.3 tlm 4.5) worden vervolgens in Tabel3b 
gepresenteerd. Hiervoor is gebruikgemaakt van de (additionele) effect
verwachtingen die in Tabel 2 staan vermeld (§ 3.8). 

De berekeningsmethodiek die hier is gevolgd, wordt geïllustreerd aan de 
hand van twee voorbeelden. 
1. Stel: bedrijfB (groot familiebedrijf) heeft van het opstapmodel alleen 

de schaderegistratie en -melding ingevoerd, waardoor een 
schadereductie van maximaal 12,5% is behaald (TabeI3a). Vervolgens 
voert men 'functioneringsgesprekken' in. Het additionele effect daarvan 
bedraagt maximaal 34% (§ 3.8, Tabel 2). Op het resterende aantal 
schades, betekent dat een additioneel effect van maximaal 30%, 
namelijk 87,5% van 34%. 

2. Stel: bedrijfB heeft het volledige opstapmodel ingevoerd, dus inclusief 
terugkoppeling van een schade naar de betreffende chauffeur. Daarmee 
is een schadereductie gerealiseerd van maximaal 25%. Voor het 
additionele effect van het functioneringsgesprek resteert dan maximaal 
een bijdrage van 26%, namelijk: 75% van 34%. 
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Maatregelen 

Opstapmodel 

In Tabel 3b worden de geschatte additionele effecten van de kansrUke 
maatregelen naar bedrijfsgrootte en -cultuur gepresenteerd. 

A bedrijfB bedrijfC 

. opstapmodel opstapmodel opstapmodel optapmodel 
met zonder met zonder 

terugkoppeling terugkoppeling terugkoppelin terugkoppel in 
g g 

25: rest 75 i 12,5: rest 87,5 50: rest 50 25: rest 75 

maximaal additioneel effect 

Periodieke preventiebijeenkomsten 41(66) 47(60) 27(77) 41(66) 

Periodiek, functioneringsgesprek 26(51) 30(43) 17(67) 26(51 ) 
collectief 

rijvaardigheidstest 34 26(51) 30(43) 17(67) 26(51) 

tachograafsch ij fanalyse 34 26(51) 30(43) 17(67) 26(51) 

incidenteel functioneringsgesprek 19(44) 22(35) 13(63) 19(44) 

rijvaardigheidstest 25 19(44) 22(35) 13(63) 19(44) 

tachograafschijfànalyse 25 19(44) 22(35) 13(63) 19(44) 

sancties 19(44) 22(35) 13(67) 19(44) 
-~ 

beloningen 19(44) 22(35) 13(67) 19(44) 

selectie schadeverleden 2(27) 2(15) 1(51 ) 2(27) 

chauffeurshandboek 2(27) 2(15) 1(51) 2(27) 

onderhoudscontrole 2(27) 2(15) 1(51 ) 2(27) 

z~i-afschemling 2 2(27) 2(15) 1(5! ) 2(27) 

Tabel3b. Maximale, additionele effecten van gedragsmaatregelen in procenten, naar type bedrijf en 
ná invoering van het opstapmodel. Per maatregel is tussen haakjes het additionele effect toegevoegd 
aan het effect van het opstapmodel (percentages zijn afgerond). 

Een belangrijke kanttekening bij deze berekeningen is nog het volgende: 
indien maatregelen gecombineerd worden ingevoerd, wordt verondersteld 
dat het additioneel effect van de 'combinatie' niet meer is dan het hoogst 
verwachte effect van één van die maatregelen (al gemeld is dat er niets 
bekend is over interactie-effecten). 
Een combinatie van maatregelen is als volgt voor te stellen. 
Stel: een bedrUfbeslist binnen het functioneringsgesprek gebruik te maken 
van tachograafschijfanalyses in plaats van het schadeverleden dat uit de 
schaderegistratie naar voren komt en waarop het additionele effect is 
gebaseerd. In dat geval wordt aangenomen dat het 'gecombineerde', 
additionele effect van het functioneringsgesprek én de tachograaf
schijfanalyse samen, ongeveer overeen zal komen met het effect van het 
functioneringsgesprek alléén. Wel zal een combinatie van maatregelen 
kostenconsequenties met zich meebrengen, waardoor de baten (sterk) 
kunnen dalen (zie hoofdstuk 5). 

In § 4.3 en § 4.4 is al aangegeven dat, afllankelijk van de bedrijfscultuur en -
grootte, een aantal maatregelen weinig kansrUk wordt verondersteld omdat 
ze 'niet nodig zijn'; betrokkenheid en motivatie wordt voldoende aanwezig 
geacht. Zo zal, bij een klein bedrijf iedereen direct op de hoogte zijn als er 
een ongeval of schade is opgelopen. Men zal ook de consequenties daarvan 
voor het bedrijf kennen. Een opstapmodel zal voor een bedrijf A dus weinig 
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of geen extra reductie opleveren (§ 4.3). Om dezelfde reden wordt voor een 
klein (familie)bedrijf ook geen additioneel effect verwacht van: 

Sancties/beloningen: er wordt voldoende sociale controle onderling 
veronderste ld. 

- Functioneringsgesprek: aangenomen wordt dat onderlinge communicatie 
over (oorzaken) van schades reeds plaatsvinden; ook wordt er gesproken 
over de wijze waarop die schade eventueel voorkomen kan worden; 
Preventiebijeenkomsten: idem als functioneringsgesprek. 
Selectie op schadeverleden: verondersteld wordt dat in dit soort bedrijven 
nieuw personeel door eigen chauffeurs wordt aanbevolen. 

- Betrekken van chauffeur bij (up-daten) van het chauffeurshandboek: zie 
functioneringsgesprek. 

Daartegenover staat dat de rijvaardigheidstest en tachograafschijfanalyse 
(collectief of incidenteel) door het objectieve karakter ervan (uitgevoerd 
door externen) wel effect kunnen sorteren; ditzelfde geldt voor zij
afscherming. 
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5. Voorbeeld: kosten/batenverhoudingen 

5.1. Algemeen 

In hoofdstuk 2 zijn de kansrijke maatregelen reeds geselecteerd; hierover zal 
nu een indicatie worden gegeven aangaande de bedrijfseconomische kosten 
en baten van deze maatregelen. Zoals duidelijk is geworden, zullen 'inputs' 
gebruikt worden uit de interviews die gehouden zijn onder de bedrijven en 
met de EVO, de literatuur, de enquête en de effectberekeningen naar 
bedrijfstypen, om een kwantitatieve berekening van de kostenlbaten te 
maken. 

Het zal duidelijk zijn dat - evenals bij het bepalen van de effecten - bij de 
bedrijfseconomische kosten- en baten berekeningen expliciete keuzes 
gemaakt dienen te worden, die de uitkomsten van de berekeningen in sterke 
mate beïnvloeden. Het betreft dan ook nader uitgewerkte voorbeeld
berekeningen; de hier gepresenteerde uitkomsten dienen dan ook zeer 
voorzichtig geïnterpreteerd en geanalyseerd te worden. 

5.2. Kosten/baten en rendement 

De kostenlbatenberekeningen, alsmede de keuzes die hierbij gemaakt zijn, 
worden gepresenteerd in Bijlage 3. De saldi van de kostenlbaten voor de 
bedrijfstypen, beschreven in hoofdstuk 4, zijn opgenomen in Tabel 4. 

Maatregel Bedrijf A Bedrijf B+1 BedrijfB) Bedrijf C+ I BedrijfC-1 

Opstapmodel -1-1.499 31.187 14.363 162.782 78.985 

Sancties en beloningen -1-371 25.291 29.510 41285 61.535 

Functioneringsgesprek (collectief) -1-159 35.770 41.395 55.789 86.164 

Functioneringsgesprek (incidenteel) -1- 159 26.560 30.779 43.558 63.808 

Preventiebijeenkomsten -1-1.384 52.119 60.557 80.686 127.936 

Rijvaardigheidstest (incidenteel) 4.241 24.486 28.705 39.410 59.660 

Rijvaardigheidstest (collectief) 1.910 16.470 22.095 21.655 52.030 

Tachograafschijfanalyse (incidenteel) 4.388 24.411 28.345 39.960 58.658 

Tachograafschijfanalyse (collectief) 4.375 27.562 33.188 41.375 71.750 

Chauffeurshandboek -1-370 2.073 2.073 2.450 5.825 

Selectie personeel -1-63 2.496 2.496 2.741 6.116 

Onderhoudscontrole -1-1.268 -1-3.529 -1-3.529 -1-9.309 -1-5.934 

Dichte zija1schenning 3) -1-5.000 -1-22.187 -1-22.187 -1-71.625 -1-68250 

Noten: 
I. B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ hebben individuele terugkoppeling ingevoerd. 
2. Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat de desbetreffende maatregel de enige is die naast het opstapmodel wordt ingevoerd. 
3. De berekening is alleen gebaseerd op dichte zijafscherming. De kosten van open zijafschemling zijn daarbij te verwaarlozen. 

Tabel 4. Saldo bedrijfseconomische kostenfbaten van de diverse maatregelen (gld perjaar voor de 
afzonderlijke bedrijjstypen). 
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Maatregel 

Opstapmodel 

Vervolgens is het interessant om te analyseren wat het rendement is van de 
investeringen in de maatregelen. De verhouding van de jaarlijkse baten en 
kosten zijn daartoe gepresenteerd in Tabel 5. 

Bedrijf A BedrijfB+1 BedrijfB-1 BedrijfC+1 BedrijfC-1 

8,86 5,46 28,73 15,78 

Sancties en beloningen 

Functioneringsgesprek (collectief) 

Functioneringsgesprek (Încidenteel) 

Preventiebijeenkomsten 

Rijvaardigheidstest (incidenteel) 

Rijvaardigheidstest (collectief) 

Tachograafschijfanalyse (incidenteel) 

Tachograafschijfanalyse (collectief) 

Chauffeurshandboek 

10.49 

1,43 

15,63 

3,19 

25,60 

46.11 

168,04 

10,41 

11,97 

1,82 

11.58 

4.06 

3,80 

29.54 

53,20 

194,58 

11,94 

13,85 

2,10 

11,93 

4,69 

3,80 

22,15 33.88 

36.18 55,33 

138,41 202,29 

8.73 13.26 

9.83 14,36 

1,61 2,46 

11,21 11,73 

3,59 5,84 

3,65 7,30 

Selectie personeel 

Onderhoudscontrole 

Dichte zijafscherming 

Noten: 

8,87 8,87 5,32 10,65 

I. B- en C- hebben helopstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ hebben ook individuele terugkoppeling 
ingevoerd. 
2. Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat de desbetreffende maatregel de enige is die naast het opstapmodel wordt 
ingevoerd. 
3. De cijfers dienen als volgt geïnterpreteerd te worden: uitgaven van II aan een incidentele rijvaardigheidstest door bedrijf 
A levert 110,49 op aan opbrengsten in de vorm van verminderde sehade. Zolang de kosten-batenverhouding hoger dan I is, 
is deze op bedrijfseconomische gronden verdedigbaar. 

Tabel 5. Kosten-hatenverhouding van de diverse maatregelen 

Nogmaals, uitgangspunt is dat invoering van het opstapmodel de eerste stap 
is van een schadepreventiebeleid. 

Het blijkt dat bij de grotere bedrijven (B en C) alle maatregelen bedrijfs
economisch rendabel zijn, afgezien van de onderhoudscontrole en de zij
afscherming. 
De baten van het chauffeurshandboek en van selectie personeel zijn daarbij 
duidelijk het geringst. 
Bij de overige maatregelen is het positieve saldo bovendien zo groot dat, 
ook bij meer beperkte ( of andere) aannames met betrekking tot de kosten en 
de effecten/baten, er sprake zal zij n van een positief saldo. 
Zoals ook bij de voorbeeldberekening van de effecten is gemeld 
(hoofdstuk 4, TabeI3b), geldt hier dezelfde, belangrijke kanttekening bij 
deze berekeningen, namelijk: indien maatregelen gecombineerd worden 
ingevoerd, wordt verondersteld dat het additioneel effect van de 
'combinatie' niet méér is dan het hoogst verwachte effect van één van die 
maatregelen (gemeld is dat er niets bekend is over interactie-effecten). 
De kosten zullen daardoor toenamen, waardoor de baten worden beïnvloed. 
Algemener geformuleerd: indien maatregelen gecombineerd worden 
ingevoerd (naast het opstapmodel), zal er sprake zijn van een veel lager 
effect, waardoor ook de baten zullen afuemen. 
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Uiteraard zijn de saldi voor de bedrijven B en C die het opstapmodel zonder 
terugkoppeling invoeren (behalve voor het opstapmodel zelf), hoger dan 
voor de bedrijven die dat wel gedaan hebben. Bedacht moet worden, dat het 
opstapmodel zélf bij de bedrijven B+ en C+ (dus met terugkoppeling) al 
meer effect heeft, waardoor er minder 'overblijft' als effect van de overige 
maatregelen (zie ook hoofdstuk 4, TabeI3b). Toch is in totaal het invoeren 
van het complete opstapmodel in alle gevallen rendabeler voor de bedrijven. 

