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Topics:

➢ Verkeersveiligheid in Europa 

➢ Wat is het Charter?

➢ Wie zijn de leden?

➢ 2016-2019 mijlpalen

➢ Waarom zou en hoe kan u lid 
worden?

➢ Wat u kan doen voor
verkeersveiligheid?

➢ Een goed praktijkvoorbeeld voor
het ERSC
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Wat is het ERSCharter?

• Grootste platform van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor
verkeersveiligheid

• Gelanceerd in 2004 door de Europese Commissie als onderdeel van hun
Road Safety Action Program 2003 – 2010 

• Gebaseerd op het principe van gedeelde verantwoordelijkheid en het 
mobiliseren van alle stakeholders die de verkeersveiligheid willen
verhogen. 

• Stimuleert de maatschappij om actie te ondernemen in verkeersveiligheid; 
faciliteert het aantrekken en delen van kennis over verkeersveiligheid; 
promoot de dialoog over en het uitwisselen van goede
praktijkvoorbeelden en ervaringen in verkeersveiligheid. 



Wie zijn de Charter leden?

• Bijna 4.000 leden uit: bedrijven, 
overheden (zowel lokaal als
bovenlokaal), verenigingen, NGO’s, 
onderzoeks- en onderwijsinstellingen
e.a. die inzetten op 
verkeersveiligheid.

• Leden van het Charter dragen
verkeersveiligheid uit naar hun eigen 
leden, werknemers en de rest van de 
maatschappij. 

• 100-tal leden in België, vooral
bedrijven en verenigingen→ oproep
naar scholen en overheden



European Road Safety Charter 2016 – 2019 
mijlpalen

• Nationale Charter workshops in 
28 EU lidstaten!

• Jaarlijkse campagne voor goede
praktijkvoorbeelden

• Jaarlijks Awards for Excellence in 
Road Safety – oproep in 
december gelanceerd

• Excellence in Road Safety Awards 
ceremonie in juni, Brussel (?)



European Road Safety Charter 2016 – 2019 
mijlpalen

• Webinars over verkeersveiligheid
6 febr, 14u-15u30: Road Safety education

april- mei: Road Safety and risky behavior

september: Road Safety and vulnerable 
users 

november: Road Safety and innovative 
mobility technology 

• Nieuwsbrief and social media 
(Facebook, Twitter, LinkedIn)

• Website www.erscharter.eu

http://www.erscharter.eu/


Waarom lid worden van het ERSC?
➢ Bijdragen om het aantal slachtoffers

in het verkeer te doen dalen, de 
impact van verkeersongelukken op de 
omgeving te verkleinen, de 
gigantische kost te verminderen

➢ Anderen op de hoogte brengen van 
uw acties, events en initiatieven in 
verkeersveiligheid en hen hiertoe
uitnodigen om deel te nemen

➢ Toegang tot uw gepersonaliseerde
toolkit met promotiemateriaal en
richtlijnen over hoe u op 
verkeersveiligheid kan inzetten



Waarom lid worden van het ERSC?
➢ Deelname aan de jaarlijkse Awards for

Excellence in Road Safety

➢ Gewaardeerde erkenning krijgen voor uw
inspanningen door zichtbaarheid op 
Europees (en zelfs mondiaal niveau)

➢ Zichtbaarheid krijgen op de mediakanalen
van het Charter: website, Facebook, 
Twitter, LinkedIn, nieuwsbrief

➢ Acties en initiatieven van andere Charter 
leden leren kennen en erdoor
geïnspireerd worden

➢ Anderen inspireren door te getuigen op 
welke manier u inzet op verkeersveiligheid
en hoe uw actie tot stand kwam



Hoe lid worden van het Charter?
1. Ga naar de Charter website :
http://www.erscharter.eu (taal aanpasbaar
bovenaan rechts).