Bij bedrijf A blijken veel minder maatregelen bedrijfseconomisch rendabel 
te zijn. Voor de meeste maatregelen is de oorzaak hiervan dat er geen enkel 
effect van verwacht wordt, waardoor er geen sprake is van baten. Alleen 
tachograafschijfanalyses en rijvaardigheidstesten kunnen bijdragen aan een 
verdere reductie van het aantal schadegevallen (§ 4.3). 

Van de maatregelen die niet rendabel zijn, is 'onderhoudscontroIe' een 
maatregel die over een jaar gezien veel tijd kost. Per dag zijn de tijdskosten 
echter dusdanig beperkt, dat de maatregel in de perceptie nauwelijks kosten 
oplevert. 
Dichte zijafscherming leidt echter wel tot hogere kosten dan baten, in 
tegenstelling tot open zij afscherming, waarvan de kosten (zeer) laag zijn. 
Deze maatregel zou - vanuit bedrijfseconomisch oogpunt - met name kunnen 
worden ingevoerd omdat dichte zijafscherming brandstofbesparing oplevert, 
waardoor de kosten binnen een jaar ofvier zijn terugverdiend. Voorts kan de 
maatregel de ernst van de afloop van een ongeval voor derden beperken. 
Zodoende levert het een bijdrage aan de verkeersveiligheid. 

Bij de berekeningen kunnen nog verschillende opmerkingen worden 
gemaakt: 
- Allereerst zijn de berekeningen uitgegaan van maximale effecten, de 

baten en saldi zijn derhalve ook maximaal. Uit Tabel 5 blijkt echter dat 
de baten-kostenverhoudingen hoog zijn. Zelfs indien deze verhouding 
gehalveerd wordt (indien bijvoorbeeld de effecten gehalveerd zijn), 
blijven de meeste maatregelen rendabel. 
Ten tweede dient opgemerkt te worden dat bij veel maatregelen een 
nogal intensieve betrokkenheid van het management nodig is, hetgeen 
hogere kosten oplevert. Hierdoor kunnen de baten nog iets lager 
uitvallen. 

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat in de berekeningen geen 
rekening is gehouden met een afname van het aantal letsels, danwel 
ongevallen met dodelijke afloop, omdat blijkt dat deze ongevallen binnen 
een bedrijf in de praktijk zo weinig voorkomen dat ze in hun perceptie hier 
geen rekening mee houden. Toch zal door het afhemen van het aantal 
schadegevallen ook zulke ongevallen afnemen. Dit zal de baten van 
maatregelen nog verder versterken. Een maatschappelijke analyse (in 
tegenstelling tot een bedrijfseconomische analyse zoals hier uitgevoerd) zou 
tot gunstiger netto-baten leiden. 
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6. Conclusies 

De netto-baten van diverse schadepreventiemaatregelen blijken in veel 
gevallen positief uit te vallen. Toch vertonen veel bedrijven weinig animo 
om over te gaan tot de invoering van schadepreventiemaatregelen. 
Zeker gezien de smalle marges waarmee deze bedrijfstak werkt, is dit 
opvallend. Verklaringen hiervoor zijn wellicht dat er sprake is van 
informatiegebrek over kosten en baten, en dat het management schade
preventie niet als een kerntaak ziet. 

Geformaliseerde schaderegistratie 
Opvallend is het grote aantal bedrijven in de enquête dat nauwelijks het 
aantal schadegevallen registreert en schades terugkoppelt naar de chauffeurs. 
Alleen al het actief registreren en terugkoppelen kan resulteren in grote 
baten voor een bedrijf, doordat er aandacht aan schadegevallen wordt 
geschonken. Hierbij worden vaak schadereducties van 50% gemeld door de 
bedrijven. 

Grootte van een bedrijf en bedrijfscultuur 
Het blijkt dat maatregelen met name interessant zijn voor de grote, formeel 
georganiseerde bedrijven. Kleine bedrijven - die de grootste groep vormen -
zijn veelal meer informeel georganiseerd, waardoor veel van de maatregelen 
geen effect zullen hebben (en niet eens ingevoerd zullen worden). 
Vooral maatregelen die geen al te hoge investeringen verlangen, die het 
gedrag van chauffeurs beïnvloeden en die niet uitbesteed hoeven te worden, 
beoordelen de bedrijven als meest kansrijk. Dit is niet verwonderlijk, aange
zien de kosten van deze maatregelen relatief laag zijn. 

Kanttekeningen 
Er zijn belangrijke kanttekeningen te maken bij de berekeningen die in deze 
studie zijn gemaakt. 
1. De effecten van maatregelen hangen in zeer sterke mate af van de wijze 

waarop ze worden ingevoerd; allerlei subjectieve factoren zoals de 
bedrijfscultuur en de betrokkenheid van het management spelen hierbij 
een beslissende rol. 

2. Verder kan er geen uitspraak worden gedaan over de duur van het te 
verwachten effect. Dit zal met name afhangen van de prioriteit die door 
de directie - ieder jaar weer - aan het schadepreventiebeleid wordt 
toegekend binnen de gehele beleidsvoering. 

3. Bij de uitwerking van een voorbeeld van de kostenlbaten kunnen nog de 
volgende opmerkingen worden gemaakt. 

- De berekeningen zijn gebaseerd op maximale effecten, de baten en saldi 
zijn derhalve ook maximaal. Het blijkt echter dat de batenlkosten
verhoudingen (rendement) hoog zijn (hoofdstuk 5, Tabel 5). Zelfs als 
deze verhouding gehalveerd wordt - indien bijvoorbeeld de effecten 
gehalveerd zijn - blijven de meeste maatregelen rendabel. 

- Bij veel maatregelen is een nogal intensieve betrokkenheid van het 
management vereist wil de maatregel effectief zijn en blijven. Dit levert 
echter hogere kosten op. Hierdoor kan het rendement lager uitvallen. 

- De berekeningen dienen beschouwd te worden als voorbeeld
berekeningen. 
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Kortom (ondanks deze beperkingen): de verwachting is dat - gezien de grote 
positieve saldi in de berekeningen - ook bij een niet-maximaal additioneel 
effect, er sprake zal zijn van hoge bedrijfseconomische opbrengsten. 

B(jkomende effecten van een actiefgevoerd schadepreventiebeleid 
Behalve bedrijfseconomische effecten heeft een actief schadepreventie
beleid, ook andere effecten die belangrijk zijn voor het functioneren van het 
bedrijf. Dergelijke bijkomende effecten kunnen bijvoorbeeld zijn: 
- De sfeer op het bedrijf verbetert (gevolg: onder meer een grotere 

betrokkenheid en motivatie en een lager ziekteverzuim). 
Het imago van een bedrijf verbetert. 

- Het aantalletselongevallen en ongevallen met dodelijke afloop waar 
vrachtwagens bij betrokken zijn, neemt af. 

- Besparing op onderhoudskosten (bijvoorbeeld bandenslijtage). 
- Er wordt energiezuiniger gereden (besparing op brandstof). 

In het kader van dit laatste effect, wordt hier ook de dichte zijafscherming 
genoemd. De bedrijfseconomische kosten ervan kunnen in vier tot vijf jaar 
zijn 'terugverdiend' door de brandstofbesparing. 
Met andere woorden, met een actief gevoerd schadepreventiebeleid kunnen 
positieve en zichzelfversterkende effecten ontstaan, die leiden tot zeer hoge 
indirecte baten van een schadepreventiebeleid. 

Maatschappel(jk effect 
Een belangrijk maatschappelijk effect tot slot is het volgende. 
Door de afname van het aantal schadegevallen zal ook het aantal ernstige 
ongevallen kunnen afnemen, waardoor er uiteindelijk sprake is van grote 
maatschappelijke baten. Dit is een belangrijke reden voor de overheid om 
een actief schadepreventiebeleid bij bedrijven sterk te stimuleren. 
Het actief stimuleren van het laten voeren van een goede schaderegistratie -
in de vorm van het hier beschreven opstapmodel - zal daarbij een eerste 
belangrijke stap dienen te zijn. 

Concluderend kan gesteld worden dat er - met name in de grotere bedrijven -
nog grote bedrijfseconomische opbrengsten te behalen zijn door het voeren 
van een actief schadepreventiebeleid. Dit leidt bovendien tot een sterke 
afname van het aantal ongevallen, waardoor ook de verkeersveiligheid in het 
algemeen sterk kan toenemen. 
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Bijlage 1 Resultaten van de sub-groepanalyse 

Het is te verwachten dat diverse sub-groepen andere meningen hebben over 
de diverse maatregelen, bijvoorbeeld omdat bepaalde maatregelen niet nodig 
zijn in kleine bedrijven of doordat ze een verschillende markt bedienen. 
Bij de selectie van de sub-groepen is een minimum aantal van 25 bedrijven 
als uitgangspunt genomen. Hier is één keer van afgeweken bij de regionale 
oriëntatie (n=23), omdat deze sub-groep van belang is voor onze analyse 
(aangezien deze veelal op lokale/regionale wegen rijden en dus minder op de 
relatief veilige autosnelwegen). 
Deze keuze levert een beperking op met betrekking tot verdere onder
verdelingen. Hoofddoel van deze analyse is echter om een aantal van de 
belangrijkste parameters te achterhalen om in de analysefase een aantal 
bedrijven te kunnen definiëren die de basis vormen voor de berekening van 
de kosten/baten. Daar is een minimaal aantal bedrijven voor nodig om 
geloofwaardig te blijven. Op pragmatische gronden, gesteund door de 
resultaten uit de interviews en de literatuurverkenning, is gekozen voor het 
aantal van 25. 

Allereerst is het van belang te weten of en in hoeverre het aantal schades per 
sub-groep wisselt. Hiertoe is een lineaire regressie uitgevoerd met het aantal 
schadegevallen per auto per jaar als de te verklaren variabele. 
De uiteindelijke specificatie is gepresenteerd in Tabell.l. De tabel kan als 
volgt geïnterpreteerd worden: bedrijven met een schadepreventieplan 
hebben relatief meer schades dan een bedrijven zonder (want de coëfficiënt 
(0,50) heeft een positief teken en is significant); bedrijven die periodieke 
routes rijden, hebben daarentegen minder schadegevallen (negatief teken en 
significant). Indien een variabele niet significant is kan er geen uitspraak 
gedaan worden: de variabele heeft dan geen invloed. 

Subgroep Coeff 

Met schadepreventieplan 0.503 

Periodieke routes -0.473 

Wisselende routes -0.24 

Aantal wagens 0.00 

Regionale oriëntatie 0.10 

R2 0.36 

Noten: 

i Subgroep 

Zware vracht 
Lichte vracht 

Distributievervoer4 

Volle wagenladingen" 

Constante 

Coeff 

-0.503 

-0.00 

1.11 3 

I. Referentiewaarden zijn: zonder schadepreventieplan, beide, geen specialisatie, 
inter- en nationale oriëntatie, beide. 
2.n=71. 
3. Significant op 5% niveau. 
4. Deze zijn niet meegenomen in deze schatting, maar zijn in andere specificaties 
niet significant. 

Tabel l.I. Resultaat regressie met aantal schadegevallen per auto perjaar 
als te verklaren variabele, 
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De volgende conclusies zijn uit Tabel].] te trekken, te weten: 
- Het blijkt dat bedrijven met een schadepreventieplan méér schades 

hebben dan bedrijven zonder plan. Mogelijk heeft juist het hoge aantal 
schades geleid tot het opzetten van een dergelijk plan, maar heeft dat nog 
niet geresulteerd in een lager schadepatroon. Hierbij moet de kant
tekening worden geplaatst, dat gevraagd is naar het aantal schades in het 
afgelopen jaar en niet naar een schadehistorie (lopend van vóór de 
invoering van een schadepreventiebeleid tot enkele jaren daarna). 
Bedrijven die veelal met zware vrachten rijden, blijken minder schades te 
hebben dan bedrijven met lichte en bederfelijke goederen. 
De laatste significante variabele is dat bedrijven die veelal vaste routes 
rijden, minder schades melden dan de overige bedrijven. 

In de sub-groep analyse ten aanzien van de mening over de diverse 
maatregelen is alleen gebruik gemaakt van de kosten-effectiviteitsindex, 
omdat de scores van de weerstandseffectiviteitsindex hier vrijwel geen 
opvallende verschillen lieten zien. Dat kan betekenen dat voor alle typen van 
bedrijven een bepaalde maatregel als even moeilijk wordt ervaren om in te 
voeren. 
De kosten-effectiviteitsindices, alsmede de opvallende afwijkingen in de 
mate van invoering (aantal ingevoerde maatregelen) zijn gepresenteerd in 
respectievelijk Tabel].2 en Tabel].3 (te vinden aan het eind van deze 
bijlage). 
De opvallendste resultaten worden hieronder kort besproken. 

Verschillen per organisatie waar bedrijven bij zijn aangesloten 
Het blijkt dat KNV-Ieden (allen doen mee aan het veiligheidsplan) relatief 
veel maatregelen hebben ingevoerd, het omgekeerde geldt voor de EVO- en 
TLN-Ieden, die niet deelnemen aan het verkeersveiligheidsplan. 
Verder blijkt deze laatste groep (niet deelnemers aan het veiligheidsplan) 
hoge scores te geven aan een geformaliseerd schademeldingssysteem, terwijl 
deze groep als enige een lage score geeft aan materiële en immateriële 
sancties, en immateriële beloningen. Het is hier niet bekend wat het 
veiligheidsplan precies inhoudt en welke van deze maatregelen daarin 
worden aanbevolen. 
De EVO-leden blijken een lage waardering te geven aan collectieve 
preventiebijeenkomsten, materiële beloningen en de tachograafschijfanalyse. 
Een mogelijke verklaring kan zijn dat het hier om bedrijven gaat, waarvan 
de kerntaak niet bestaat uit het transporteren van goederen; de 
transportfunctie maakt een klein onderdeel uit van de totale bedrijfsvoering. 
De KNV -leden geven hoge scores aan zowel de rijvaardigheidstest als de 
veiligheidscursus. Bekend is dat de meeste KNV-Ieden een omvangrijk 
wagenpark hebben en waarschijnlijk om die reden een formele bedrijfs
cultuur kennen. Wellicht moet daarin de verklaring worden gezocht. 
Bedrijven met/zonder deelname aan het veiligheidsplan is géén handzame 
parameter voor het opstellen van een algemeen geldende lijst van 
veelbelovende maatregelen. Het onderscheid naar eigen vervoerders en 
transporteurs wel. 

Grootte van het bedrijf 
Zoals blijkt uit Tabel].2 hebben de grote bedrijven gemiddeld meer schade
gevallen dan de kleine. Het blijkt nu dat grote bedrijven ook meer 
maatregelen hebben ingevoerd. 
Dit geldt in de eerste plaats voor het opstapmodel, het functioneringsgesprek 
en de geautomatiseerde ritplanning. Het gevonden verschil tussen de grootte 
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van bedrijven en een lagere invoeringsgraad kan mogelijk verklaard worden 
door het meer informele karakter van kleine bedrijven, terwijl deze ook meer 
overzichtelijk zijn (minder wagens, men kent elkaar, ritplanning is niet 
nodig, enzovoort). 
Ook bij de scores worden opvallende verschillen gevonden: kleine bedrijven 
achten beloningssystemen minder effectief, maar dichte zijafscherming, de 
tachograafschijfanalyse en aanpassing van bedrijfsterreinen krijgen een vrij 
hoge index. 
De grootte van het bedrijf (of type bedrijfscultuur) wordt daarom als een 
belangrijke parameter beschouwd. 

Aantal schadegevallen per wagen 
Het blijkt dat de bedrijven met de meeste schadegevallen meer maatregelen 
ingevoerd hebben dan de bedrijven met minder schades. Dit is in eerste 
instantie contra-intuïtief, maar zou verklaard kunnen worden uit het feit dat 
de bedrijven met de meeste problemen ook de meeste maatregelen invoeren. 
Ook laat Tabell.2 zien dat deze bedrijven vaker een schadepreventieplan 
hebben. Ook hier blijkt dat de maatregelen vervolgens (nog) niet erg 
effectief lijken: het aantal schadegevallen blijft hoog. 
Opvallend is dat de bedrijven met veel schades preventiebijeenkomsten niet 
effectief vinden, terwijl het omgekeerde geldt voor sanctiesystemen. 
Het organiseren van preventiebijeenkomsten zal voor grote bedrijven (veel 
chauffeurs) problematischer zijn dan voor meer informele bedrijven. Dit 
laatste wordt hier als een aannemelijke verklaring beschouwd, wat pleit voor 
onderscheid naar grootte van bedrijf in de analysefase. 

Marktoriëntatie 
Het blijkt dat bedrijven met een regionale oriëntatie verschillende 
maatregelen minder ingevoerd hebben dan bedrijven met een 
(inter)nationale oriëntatie. Dit is opvallend aangezien bedrijven met een 
regionale oriëntatie minder op de relatief veilige autosnelwegen rijden. 
Overigens blijken deze bedrijven wel relatief positief te staan ten opzichte 
van de schaderegistratie, sanctiesystemen en aanpassing van het eigen 
bedrijfsterrein. Uit de interviews komt naar voren dat schades door 
verkeersongevallen voor deze bedrijven niet relevant lijken, omdat die in 
veel gevallen zal worden vergoed. Om die reden lijkt marktoriëntatie geen 
bruikbare parameter om tot 'veelbelovende' maatregelen te komen, maar 
wel vanuit een verkeersveiligheidsperspectief. 

Type lading 
In de onderverdeling naar type lading worden weinig invoeringsverschiIlen 
gevonden. Wel hebben de bedrijven die lichte (en bederfelijke) goederen 
vervoeren iets meer maatregelen ingevoerd, hetgeen conform de 
verwachting is, aangezien bij schades de kosten (kostbare lading) hoger 
zullen zijn. Hierbij wordt blijkbaar met name de rijstijl belangrijk gevonden: 
zowel de tachograafschijfanalyse als het functioneringsgesprek zijn relatief 
vaak ingevoerd. 
Opvallend is verder dat bedrijven die zware goederen vervoeren positiever 
staan ten opzichte van het chauffeurshandboek en het functioneringsgesprek; 
het omgekeerde geldt voor aanpassingen van het bedrijfsterrein. 
Type lading lijkt een bruikbare parameter. Of dat in de analyse mogelijk is, 
zal in de analysefase worden vastgesteld. 
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Type vervoer 
Zoals verwacht hebben bedrijven die actief zijn in het distributievervoer - en 
derhalve meer 'schadegevoelig' zijn - meer maatregelen ingevoerd dan de 
bedrijven die met name volle wagenladingen vervoeren. Wel is opvallend 
dat deze subgroep vrij lage scores geeft voor diverse maatregelen. In ieder 
geval lijkt deze parameter van belang. 

Type routes 
De volgende sub-groepen bestaan uit bedrijven die meestal vaste dan wel 
wisselende routes rijden; deze laatste groep is waarschijnlijk schade
gevoeliger. Toch blijken bedrijven met wisselende routes - op inwerken en 
ritplanning na - geen extra maatregelen te hebben ingevoerd, dan gemiddeld. 
De bedrijven die vaste routes rijden hebben wel enige maatregelen minder 
ingevoerd. Het meest opvallende verschil in de index is het aanpassen van 
het bedrijfsterrein, welke door de bedrijven met vaste routes veel positiever 
beoordeeld worden. Wellicht worden alle wagens 's avonds teruggebracht 
op het bedrijfsterrein, waar veel schades worden opgelopen. 

Schadepreventieplan 
Zoals te verwachten is, zijn vrijwel alle maatregelen meer ingevoerd door 
bedrijven met dan zonder schadepreventieplan; de enige uitzondering is de 
dichte zijafscherming. Toch worden er weinig verschillen gevonden in de 
kosten-effectiviteitsindices; alleen immateriële beloning en onderhouds
controle worden door de bedrijven met schadepreventieplan positiever 
beoordeeld dan die zonder plan. 

Conclusie 
Er blijken diverse verschillen te bestaan in de mate van invoering en de 
houding ten aanzien van de diverse schadepreventiemaatregelen. Met name 
de bedr{jftgrootte, het type vervoer en type lading lijken belangrijk 
afwijkende subgroepen te zijn. 
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Organisatie Aantal wagens Schadegeval. Oriëntatie Type lading Type verv. Type route Prev.plan 
Subgroep2 Totaal KNV TLNI TLN2 EVO <20 >19 <.75 >.75 reg nat v;v li vol dis per wis geen wel 

---------------------------------------------------
n 132 29 30 33 39 61 70 47 43 23 77 30 44 53 36 31 60 96 34 

Schademelding 1.39 1.33 1.62 1.36 1040 1048 1.35 1.34 1.53 1.51 1.39 1.26 1.47 1.36 1.51 1.35 1.30 1.37 1.47 
Mat. sanctie 1.37 1.31 0.91 1.38 1.53 1.39 1.36 1.24 1.60 1.87 1.37 1.35 1.52 1043 lAl 1043 1.34 1040 1.34 
Imrnat. sanctie 1.33 1.19 1.00 1.56 1.35 1.34 1.33 1.24 1043 2.13 1.30 1.28 1044 lAl 1042 1.37 lAl 1.36 1.31 
Immat. belon. 1.28 l.l7 0.99 1.54 1.23 1.09 1045 1.16 1.27 1045 1.17 1.53 1.20 1043 1.19 lAl 1.42 1.21 1.53 

Funct.gesprek 1.27 1.35 1.29 1.22 1.25 1.30 1.23 1.28 1.25 1042 1.24 1.47 1.25 1.38 1.17 1.28 1.28 1.28 1.24 
Schaderegistr. 1.25 1.15 1.19 1.27 1.33 1.32 1.20 1.28 1.24 1.52 l.l6 1.21 1.33 1.27 1.32 1.37 1.29 1.28 l.l6 
Onderh.contr. 1.25 lAl 0.98 1.23 1.27 1.17 1.29 1.25 1.27 1.20 1.28 1.33 1.25 1.27 1.35 1.28 1.28 1.19 1045 
Terugkoppeling 1.20 1.26 1.27 1.18 1.16 1.23 l.l9 1.27 1.20 1.25 1.22 1.29 1.19 1.29 1.19 1.26 1.27 1.18 1.26 

Handboek 1.17 1.33 1.23 1.06 1.09 1.20 l.l4 1.34 1.15 1.21 1.15 1.15 0.99 1.23 0.97 1.02 l.l8 1.18 l.l9 
Selectie 1.15 1.15 1.21 1.17 1.08 l.l2 l.l7 1.12 1.19 1.14 1.13 1.16 l.07 l.26 l.06 l.09 l.21 1.13 l.21 
Mat. beloning 1.06 0.97 1.12 1.28 0.96 0.95 1.16 1.09 1.03 0.95 1.04 1.15 1.01 l.l7 1.01 1.00 1.17 1.04 1.17 
Prev.bijeenk. 1.03 1.09 1.01 l.l2 0.92 1.05 1.03 l.l0 0.97 0.92 1.07 1.12 1.01 1.16 0.97 0.97 1.04 0.99 1.18 

Tachogr.anal. 1.01 1.09 l.l8 1.05 0.86 1.02 0.97 0.95 0.95 0.94 1.04 1.01 1.13 1.04 0.99 1.12 1.00 0.95 1.17 
Ritplanning 0.95 0.85 1.39 l.02 0.87 0.97 0.89 0.99 0.91 0.89 0.91 0.83 0.95 0.92 0.85 0.97 0.89 0.97 0.96 
Aanp. Bedrterr. 0.94 0.91 0.77 1.06 1.00 1.06 0.92 0.91 0.90 1.21 0.92 0.84 1.02 0.91 0.94 1.17 0.94 0.95 0.94 
Zij afscherming 0.87 0.81 0.65 1.03 0.90 1.02 0.78 0.87 0.90 0.89 0.77 0.89 0.89 0.85 0.89 0.89 0.86 0.85 0.92 

Inwerken 0.86 0.96 0.73 0.81 0.89 0.83 0.89 0.91 0.84 0.93 0.87 0.93 0.82 0.92 0.79 0.80 0.87 0.87 0.86 
Veiligh.cursus 0.77 0.96 0.78 0.81 0.71 0.73 0.82 0.75 0.76 0.69 0.85 0.82 0.67 0.77 0.70 0.71 0.84 0.70 0.84 
Rijv.test 0.75 1.09 0.64 0.82 0.66 0.69 0.78 0.86 0.71 0.77 0.75 0.84 0.65 0.93 0.67 0.66 0.78 0.77 0.73 
ABS 0.74 0.87 0.70 0.67 0.71 0.65 0.81 0.63 0.84 0.69 0.72 0.65 0.79 0.69 0.84 0.69 0.78 0.72 0.79 
Black box 0.70 0.67 0.92 0.66 0.67 0.78 0.65 0.71 0.76 0.77 0.69 0.68 0.65 0.72 0.68 0.63 0.78 0.84 0.60 

Noten I) > I betekent een gunstige verhouding, < I een ongunstige verhouding. 
2) Type organisatie: TLNI staat voor TLN leden die niet deelnemen aan het Verkeersveiligheidsplan, TLN2 voor de leden die wel deelnemen; Schadegevallen: Aantal schadegevallen 
per bedrijfswagen per jaar; reg = regionaal, nat = nationaal, internationaal; vol = volle wagenladingen; dis = distributievervoer; per = periodiek dezelfde routes; wis = wisselende routes. 