2. Maak uw account aan door op de knop 

“lid worden!” te klikken

• Geef informatie over uw organisatie;

• Lees en accepteer de principes van het ERSCharter;

• Selecteer uw doelgroep(en) en thema(’s).

3. Bevestig uw inschrijving. U ontvangt nog
een bevestigingsmail van het Charter Team en
dan bent u lid van het European Road Safety 
Charter! 

http://www.erscharter.eu/


Wat kan u doen voor verkeersveiligheid?

➢ Overheden hebben een belangrijke rol!

➢ Betrokkenheid van andere stakeholders = boost voor
inspanningen overheden

➢ Private sector: maatregelen voor/door/met werknemers of op 
bedrijfsniveau met een impact op de brede maatschappij

➢ NGO’s hebben een cruciale rol om mee te werken aan
vooruitgang en uit te kijken naar alternatieve oplossingen en
diensten

➢ Onderzoeks- en onderwijsinstellingen hebben een cruciale rol
om weggebruikers en toekomstige bestuurders op te leiden

➢ Samenwerking tussen die verschillende stakeholders          
geeft de beste resultaten



ERS Charter ‘good practices’
➢ Focus van ERSC leden: 

- mikken op risicogedrag

- sensibiliseringscampagnes ontwikkelen

Leden worden aangemoedigd om 
specifieke engagementen te nemen en
goede pratijkvoorbeelden uit te wisselen. 

➢ Deze goede praktijkvoorbeelden
- getuigen van engagement 

- groeien uit een innovatieve mix van 
middelen en inspanningen

- steunen op een evaluatieplan

- komen tegemoet aan belangrijke   
verkeersveiligheidsproblemen en 
hebben dus een betekenisvolle impact.



Een ERSC goed praktijkvoorbeeld
Het inzenden van één of meerdere goede praktijkvoorbeelden is de eerste 

voorwaarde om te kunnen meedoen aan de ERSC Excellence in Road Safety Awards.

Stap 1: Road Safety assessment

1. Welke problemen/topics identificeer ik?

2. Waarom relevant voor mijn organisatie om hierop in te zetten? 

3. Heb ik voldoende kennis over de problemen die ik zie? 

4. Hoe kan ik mijn kennis over deze problemen verbeteren?

5. Op welke problemen/topics wil ik inzetten? 



Stap 2: Doelstellingen

Het ultieme doel blijft uiteraard minder doden en gewonden in het verkeer!

1. Wie is betrokken?

2. Wat wil ik bereiken?

3. Waarom is dit belangrijk?

Alle doelstellingen volgens
SMART principe:

Specifiek

Meetbaar

Acceptabel

Realistisch

Tijdgebonden



Stap 3: Actieplan

Stap 4: Implementatie van actieplan
1. Geef prioriteiten aan je acties
2. Time-frame: de efficiëntie van je acties kan beïnvloed worden door hun
timing.
3. Koppel je actieplan aan een communicatieplan
4. Denk ook aan evaluatie: ga na of alles volgens plan verloopt en pas aan
indien nodig. 



Stap 5: Evaluatie

Objectieve indicatoren

• Daling in aantal ongevallen en slachtoffers

• Daling in aantal verkeersovertredingen

• Daling in ongevallenkost

• Daling van het risico op blootstelling

• Meten van participatie-indicatoren

• Visibiliteit op sociale media

• Daling in uitstoot van luchtvervuiling

Subjectieve indicatoren 

• Toename in kennis van verkeersveiligheid: 
gewenst gedrag en gedragsbijsturing

• Gebaseerd op de perceptie van externe 
waarnemers: mate van naleving van 
doelstellingen; naleving van het 
oorspronkelijke actieplan, relevantie van 
acties, communicatie-inspanningen.

1. Proces-evaluatie
2. Effect- of impactmeting
3. Voor-na maatregelen





Bedankt voor uw aandacht! 

www.erscharter.eu

charter@vias.be 
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http://www.erscharter.eu/