Tabel 1.2. Kosten-effectiviteitsindex l als aangegeven door diverse subgroepen 



Organisatie Aant. wagens Schadegeval. Oriëntatie Type lading Type verv. Type route Prev.plan 
Subgroep2 Totaal KNV TLNI TLN2 EVO <20 >19 <.75 >.75 reg nat zw li vol dis per wis geen wel 

n 132 29 30 33 39 61 70 47 43 23 77 30 44 53 36 31 60 96 34 

Schademelding 70 76 54 64 80 59 78 62 79 64 71 61 77 62 78 74 67 62 88 
Mat. sanctie 12 24 4 16 5 9 15 15 14 5 14 15 5 10 14 10 17 7 21 
Immat. sanctie 13 25 3 19 5 8 18 11 17 9 14 7 17 6 20 23 12 7 28 
Immat. belon. 14 24 14 13 5 10 17 13 22 4 19 7 14 15 18 13 20 13 24 

Funct.gesprek 44 66 31 44 37 35 53 36 62 46 45 38 51 31 51 38 37 38 61 
Schaderegistr. 45 66 15 67 31 28 61 48 56 36 53 41 50 41 53 32 46 37 70 
Onderh.contr. 63 79 59 68 49 57 68 63 66 48 61 62 62 64 47 52 70 62 66 
Terugkoppeling 52 69 30 59 49 35 68 53 63 48 55 48 51 46 60 48 55 42 82 

Handboek 33 61 25 34 18 29 37 36 39 17 40 35 29 34 31 17 36 29 44 
Selectie 35 39 43 19 38 33 37 39 42 32 32 35 30 35 43 23 37 30 53 
Mat. beloning 16 18 10 9 24 12 20 20 20 27 12 21 10 15 18 13 20 13 24 
Prev.bijeenk. 35 59 29 34 21 26 43 39 40 'Y' -.) 43 21 46 30 38 38 32 28 55 

Tacho gr .anaL 34 48 24 41 26 32 37 39 42 26 36 35 45 29 43 33 29 32 41 
Ritplanning 15 21 7 13 18 9 19 7 27 18 18 7 28 8 29 33 5 9 31 
Aanp. Bedrterr. 41 57 45 32 33 37 46 38 45 26 46 29 49 41 46 33 40 33 69 
Zijafscherrning 12 11 17 13 8 14 11 9 20 5 14 11 17 10 21 14 10 14 3 

Inwerken 82 86 66 87 87 78 87 85 86 78 80 86 81 80 94 89 75 79 94 
Veiligh.cursus 13 17 10 10 15 8 18 11 20 13 15 7 9 12 15 10 14 7 30 
Rijv.test 6 3 10 3 8 7 6 2 10 13 8 3 5 6 11 3 5 2 18 
ABS 28 37 31 23 24 19 36 34 34 10 32 26 15 31 27 7 40 24 42 
Black box 21 41 10 19 15 5 35 17 31 17 24 17 16 21 11 17 19 15 36 

Noot: Type organisatie: TLNI staat voor TLN leden die niet deelnemen aan het Verkeersveiligheidsplan. TLN2 voor de leden die wel deelnemen; Schadegevallen: Aantal schadegevallen per 
bedrijfswagen per jaar; reg = regionaal, nat = nationaal, internationaal; vol = volle wagenladingen; dis = distributievervoer; per = periodiek dezelfde routes; wis = wisselende routes. 

Tabell.3. Invoering van maatregelen door diverse subgroepen (%). 



Bijlage 2 Resultaten van de ongevallenanalyse 

1. Algemeen 
Het doel van de uitgevoerde analyse is tweeledig. Ten eerste is nagegaan of 
er vanuit een verkeersveiligheidsperspectief aanvullingen gewenst zijn op de 
selectie van kansrijke maatregelen vanuit een berdijfseconomisch standpunt. 
Vervolgens is nagegaan wat een schadepreventiebeleid (maximaal) kan 
bijdrage aan de verkeersveiligheid. 

Op basis van een analyse van aanleidingen en/oftoedrachten van ongevallen 
met dodelijke afloop in 1995 is per betrokken vrachtwagenchauffeur 
vastgesteld of er sprake is van een risico- dan wel een effectaandeel van de 
chauffeurs met betrekking tot hun betrokkenheid bij een ongeval. 
Onder het risicoaandeel wordt verstaan: het aantal vrachtwagenchauffeurs 
(hier uitgedrukt in het aantal voertuigen) dat betrokken raakt bij verkeers
ongevallen, zonder dat de chauffeur het ongeval heeft kunnen ontwijken of 
het ontstaan ervan heeft kunnen (helpen) voorkomen; een niet te vermijden 
betrokkenheid dus. 
Onder effectaandeel wordt verstaan: het aantal chauffeurs (uitgedrukt in 
aantal vrachtwagens) dat een ongeval (mede) veroorzaakt; een vermijdbare 
betrokkenheid. 
Zo zal bijvoorbeeld iemand die in een file staat te wachten en van achteren 
wordt aangereden, zélf geen bijdrage hebben kunnen leveren ter voorkoming 
van het ongeval. In veel politierapporten wordt dan melding gemaakt van 
(een combinatie van) onaangepast gedrag (te hoge snelheid, te weinig 
afstand gehouden, onoplettendheid, vermoeidheid) en/of omstandigheden 
die geen directe relatie hebben met het verkeersgedrag (bijvoorbeeld door 
plotselinge ijzel). 
Het effectaandeel bepaald de maximale bijdrage van een schadepreventie
beleid aan de verkeersveiligheid. 

Gekozen is voor de groep ongevallen met dodelijke afloop, omdat enerzijds 
de registratie ervan door de politie nagenoeg 100% is. Anderzijds, omdat de 
politie de oorzaken en directe aanleidingen voor het ontstaan van het 
ongeval grondig onderzoekt, zeker als de ernst van de afloop fataal is. 
De groep vrachtwagens wordt onderscheiden naar: bakwagens, bak + 
aanhanger, trekkers met oplegger en 'restgroep' (bestaande uit speciale 
voertuigen, zoals brandweerauto, vuilniswagen, geparkeerde aanhanger). 

2. Risico- en effictaandeel 
In 1995 raakten 234 vrachtwagens betrokken bij 207 ongevallen met 
dodelijke afloop, waarvan 49% bakwagens, 17% bak + aanhanger en 32% 
trekker met oplegger waren (Tabel 2.1). 
Tabe I 2.1 laat zien dat het risicoaandee I in 1995 39% bedroeg of 91 
vrachtwagens. Het overgrote deel daarvan was betrokken bij ongevallen op 
locaties buiten de bebouwde kom, namelijk 77 wagens (85%) en voor elk 
van de categorieën ongeveer gelijk verdeeld ten opzichte van hun 
betrokkenheid bij ongevallen binnen de bebouwde kom. De restgroep is zo 
klein, dat die in de beschouwingen verder achterwege wordt gelaten. 
Ook het effectaandeelligt iets meer buiten de bebouwde kom (59%) dan er 
binnen. Alleen voor bakwagens blijkt het effectaandeel binnen en buiten de 
beouwde kom gelijk. Verklaring daarvoor kan zijn dat bakwagens meer 
worden ingezet voor distributie van goederen binnen de bebouwde kom en 
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daar dus meer kilometers afleggen dan de andere groepen. Expositiecijfers 
daarover zijn niet voorhanden. 

Voor de andere twee groepen ligt het effectaandeel duidelijk buiten de 
bebouwde kom, namelijk ongeveer 70%. 

Categorieën vracht- bebouwing 
wagens 

binnen buiten 

risico effect risico effect 

bakwagens 6 35 34 • 37 

bakwagen+aanhanger 2 7 14 17 

trekker+oplegger 5 14 26 29 

restgroep 3 3 1 

totaal ! 14 59 77 84 

totaal 

112 

40 

74 

8 

234 

Tabel 2.1. Verdeling van het risico- en ejJèctaandeel van vrachtwagen
bestuurders betrokken bij verkeersongevallen met dodelijke afloop in 1995, 
onderverdeeld naar bebouwing (bron: SWOV-bestand). 

Nagegaan is of een onderverdeling naar locaties nog informatie toevoegt, die 
voor dit project van belang kan zijn. In Tabel 2.2 is, zoals al gezegd de 
restgroep van de vrachtwagens buiten beschouwing gelaten. 

voertuigtype weglocatie binnen de bebouwde kom buiten de bebouwde kom totaal 

risieo eiTect • risico effect 

bakwagen kruispunt 
! 

4 ! 
27 3 25 59 

rechte weg 2 3 29 10 44 

rest 5 2 2 9 

bak+aan- kruispunt 6 6 6 19 
hanger 

rechte weg 4 9 15 

rest 4 2 6 

trekker+ kruispunt 10 10 22 
oplegger 

rechte weg 2 22 13 38 

rest 2 3 3 6 14 

totaaJ 13 56 74 83 226 

Tabel 2.2. Verdeling van categorieën vrachtwagens betrokken bij 
ongevallen met dodelijke afloop in 1995. onderverdeeld naar weglocatie en 
risico-lejJèctaandeel (Bron: SWO V-bestand). 

De belangrijkste conclusies die uit Tabel 2.2 kunnen worden getrokken zijn: 

56 

Het totale effectaandeelligt op kruispunten hoger dan op rechte weg
vakken, namelijk 69% (van de 121 vrachtwagens zijn er 84 betrokken bij 
ongevallen op kruispunten). 
Binnen de bebouwde kom is het effectaandeel op kruispunten ten 
opzichte van rechte wegvakken zelfs 90%. 



Buiten de bebouwde is het effectaandeel op kruispunten 56% ten 
opzichte van rechte wegvakken. 

Conflictsituaties komen dus vaker op kruispunten voor dan op rechte 
wegen/wegvakken. Op grond daarvan is het niet verwonderlijk dat de politie 
in het overgrote deel van de ongevallen tekortkomingen in (onderdelen van) 
de rijtaak van vrachtwagenchauffeurs meldt als directe aanleiding tot het 
ontstaan van het ongeval. 

3. Gedragsaspecten van de rijtaak 
Van de ongevallen waar sprake is dat een betrokken vrachtwagenchauffeur 
het ongeval wellicht had kunnen voorkomen (het effectaandeel), blijkt dat de 
oorzaak daarvan is terug te voeren op onjuiste uitvoering van (onder-delen) 
van zijn rijtaak. Specifiek daarop gerichte gedragsmaatregelen zouden dus 
ook voor de verkeersveiligheid van de chauffeur van belang zijn, maar ook 
en vooral voor derden. 
Het betreft hier de volgende onderdelen van de rijtaak: 
- Rijgedrag: te hard de bocht inrijden; te weinig afstand; te hoge snelheid 

bij slechte weersomstandigheden; keren op autosnelweg. 
- Kijkgedrag: bij links afslaan wel letten op langzaam verkeer dat van 

rechts komt maar niet op van links komend verkeer op het fietspad; bij 
links afslaan tegemoetkomend en rechtdoorgaand langzaam verkeer niet 
opmerken; het afremmen van voorganger te laat opmerken; bij het 
naderen van een voorrangskruising onvoldoende aandacht voor kruisend 
langzaam verkeer op vrij liggend fietspad. 

- Anticiperend gedrag (rekening houden metfoutiefverkeersgedrag van 
anderen): op voorrangsweg/-kruising zèlf geen voorrang krijgen van 
snelverkeer van links; bromfietser steekt bij rood licht op een 
voetgangersoversteekplaats de weg over; hardrenned kind op stoep steekt 
zonder op te letten de weg over. 

4. Zijajscherming 
Bij ongevallen waarbij (voornamelijk) tweewielers tegen de zijkant van een 
vrachtwagen aankomen, waarna de tweewieler valt en door de vrachtwagen 
wordt overreden, zou zij afscherming de fatale afloop voor de tweewieler 
hebben kunnen doen verminderen. 
Uit de analyse blijkt dat 15% van alle vrachtwagens betrokken is bij een 
dergelijke confrontatie. In het merendeel van deze confrontaties (80%) heeft 
ook de vrachtwagenchauffeur zèlf door zijn verkeersgedrag bijgedragen aan 
het ontstaan ervan. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Schoon (1996) via een enquête onder 
chauffeurs vaststelt dat dichte zij afscherming de chauffeurs een 'veiliger' 
gevoel geeft. (Dichte) zijafscherming draagt in ieder geval bij aan het 
verminderen van de ernst van de afloop van voornamelijk tweewielers. 

5. Conclusies 
Aannemende dat de gevonden betrokkenheid van vrachtwagenchauffeurs bij 
ongevallen met dodelijke afloop ook bij benadering zal worden gevonden 
voor alle ongevallen met letsel (en wellicht zelfs voor ongevallen met 
uitsluitend materiële schade), kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken. De lezer dient zich te realiseren dat de hieronder genoemde 
percentages altijd betrekking hebben op de betrokkenheid van vrachtwagen
chauffeurs bij ongevallen en niet op de ongevallen zelf. 
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1. De büdrage aan de verkeersveiligheid van schadepreventies zal maximaal 
ongeveer tweederde van het totale aantal betrokken 
vrachtwagenchauffeurs bÜ verkeersongevallen betreffen. 

2. Van alle betrokken vrachtwagens blÜkt ongeveer de helft te behoren tot 
de groep 'bakwagens', namelijk 49%. 

3. Vooral kruispunten leveren voor vrachtwagenchauffeurs gevaarlijke 
conflictsituaties op en dit geldt vooral voor binnen de bebouwde kom 
(90%). Buiten de bebouwde kom blüven - als potentiële conflictsituaties 
- kruispunten wel in de meerderheid, maar het effectaandeel op rechte 
wegen/wegvakken neemt duidelijk toe, namelijk respectievelijk 56% 
tegen 44%. 

4. Bij het overgrote deel van de onderzochte ongevallen, die vallen in de 
categorie 'effectaandeel', is er sprake van (mede) tekortkomingen in de 
uitvoering van de rijtaak van de chauffeurs. Deze constatering pleit voor 
maatregelen die zich daarop specifiek richten. Aanbevolen wordt, in dit 
kader, een periodieke rijvaardigheidstest voor alle chauffeurs. 

5. Het is denkbaar dat de werkdruk waaronder de chauffeurs moeten werken 
en/of de stress in het dagelijkse verkeer, de uitvoering van de rijtaak 
zodanig negatief beïnvloeden, dat er fouten worden gemaakt. Deze 
veronderstelling leidt tot de aanbeveling om binnen bedrijven 
groepsdiscussies hierover te organiseren. Een preventiebijeenkomst zou 
daar geschikt voor zijn. 

6. (Dichte) zij-afscherming is vooral voor derden een nuttige maatregel, die 
de ernst van de afloop van een confrontatie van anderen met een 
vrachtwagen vermindert. 
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Bijlage 3 V oorbeeldberekeningen van kosten/baten 

1. Kostentypen (algemeen) 
Het is duidelijk dat iedere maatregel die ingevoerd wordt om de schade te 
beperken kosten met zich meebrengt. De hoogte van de kosten alsmede het 
kostentype hangen afvan verschillende oorzaken: 
a. Het karakter van de maatregel; het gaat hier om zaken als: hoeveel tijd 

kost de uitvoering, welke materiaalkosten moeten gemaakt worden, is 
externe deskundigheid noodzakelijk. 

b. De beschikbaarheid van hulpmiddelen; kan een registratiesysteem 
gekoppeld worden aan bestaande systemen, kan extra onderhoud 
uitgevoerd worden door een bestaande afdeling, kunnen veiligheidsritten 
ingevoegd worden in de huidige opleiding, zijn er al tachograven 
aanwezig. 

c. De grootte van het bedrijf: van belang voor de schaalvoordelen bij de 
invoering. 

Verder zijn van belang de verschillende kostentypen die onderscheiden 
kunnen worden: 

• Directe kosten versus indirecte kosten: bij de directe kosten betreft het de 
invoeringskasten, zoals het geven van een opleiding, de invoering van 
een nieuw informatiesysteem. Indirecte kosten zijn de kosten die 
optreden door gedragsverandering, zoals langzamer rijden. 

• Initiële, vaste en variabele kosten: hierbij is het belangrijk na te gaan 
wanneer de kosten optreden: bij de invoering, dan wel na de invoering 
van de maatregel (dus gedurende een langere periode): 

- Initiële kosten bevatten derhalve de eenmalige kosten van de invoering 
van een maatregel. Het gaat hier bijvoorbeeld om de investeringskosten 
of de kosten van het inwerken van personeel; 
Vaste kosten omvatten periodiek terugkerende kosten (bijvoorbeeld 
jaarlijkse cursus); vaste kosten zijn veelal gelijk voor grote en kleine 
bedrijven, een informatiesysteem kost bijvoorbeeld vrijwel evenveel voor 
een klein als een groot bedrijf; 
Variabele kosten zijn incidenteel; een voorbeeld hiervan is het inwerken 
van een nieuwe werknemer. 

Maatregelen met relatief hoge investeringskosten en vaste kosten zijn met 
name aantrekkelijk voor grote bedrijven, aangezien hier de kosten per 
werknemer lager zijn (schaalvoordelen). 
Onderscheid naar de grootte van een bedrijf geldt in veel mindere mate voor 
maatregelen die hoge variabele kosten kennen: deze zijn voor alle bedrijven 
even aantrekkelijk. 
De verdere onderverdeling in initiële, vaste en variabele kosten is van 
belang omdat de indirecte kosten moeilijk te achterhalen blijken te zijn, 
terwijl ze toch zeer relevant kunnen zijn. 
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2. Voorbeeldberekening van de kosten en baten per maatregel 
In hoofdstuk 4 en 5 zijn de diverse kosten, effecten en baten gedefinieerd. 
Hier zullen ze per maatregel nader uitgewerkt en gekwantificeerd worden. 
Bij de kosten wordt onderscheid gemaakt naar initiële, vaste en variabele 
kosten. Deze zullen nu - op basis van de enquêteresultaten en de interviews -
nader berekend worden voor de meestbelovende maatregelen en de 
bedrijven A-C zoals ze beschreven zijn in hoofdstuk 4 en 5. 
Bij de berekening van de salariskosten wordt uitgegaan van 
gestandaardiseerde salariskosten voor chauffeurs uit de EVO-CAO over 
1996, schaal D5; deze is gebaseerd op de CAO beroepsgoederenvervoer. 
Het uurtarief inclusief alle werkgeverslasten, vakantie- en verlofdagen en 
25% overuren bedraagt /31,71 per uur; ter vergelijking: voor gespeciali
seerd of internationaal vervoer komt men uit op /34,59 per uur (schaal E6). 
Voor het gemak gaan we voor al het personeel uit van gemiddelde loon
kosten van /31,71 per uur. 

2.1 Het opstapmodel 

Geformaliseerde schademelding 
Bij de berekening van de kosten van de gefonnaliseerde schademelding is 
ervan uitgegaan dat er alleen personeelskosten zijn. De materiaal- en druk
kosten zijn beperkt en zullen dan ook niet meegenomen worden in de 
analyse. 
Er is verder vanuit gegaan dat de initiële kosten slechts beperkt afhangen 
van de grootte van het bedrijf. De formulieren en het systeem moeten toch 
ontwikkeld worden (al kunnen er voorbeelden van bijvoorbeeld de branche
of ondernemersorganisaties voor gebruikt worden). Wel kan verwacht 
worden dat bij grotere bedrijven de initiële kosten iets toenemen vanwege de 
meer ingewikkelde procedures. Bij de kosten van het instrueren is ervan 
uitgegaan dat maximaal twintig personen per keer voor één uur geïnstrueerd 
worden. 
Jaarlijks terugkerende vaste kosten zijn er niet direct, wel moet bijvoorbeeld 
nieuw personeel geïnstrueerd worden, maar dit is onderdeel van het 
inwerken. Bij de berekening van de variabele kosten is ervan uitgegaan dat 
het invullen/verwerken van een standaardfonnulier een uur per schadegeval 
kost. Uit de interviews is gebleken dat het nogal wat uitzoekwerk vergt (met 
name van de schadepreventiefunctionaris), voordat een formulier goed 
ingevuld is. 
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Initiële kosten (gld) 
* ontwikkelen formulieren (50,60,70 uur) 
* instrueren personeel (11,53,105) 
Totaal 

Initiële kosten (afschrijving per jaar) 
* afschrijvingen (3 jaar) 

Vaste kosten 
PM 

Variabele kosten (gld per jaar) 

Bedrijf 

* Invullen/verwerken formulieren (5,38,90) * 0.5 
uur 

Jaarlijkse kosten 

A 

1.586 
349 

1.935 

645 

79 

724 

B C 

1.903 2.220 
1.681 3.330 
3.584 5.550 

1.195 1.850 

602 1.427 

1.797 3277 

Tabel 3.1. Kosten per bedrijfvan de geformaliseerde schademelding 

Geautomatiseerde schaderegistratie 
Uit de interviews is gebleken dat het zeker bij kleine bedrijven gaat om een 
vrij simpel computersysteem (bijvoorbeeld een spreadsheet), bij grotere 
bedrijven kan er ook gedacht worden aan een geavanceerder systeem, dat 
meer informatie bevat. Er wordt van uitgegaan dat de apparatuur slechts ten 
dele voor de schaderegistratie gebruikt wordt. Bij grotere bedrijven zal deze 
een groter deel van de tijd gebruikt worden. Tevens is ervan uitgegaan dat 
bij grotere bedrijven complexere software nodig is, hetgeen meer 
programmeertijd vergt. 
De jaarlijkse rapportage zal ingewikkelder worden naarmate het aantal 
schadegevallen toeneemt; verder is ervan uitgegaan dat het invoeren per 
schadegeval een half uur kost. 

Bedrijf A B C 

Initiële kosten (gld) 
i 

* Aanschaf computer 500 1.000 1.500 
* Programmeren software (20,30,40 uren) 634 ...2.ll 1.268 
Totaal 1.134 1.951 2.768 

Initiële kosten (afschrijvingen perjaar) 
* Afschrijving (3 jaar) 378 650 923 

Vaste kosten (gld per jaar) 
* Rapportage (5,10,15 uren) 159 317 476 

Variabele kosten (gld per jaar) 
* Invoeren (5,38,90 * 0,5 uur) 79 602 1.427 

Jaarlijks kosten 616 1.569 2.826 

Tabel 3.2. Kosten per bedrijfvan de geautomatiseerde schaderegistratie. 

Individuele terugkoppeling 
Hier zijn vrijwel geen initiële en vaste kosten, aangezien de kosten van deze 
maatregel met name bestaan uit de gesprekken tussen de schadepreventie
functionaris en de chauffeur. Er is vanuit gegaan dat dit voor beiden een half 
uur kost, zodat de maatregel een uur tijd kost. 
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Bedrijf A B C 

Initiële kosten 
PM 

Vaste kosten 
PM 

Variabele kosten (gld per jaar) 
* Gesprekken (5,38,90 uur) 159 602 1.427 

Jaarlijkse kosten 159 • 602 1.427 

Tabel 3.3. Kosten per bedrijf van de individuele terugkoppeling. 

2.2. Overige maatregelen 

(Im)materiële sancties en immateriële beloningen 
We gaan er vanuit dat het opzetten, rapporteren, enzovoort van deze 
systemen voor de afzonderlijke bedrijfstypen ongeveer gelijke kosten met 
zich meebrengen. Er moet een bepaald systeem opgezet worden, dat 
algemeen geaccepteerd is binnen het bedrijf. Ook dienen de chauffeurs 
hierover geïnfonneerd te worden. Verder zijn er met name vaste kosten voor 
dit systeem; er moet een rapportage gemaakt worden over de te geven 
schades, dit moet besproken worden. Vervolgens dient dit aan de chauffeurs 
meegedeeld te worden. Dit laatste kan op vele manieren, bijvoorbeeld 
tijdens collectieve preventiedagen, tijdens een functioneringsgesprek of 
tijdens een speciaal gesprek. In deze studie is ervan uitgegaan dat dit een 
half uur per chauffeur kost. 

Bedrijf A B C 

Initiële kosten (gld) 
* Opzetten systeem (5.15,20 uur) 159 476 634 

Initiële kosten (gld per jaar) 
* Afschrijving (3 jaar) 53 159 211 

Vaste kosten (gld per jaar) 
* Rapportage (5,15,25 uur) 159 476 793 
* Gesprekken e.d. (10,50,100 * 0,5 uur) 159 793 1.586 
Totaal 318 1.269 2.379 

Variabele kosten 
PM 

Jaarlijkse kosten 371 1.428 . 2.590 

Tabel 3.4. Kosten per bedrijf van (im)materiële sancties en beloningen. 

Bij immateriële sancties en beloningen zijn dit ook ongeveer de kosten, al 
kan er wel een bijeenkomst of iets dergelijks georganiseerd worden, waar dit 
bekent gemaakt wordt. 
Bij materiële sancties zal er echter ook een sanctie geïnd worden, waardoor 
de variabele kosten negatief worden. 
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Betrekken schades bij fimctioneringsgesprek 
Het systematisch opzetten van deze maatregel zorgt voor enige 
voorbereiding van diegenen die de gesprekken afnemen; het gesprek kan iets 
langer duren en er moet af en toe gerapporteerd worden over het schade
patroon van een chauffeur. Toch zullen de totale tijdskosten gemiddeld 
genomen beperkt zijn, indien de schaderegistratie in orde is en er ook al 
individueel teruggekoppeld wordt. Er wordt uitgegaan van een halfuur per 
chauffeur; dit zijn jaarlijks terugkerende en derhalve vaste kosten. Bij het 
incidentele gesprek gaan we ervan uit dat het incidentele gesprek gevoerd 
wordt met 20% van de chauffeurs die de hoogste schadefrequentie hebben. 

Initiële kosten 
PM 

Vaste kosten (gld per jaar) 
* Gesprekken e.d. (10,50,100 * 0.5 uur) 

Variabele kosten 
PM 

Jaarlijkse kosten 

Bedrijf A B c 

159 793 1.586 

159 793 1.586 

Tabel 3.5. Kosten per bedrijf bij collectieffunctioneringsgesprek 

Initiële kosten 
PM 

Vaste kosten (gld per jaar) 
* Gesprekken e.d. (2,10,20 * 0.5 uur) 

Variabele kosten 
PM 

Jaarlijkse kosten 

Bedrijf A. B c 

32 159 317 

32 159 317 

Tabel 3.6. Kosten per bedrijfbij incidenteelfimctioneringsgesprek. 

Preventiebijeenkomsten 
Er wordt bij deze maatregel vanuit gegaan dat er één dagdeel besteed wordt 
aan de preventiebijeenkomst. Per chauffeur kost dit derhalve vier uur tijd. 
Voorts dient de bijeenkomst georganiseerd te worden. Om diverse redenen 
zal dit bij een groot bedrijfmeer tijd kosten dan bij een klein bedrijf: er 
wordt uitgegaan van tien, dertig en veertig uren. Verder dient er eventueel 
een zaal gehuurd te worden, dient er catering te zijn, enzovoort. De kosten 
hiervan hangen sterk afvan de invulling van de bijeenkomst, wel zullen die 
bij grote bedrijven hoger zijn dan bij kleine. Per chauffeur is uitgegaan van 
een bedrag van f50,-; verder is er gerekend met enige extra kosten. 
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Initiële kosten 
PM 

Vaste kosten (gld per jaar) 
* Huur, catering enz. 
* Aanwezigheid + organisatie (20,80, 140 uur) 
Totaal 

Variabele kosten 
PM 

Jaarlijkse kosten 

Bedrijf A 

750 
634 

1.384 

1.384 

Tabel 3.7. Kosten per bedrijfvoor preventiebijeenkomsten. 

Rijvaardigheidstest 

B 

3.000 
2.537 
5.537 

5.537 

c 

6.000 
4.439 

10.439 

10.439 

Er bestaan vele typen rijvaardigheidstesten, met verschillende onderdelen, 
type trainingen enzovoort. We gaan hier uit van een beperkte rijvaardig
heidstest van één dagdeel, zoals die in samenwerking met de EVO wordt 
uitgevoerd (zie voor een beschrijving Boerboom et al., 1996). De kosten per 
chauffeur zijn 1446,50; bij grotere groepen wordt korting verleend. We gaan 
voor het gemak uit van een korting van 10% bij een groep van vijftig 
chauffeurs en een korting van 20% bij honderd chauffeurs. Verder gaan we 
ervan uit dat incidentele rijvaardigheidstesten voor 10% van de chauffeurs 
geldt. In hoofdstuk 3 is besproken dat de maatregel 'rijvaardigheidstest' 
zowel collectief als incidenteel uitgevoerd wordt. 

Initiële kosten 
PM 

Vaste kosten 
* Kosten test (1,5,10 maal) 

Variabele kosten 
PM 

Jaarlij kse kosten 

Bedrijf A 

447 

447 

BI c 

2.233 4.465 

2.233 4.465 

Tabel 3.8. Kosten per bedrijf voor incidentele rijvaardigheidstest. 

Initiële kosten 
PM 

Vaste kosten (gld per jaar) 
* Kosten test (10,50, 100 maal) 

Variabele kosten 
PM 

Jaarlij kse kosten 

Bedrijf A 

4.465 

4.465 

B c 
• 

20.093 35.720 

20.093 35.720 

Tabel 3.9. Kosten per bedrijf voor collectief periodieke rijvaardigheidstest. 
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Tachograaftchijfànalyse 
De tachograafschijfanalyse kost volgens een opgave van een bedrijf f200 
per stuk. Er zijn twee uitvoeringsvonnen gedefinieerd: een periodieke en een 
incidentele. Bij de incidentele vorm wordt ervan uitgegaan dat alleen in het 
geval van een (ernstig) schadegeval een analyse wordt uitgevoerd. Voor het 
gemak gaan we ervan uit dat bij de helft van de gevallen een tachograaf
schijfanalyse wordt uitgevoerd (2, 19 en 45 maal). Bij de collectieve, 
periodieke analyse wordt ervan uitgegaan dat iedere chauffeur één maal per 
jaar beoordeeld wordt. Bij deze laatste uitvoeringsvorm gaan we evenals bij 
de periodieke, collectieve rijvaardigheidstest uit van een kortingspercentage 
van 10% bij bedrijfB en 20% bij bedrijfC. 

Initiële kosten 
PM 

Vaste kosten 
PM 

Variabele kosten (gld per jaar) 
* kosten ,malyse (2,37,45 maal) 

Jaarlijkse kosten 

Bedrijf A 

400 

400 

B 

3.800 

3.800 

c 

9.000 

9.000 

Tabel 3.10. Kosten per bedrijf voor incidentele tachograal~chijfanalyse. 

Initiële kosten 
PM 

Vaste kosten (gld per jaar) 
* Kosten analyse (10,50, I 00 maal) 

Variabele kosten 
PM 

Jaarlijkse kosten 

Bedrijf A B c 

2.000 9.000 16.000 

2.000 9.000 16.000 

Tabel 3.11. Kosten per bedrijf voor collectieve tachograaftchijfànalyses. 

Betrekken chauffeurs bij handboek 
Er wordt van uitgegaan dat er in ieder geval een handboek geschreven wordt 
(dit is veelal verplicht) en dat het hier alleen extra kosten betreft voor het 
betrekken van chauffeurs. Hiervoor moet een commissie benoemd worden 
die namens de chauffeurs betrokken wordt bij het schrijven van het 
handboek. Er wordt aangenomen dat in de bedrijven A-C respectievelijk 
twee, vier en vijf chauffeurs in deze commissie plaatsnemen. Verder wordt 
ervan uitgegaan dat de tijd die besteed wordt per chauffeur tien uur is (vier 
vergaderingen van 2,5 uur incIusiefvoorbereiden). Tevens wordt ervan 
uitgegaan dat er jaarlijks één maal geëvalueerd wordt (2,5 uur per 
commissielid). 
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Bedrijf A B C 

Initiële kosten (gld) 
* Vergaderingen (20,40,50 uur) 634 1.268 1.586 

Initiële kosten (gld per jaar) 211 423 529 
* Afschrijving (3 jaar) 

Vaste kosten (gld per jaar) 
* Evaluatie (5.10,12.5 uur) 159 317 396 

Variabele kosten 
PM 

Jaarlijkse kosten 370 740 925 

Tabel 3.12. Kosten per bedrijf van het chat(fJèurshandboek 

Selectie personeel op schadeverledenlrijgedrag 
Hierbij wordt uitgegaan van een verlooppercentage van 10% per jaar. 
De extra kosten betreffen het afuemen van een rijtest, waarbij gelet wordt op 
het rijgedrag. Verder moet, indien mogelijk, informatie ingewonnen worden 
over het schadeverleden van de kandidaat. In totaal kost dit het huidige 
personeel ongeveer een uur per kandidaat. Dit zijn de vaste kosten van deze 
maatregel. Aangenomen wordt dat er per keer twee kandidaten zijn waarbij 
een rijtest wordt afgenomen; dit vraagt twee uur per vacature. 

Initiële kosten 
PM 

Vaste kosten (gld per jr) 
* Rijtesten (2,10,20 uur) 

Variabele kosten 
PM 

Jaarlijkse kosten 

Bedrijf. A B 

63 317 

63 317 

Tabel 3.13. Kosten per bedrijf van selecteren personeel op 
schadeverledenlrijgedrag 

Onderhoudscontrole 

c 

634 

634 

Het verplichten van onderhoudscontrole (inclusief nakijken spiegels) is 
moeilijk in kosten uit te drukken, aangezien dit iets is wat chauffeurs er 
gewoon bij doen. Om een indicatie te geven wordt ervan uitgegaan dat dit 
gemiddeld twee minuten per dag kost, hetgeen bij een aantal werkdagen van 
250 (ervan uitgaande dat in vakanties tijdelijke chauffeurs in dienst komen), 
meer dan acht uur kost per chauffeur. Het is waarschijnlijk dat deze controle 
deels altijd plaats vindt en min of meer in de gewone bedrijfstijd plaats 
vindt. Daarom wordt deze tijd slechts voor de helft als kostenpost 
opgevoerd. Als laatste wordt aangenomen dat er verder geen vaste en 
variabele kosten zijn. 
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Bedrijf A B C 

Initiële kosten 
PM 

Vaste kosten (gld per jaar) 
* Gesprekken e.d. (40,200,400 uur) 1.268 6.342 12.684 

Variabele kosten 
PM 

Jaarlijkse kosten 1.268 6.342 2.684 

Tabel 3.14. Kosten per bedrijf van onderhoudscontrole 

Dichte zij-afscherming 
De dichte zij-afscherming is een puur technische maatregel. Afgezien van 
enige kwantumkortingen levert deze maatregel derhalve alleen initiële 
investeringskosten op. Uit onderzoek van de SWOV (Schoon, 1996) blijkt 
dat de gemiddelde kosten voor een vrachtwagen f5.000,- zijn, voor een 
trekker f3.500,- en voor opleggers f9.000,-. Hier wordt uitgegaan van de 
kosten van een vrachtwagen. 

Bedrijf i A B C 

Initiële kosten (gld) i 

* Aanschaf (10,50,100 stuks) 50.000 250.000 750.000 

Initiële kosten (gld per jaar) 5.000 25.000 75.000 
* Afschrijvingen (10 jaar) 

Vaste kosten 
PM 

Variabele kosten 
PM 

Jaarlijkse kosten 5.000 25.000 75.000 

Tabel 3.15. Kosten per bedrijf van dichte zij-afscherming. 

3. Bedrijfseconomische baten van schadepreventie 
In hoofdstuk 4 zijn de effecten van de maatregelen gepresenteerd, uitgedrukt 
in percentages. Om nu de baten te berekenen is het in de eerste plaats 
noodzakelijk om een gemiddeld schadebedrag vast te stellen, om vervolgens 
uitspraken te kunnen doen over de baten van een vemlindering van de 
schades. Om de analyse eenvoudig te houden, wordt ook de vermindering 
van de variabele kosten beschouwd als baat in de berekening. Strikt 
genomen levert dit een overschatting op van zowel de kosten als de baten 
van de maatregel. Aangezien deze overschatting aan beide zijden van de 
berekening even groot zijn, heeft dit geen gevolgen voor de uitkomst van de 
berekening en derhalve de conclusies. Eerst zal nu het gemiddelde 
schadebedrag bepaald worden, waarna uitspraken gedaan worden over de 
baten van schadevermindering. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de 
uitkomsten van diverse interviews. Zoals eerder vermeld, kunnen bedrijven 
echter moeilijk uitspraken doen over de daadwerkelijke kosten en baten van 
een maatregel, terwijl bedrijfsspecifieke factoren een belangrijke rol spelen. 
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Gemiddelde schadebedrag 
Het gemiddelde schadebedrag verschilt sterk per bedrijf en is onder andere 
afhankelijk van de markt die bediend wordt: indien het stadsdistributie
vervoer betreft, zullen er meer en kleinere schades plaatsvinden, indien het 
internationaal vervoer betreft, is er sprake van minder schades, maar zal het 
vaker om grotere bedragen gaan. Verder speelt het type wagen waarmee 
gereden wordt, een belangrijke rol. 
Een verder probleem bij de berekening vormen de verzekeringen. Ieder 
bedrijf heeft een eigen risico per geval, de hoogte van dit eigen risico 
varieert echter sterk; hierdoor variëren ook de kosten van een schadegeval 
voor een bedrijf. Bij de berekening in deze studie gaan we uit van een 
gemiddeld schadebedrag. U it de interviews is gebleken dat de gemiddelde 
schadebedragen variëren van zo'n 12.000,- tot 14.000,- (het betreft hier 
schades waarvoor het eigen bedrijf aansprakelijk is, dus niet verhaalde 
schades). Bij de berekeningen gaan we daarom uit van het gemiddelde: 
13.000,- per schadegeval. Verder bleek dat ruwweg de helft van het 
schadebedrag vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij, zodat er 
voor een bedrijf gemiddeld 11.500,- per schadebedrag overblijft. Overigens 
zullen grote bedrijven in de praktijk vaak hogere eigen risico's nemen dan 
kleine bedrijven; dit wordt niet meegenomen in de berekeningen. Voorts 
moeten nog diverse kosten toegevoegd worden: 
- de auto staat gedurende de reparatie stil; 
- er moet een vervangende auto geregeld worden; 
- de verzekeringspremie kan stijgen (o.a. door lagere kortingen); 
- er is een verlies aan manuren van de chauffeur; 
- er zijn extra plannings- en imagokosten; 
- de auto moet naar de reparatie gebracht/gehaald worden. 

Deze kosten kunnen sterk oplopen, hoewel ze vaak niet direct meegenomen 
worden in de berekening van een bedrijf. Uit een interview met de EVO 
bleek dat deze kosten al gauw nog eens zo'n 11.500,- per geval bedragen. 
Zo komen we op een gemiddeld bedrijfseconomische schadebedrag van 
13.000 per geval. Dit betekent per gedefinieerd bedrijf een schadelast - voor 
de invoering van maatregelen - zoals hieronder is weergegeven. 

Bedrijf A B c 
Schadelast (gld per jaar) 18.750 140.625 337.500 

Tabel 3.16. Totale schade/ast per bedrijf 

4. Van schadehedrag naar baten 
De additionele effecten van de afzonderlijke maatregelen zijn bepaald in 
hoofdstuk 4. De berekeningen kunnen nu uitgevoerd worden voor de 
afzonderlijke bedrijfstypen. Eén baat dient er echter nog aan toegevoegd te 
worden: uit verschillende interviews is gebleken dat verzekerings
maatschappijen bereid zijn hun premies te verlagen (c.q. niet te verhogen) 
indien er een aanzienlijke schadereductie plaats vindt (bijvoorbeeld door de 
invoering van het opstapmodel). Uitgaande van een gemiddelde uitkering 
van 11.500,- gaan we ervan uit dat op termijn minimaal de helft van de 
uitgespaarde uitkeringen gekort worden op de premies (gezien de 
concurrentie op de markt zou dit zelfs nog wel meer kunnen zijn). Dit 
betekent dat behalve een besparing van 13.000,- ook nog eens 1750,- aan 
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premie bespaard wordt, zodat de gemiddelde besparing (baat) per 
afgenomen schadegeval 13.750,- bedraagt. 
Zoals hierboven vermeld, worden verder de afname van de variabele kosten 
(dat wil zeggen de kosten per schadegeval bij de invoering van een 
maatregel) in de berekening als een 'baat' opgenomen: strikt genomen is dit 
niet juist, maar het heeft geen gevolgen voor de uitkomsten van de 
berekening. 

5. Berekening kosten-baten 
Op grond van de kosten, effecten en baten, kunnen nu de kosten en baten per 
maatregel berekend worden in de afzonderlijke bedrijfstypen. Tevens is het 
bedrijfseconomisch 'rendement' van de investering berekent door een ratio 
van de baten en de kosten weer te geven. Dit is gedaan in de volgende 
tabellen. 

AI B+2 B_l , C+l 

, 
Kosten (gld per jaar) 
* Gefoffilaliseerde schademelding 724 1.797 1.797 3277 
* Geautomatiseerde schaderegistratie 616 1569 1.569 2,826 
* Indivuele terugkoppeling ~ 1.205 2.584 
Totale kosten 1.499 4.571 3.366 8.687 

Baten (gld per jaar) 
* Effect 0 35.156 17.578 168.750 
* Afname variabele kosten ~ 602 -1.ll 2.719 
Totale baten 0 35.758 17.729 171.469 

+ 

Saldo -/-1.499 31.187 14.363 162.782 

Ratio baten/kostenJ 8,86 5,46 28,73 

Noten: 
I) De kosten/baten inclusief individuele terugkoppeling 
2) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ hebben ook individuele 
terugkoppeling ingevoerd. 
3) De batenIkosten ratio geeft de mate aan waarmee de kosten teruf,'Verdient worden (het rendament) (> I is 
positief, < 1 is negatief. 

Tabel 3.17. Kosten en baten van het opstapmodel. 

C_2 

3277 
2,826 

6.103 

84.375 

--111 
85.088 

78.985 

15,78 
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A 8+1 B-1 C+ I C- I 

Kosten (gld per jaar) 
Totaal 371 1.428 1.428 2.590 2.590 

Baten (gld per jaar) 
Effect 0 36.563 42.188 57.375 87.750 

Saldo -/- 371 35.135 40.760 54.785 85.160 

Ratio baten/kosten 25,6 29,54 22,15 33,88 

Noten: 
1) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ hebben ook 
individuele terugkoppeling ingevoerd. 
2) Er is geen rekening gehouden met de opbrengsten van sancties of de kosten van 
beloningen. 

Tabel 3.18. Kosten en baten van sancties/beloningen. 

A' B+1 B-1 C+ I 

Kosten (gld per jaar) 
Totaal 159 793 793 1.586 

Baten (gld perjaar) 
Effect 0 36.563 42.188 57.375 

Saldo -/-159 35.770 41.395 55.789 

Ratio baten/kosten 46,11 53.20 36,18 

Noten: 

C- I 

1.586 

87.750 

86.164 

55,33 

1) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd. B+ en C+ hebben 
ook individuele terugkoppeling ingevoerd. 

Tabel 3.19. Kosten en baten van betrekken schades bij het functioneringsgesprek (collectief). 

A B+1 B-1 C+ I C- I 

Kosten (gld per jaar) 
Totaal 32 159 159 317 317 

Baten (gld per jaar) 
Eflect 0 26.719 30.938 43.875 64.125 

Saldo -1-159 26.560 30.779 43.558 63.808 

Ratio baten/kosten 168,04 194,58 138,41 202,29 

Noten: 
I) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ 
hebben ook individuele terugkoppeling ingevoerd. 

Tabel 3.20. Kosten en baten van betrekken schades bij het incidentele fimctioneringsgesprek. 
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A B+1 B) C+ I C- I 

Kosten (gld per jaar) 
Totaal 1.384 5.537 5.537 10.439 10.439 

Baten (gld per jaar) 
Effect 0 57.656 66.094 91.125 138.375 

Saldo -1-1.384 52.119 60.557 80.686 127.936 

Ratio baten/kosten 10,41 11,94 8,73 13,26 

Noten: 
1) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ hebben ook 
individuele terugkoppeling ingevoerd. 

Tabe13.21. Kosten en baten van preventiebijeenkomsten. 

A B+1 B-1 C+ I C- I 

Kosten (gld per jaar) 
Totaal 447 2.233 2.233 4.465 4.465 

Baten (gld per jaar) 
Effect 4.688 26.719 30.938 43.875 64.125 

Saldo 4.241 24.486 28.705 39.410 59.660 

Ratio baten/kosten 10,49 11,97 13,85 9,83 14,36 

Noten: 
1) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ hebben ook 
individuele terugkoppeling ingevoerd. 

Tabe13.22. Kosten en baten incidentele rijvaardigheidstest. 

, A. B+1 B-1 c+1 C- I 

Kosten (gld per jaar) • 

Totaal 4.465 20.093 20.093 35.720 35.720 

Baten (gld per jaar) 
Effect 6.375 36.563 42.188 57.375 87.750 

Saldo 1.910 16.470 22.095 21.655 52.030 

Ratio baten/kosten 1,43 1,82 2,10 1,61 2,46 

Noten: 
1) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ 
hebben ook individuele terugkoppeling ingevoerd. 

Tabe13.23. Kosten en baten periodieke rijvaardigheidstest. 
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A B+1 B-1 C+ I C) 

Kosten (gld per jaar) 
Totaal 400 3.800 3.800 9.000 9.000 

Baten (gld per jaar) 
* El1eet 4.688 26.719 30.938 43.875 64.125 
* Afname variabele kosten 100 1.492 1.207 5.085 3.533 
Totaal 4.788 28.211 32.145 48.960 67.658 

Saldo 4.388 24.411 28.345 39.960 58.658 

Ratio baten/kosten 15,63 11,58 11,93 11,21 11,73 

Noten: 
1) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ hebben 
ook individuele terugkoppeling ingevoerd. 

Tabel 3.24. Kosten en baten incidentele tachograaftchijfànalyse. 

A; B+1 B_1 C+ I C- I 

Kosten (gld per jaar) 
Totaal 2.000 9.000 9.000 16.000 16.000 

Baten (gld per jaar) 
Effeet 6.375 36.563 42.188 57.375 87.750 

Saldo 4.375 27.563 33.188 41.375 71.750 

Ratio baten/kosten 3,19 4,06 4,69 3,59 5,84 

Noten: 
1) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ hebben ook 
individuele terugkoppeling ingevoerd. 

Tabel 3.25. Kosten en baten collectieve tachograaftchijfanalyse. 

A B+1 B-1 C+ I C-I 

Kosten (gld per jaar) • 

Totaal 370 740 740 925 925 

Baten (gld per jaar) 
Effect 0 2.813 2.813 3.375 6.750 

Saldo -/-370 2.073 2.073 2.450 5.825 

Ratio baten/kosten 3,80 3,80 3,65 7,30 

Noten: 
1) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ hebben 
ook individuele terugkoppeling ingevoerd. 

Tabel 3.26. Kosten en baten van het handboek. 
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A B+1 B-1 C+ I C- I 

Kosten (gld per jaar) 
Totaal 63 317 317 634 634 

Baten (gld per jaar) 
Effect 0 2.813 2.813 3.375 6.750 

Saldo -/- 63 2.496 2.496 2.741 6.116 

Ratio baten/kosten 8,87 8,87 5,32 10,65 

Noten: 
I) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en c+ hebben 
ook individuele terugkoppeling ingevoerd. 

Tabe13.27. Kosten en baten van selectie schadeverleden. 

A B+1 B-1 C+ I C- I 

Kosten (gld per jaar) 
Totaal 1.268 6.342 6.342 12.684 12.684 

Baten (gld per jaar) 
Effect 0 2.813 2.813 3.375 6.750 

Saldo -/-1.268 -/-3.529 -1-3.529 -1-9.309 -1-5.934 

Ratio baten/kosten 

Noten: 
1) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ hebben 
ook individuele terugkoppeling ingevoerd. 

Tabe13.28. Kosten en baten onderhoudscontrole. 

A B+1 B-1 C+ I C- I 

Kosten (gld per jaar) 
Totaal 5.000 25.000 25.000 75.000 75.000 

Baten (gld per jaar) 
Effect 0 2.813 2.8l3 3.375 6.750 

Saldo -1-5.000 -1-22.187 -/-22.187 -1-71.625 -1-68.250 

Ratio baten/kosten 

Noten: 
1) B- en C- hebben het opstapmodel zonder terugkoppeling ingevoerd, B+ en C+ hebben 
ook individuele terugkoppeling ingevoerd. 

Tabe13.29.Kosten en baten dichte zijafscherming. 
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Enquête Schadepreventie 

A Kenmerken van het bedrijf 
Met behulp van deze vragen zijn wij in staat te analyseren in hoeverre de kosten en baten 
van diverse schadepreventie-maatregelen afhangen van de kenmerken van uw bedrijf 

1 a. Over hoeveel bedrijfswagens beschikt uw bedrijf? 
___ gemotoriseerde wagens (totaal); 

1 b. De meeste schades zijn bij type 

types: bedrijfswagens < 3,5 ton 
vrachtwagens> 3,5 ton 

(meerdere antwoorden mogelijk): 
o 
o ---

trekkers o ---
--- overig o 
___ getrokken materieel; waarvan: ___ opleggers 0 

___ aanhangwagens 0 

2a. Hoeveel werknemers (incl. deeltijd werknemers en eigenaar) heeft uw bedrijf (geldt 

2b. 

niet voor charters en eigen rijders)? 
___ werknemers; waarvan: ---

---
chauffeurs in vaste dienst 
chauffeurs met tijdelijk contract 

Maakt u regelmatig gebruik van chauffeurs als oproepkracht? 0 ja 

3. Hoeveel geregistreerde schadegevallen had uw bedrijf in 1995? 
schadegevallen 0 niet bekend 

o nee 

4. Op welk geografisch gebied richten uw vervoersactiviteiten zich voornamelijk (meerde
re antwoorden mogelijk)? 
o lokaal 0 regionaal 0 nationaal 0 internationaal 

5a. Wat voor type goederen vervoert uw bedrijf hoofdzakelijk? 
o Zware goederen met een relatief lage waarde 
o Lichtere goederen met een relatief hoge waarde 
o Bederfelijke goederen met een urgent karakter 
o gevaarlijke stoffen in bulkhoeveelheden 
o Anders, namelijk ___________________ _ 

o Geen specialisatie 
5b. Welk type vervoer verricht uw bedrijf? 0 volle wagenladingen o distrîbutievervoer 

6. Wat voor routes rijden uw bedrijfswagens in de meeste gevallen? 
o periodiek (dagelijks/wekelijks) dezelfde routes 
o wisselende routes 
o beide ongeveer even vaak 

7. Hoeveel vestigingen/dependances heeft uw bedrijf? ___ vestigingen 
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a Kosten/effectiviteit van schadepreventiemaatregelen 

16. Heeft uw bedrijf een schadepreventieplan opgesteld? 
o nee (ga naar vraag 19) 
o ja, sinds 19 __ 

17. Hoeveel werknemers zijn belast met de uitvoering van dit plan? 
o 1 0 2 0 meer dan 2 

18. Wat was de belangrijkste aanleiding voor het opstellen van dit plan? 
o De directie vond schadekosten te hoog 
o Druk verzekeringsmaatschappij 
o Kwaliteitsoverwegingen 
o Congres/seminar/vakliteratuur 
o Programma/voorlichting branche-organisatie 
o Een groot schadegeval/een ernstig verkeersongeval 
o Anders, namelijk ________________ _ 

o Er was geen directe aanleiding 

19. Hieronder wordt uw mening over diverse afzonderlijke maatregelen gevraagd. 
al Kunt u per maatregel aangeven of deze in uw bedrijf ingevoerd is of (misschien) 

ingevoerd wordt? 
bI Kunt u aangeven hoe u de absolute kosten van deze maatregel inschat (schaal van 

1 tot 5; 1 = zeer laag, 5 = zeer hoog)? 
cl Was deze maatregel in uw bedrijf gemakkelijk in te voeren of verwacht u dat deze 

gemakkelijk in te voeren is (1 tot 5; 1 = zeer gemakkelijk, 5 = zeer moeilijk)? 
dl Is deze maatregel in uw bedrijf effectief om het aantal schades te verminderen of 

verwacht u dat deze effectief zal zijn (1 tot 5; 1 = zeer ineffectief, 5 = zeer 
effectief) ? 

Uw wordt vriendelijk verzocht ook uw mening te geven over maatregelen die uw bedrijf 
niet ingevoerd heeft. 

Geformaliseerde schademelding (bijvoorbeeld met standaardformulierenl 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 0 wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 0 0 0 o geen mening 

Eigen schaderegistratie per computer 
al Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd o wordt misschien ingevoerd o nee 
hl kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

0 0 0 0 0 o geen mening 
cl zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 o geen mening 
dl zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 0 0 0 o geen mening 



Onderhoudscontrolesysteem door chauffeurs (formeel/dagelijks) 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 0 wordt misschien ingevoerd 0 nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

o 0 0 0 o o geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

o 0-----0-----0-----0 0 geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0-------0---------0---------0---------0 o geen mening 

20. Zijn er nog andere schadepreventiemaatregelen die uw bedrijf heeft ingevoerd of 
overweegt in te voeren? 

21. Kunt u ongeveer aangeven in hoeverre het aantal schades per jaar gedaald is dankzij 
de invoering van de maatregelen? % 0 niet van toepassing/niet bekend 

22. Wat vindt u van de volgende stellingen met betrekking tot het voeren van een 
schadepreventiebeleid? 

geheel eens neu- oneens geheel geen 
eens traal oneens mening 

Leidt af van kerntaken van het bedrijf 0 0 0 0 0 0 

Kost teveel tijd 0 0 0 0 0 0 

Heeft geen effect 0 0 0 0 0 0 

Mijn organisatie is te klein 0 0 0 0 0 0 

Is belangrijk voor het bedrijfsimago 0 0 0 0 0 0 

Leidt tot kostenreductie 0 0 0 0 0 0 

Is belangrijk voor kwaliteit/betrouw- 0 0 0 0 0 0 
baarheid leveringen 

Is belangrijk voor de relatie met de 0 0 0 0 0 0 
verzekeringsmaatschappij 

Leidt tot een lager brandstofgebruik 0 0 0 0 0 0 

Leidt tot ,een betere werksfeer 0 0 0 0 0 0 

Leidt tot een lager ziekteverzuim 0 0 0 0 0 0 



Tachograaf (rijstijl) analyse 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd o wordt misschien ingevoerd o nee 

Zo ja: 0 voor alle chauffeurs o incidenteel 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 0 0 0 o geen mening 

Aanpassing bedrijfsterrein (routing, verlichting, etc.) 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 0 wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 0 0 0 o geen mening 

Black box (boordcomputer) 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd o wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 0 0 0 o geen mening 

Dichte zijafscherming (extra, buiten de verplichte zijafscherming) 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 0 wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

o 0-----0'-----0-----0 0 geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

o 0'-----0'-----0-----0 0 geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0,----0,-----0,-----0-----0 o geen mening 

ABS-systeem (bij wagens < 12 ton) 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd o wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

o 0-----0-----0-----0 0 geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

o 0-----0-----0-----0 0 geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0-------0--------0---------0-------0 o geen mening 

Geautomatiseerde ritplanning 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd o wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 0 0 0 o geen mening 



Individuele terugkoppeling van schades naar chauffeur 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 0 wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

0 0 0 0 0 0 geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 0 geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 0 0 0 0 geen mening 

Selecteren nieuw personeel op rijstijl/rijgedrag/rijhistorie 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 0 wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 0 geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 0 0 0 0 geen mening 

Betrekken chauffeurs bij opzetten/updaten chauffeurshandboek 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 0 wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

0 0 0 0 0 0 geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 0 geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 0 0 0 0 geen mening 

Organiseren periodieke preventiebijeenkomsten van chauffeurs 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 0 wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 0 geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 0 0 0 0 geen mening 

Inwerken door eigen personeel 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd o wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

0 0 0 0 0 o geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 0 geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 0 0 0 0 geen mening 

Afnemen periodieke rijvaardigheidstest (alle chauffeurs) 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 0 wordt misschien ingevoerd o nee 

Zo ja: 0 door eigen personeel 0 door extern bureau 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

-0 0 0 0 0 0 geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

0 0 0 0 0 0 geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0 0 .0 0 0 0 geen mening 



Organiseren van periodieke specifieke veiligheidscursussen (bijvoorbeeld slipcursussen) 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 0 wordt misschien ingevoerd 0 nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

o 0 0 0 o o geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

o 0-----0-----0-----0 0 geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0----0-----0-----0-----0 o geen mening 

Betrekken schades in periodiek functioneringsgesprek 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 0 wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer laag kosten zijn zeer hoog 

o 0-----0-----0-----0 0 geen mening 
zeer gemakkelijk in te voeren zeer moeilijk in te voeren 

o 0-----0-----0-----0 0 geen mening 
zeer ineffectief zeer effectief 

0-------0------0--------0-------0 o geen mening 

Materiële sancties bij (grote) schades 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 
kosten zijn zeer laag 

0 0 0 
zeer gemakkelijk in te voeren 

0 0 0 
zeer ineffectief 

0 0 0 

Immateriële sancties bij (grote) schades 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 
kosten zijn zeer laag 

0 0 0 
zeer gemakkelijk in te voeren 

0 0 0 
zeer ineffectief 

0 0 0 

Materiële beloningen voor schadevrij rijden 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 
kosten zijn zeer laag 

0 0 0 
zeer gemakkelijk in te voeren 

0 0 0 
zeer ineffectief 

0 0 0 

Immateriële beloningen voor schadevrij rijden 
Ingevoerd? 0 ja 0 wordt ingevoerd 
kosten zijn zeer laag 

0 0 0 
zeer gemakkelijk in te voeren 

0 0 0 
zeer in effectief 

0 0 0 

o wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer hoog 

0 -----0 0 geen mening 
zeer moeilijk in te voeren 

0 ------0 0 geen mening 
zeer effectief 

0 -----0 o geen mening 

o wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer hoog 

0 0 o geen mening 
zeer moeilijk in te voeren 

0 0 o geen mening 
zeer effectief 

0 0 o geen mening 

o wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer hoog 

0 0 o geen mening 
zeer moeilijk in te voeren 

0 0 o geen mening 
zeer effectief 

0 0 o geen mening 

o wordt misschien ingevoerd o nee 
kosten zijn zeer hoog 

0 0 o geen mening 
zeer moeilijk in te voeren 

0 0 o geen mening 
zeer effectief 

0 0 o geen mening 



23. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel tijd de uitvoering van het eerder genoemde maatrege
lenpakket jaarlijks met zich meebrengt (afgezien van de tijdskosten van chauffeurs)? 
_,_manjaar 

24. Welke factoren zijn in het algemeen van belang voor een succesvolle introductie van maatregelen 
(rapportcijfer 1-10; 1 = zeer onbelangrijk, 10 = zeer belangrijk)? 
( ) beschikbaarheid/tijd veiligheidsfunctionaris(sen) 
( ) enthousiasme veiligheidsfunctionaris 
( ) hulp/advies verzekeringsmaatschappij 
( ) hulp/advies branche-/ondernemers-organisatie 
( ) betrokkenheid directie 
( ) betrokkenheid chauffeurs 
( ) aantrekkelijkheid en kwaliteit interne informatieverschaffing 
( ) permanente aandacht voor schadepreventie 
( ) anders, namelijk _______ _ 

Ruimte voor eventueel commentaar: 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
Mocht u de originele antwoordenvelop zijn kwijtgeraakt, dan kunt u de vragenlijst in een ongefran
keerde envelop opsturen naar: SWOV I Antwoordnummer 10012, 2260 VB, Leidschendam. 




