
Deze dia-indeling is zo 
gemaakt dat zelf een 
afbeelding kan worden 
geplaatst. 
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met figuur 
of bitmappatroon en dan op 
Bestand. 
Kies de afbeelding en klik 
op Invoegen, daarna op 
Sluiten. 
 
Klik niet op overal 
toepassen, omdat dan de 
achtergrond van alle dia’s 
wordt aangepast. 
Met Ctrl+Z kan dit hersteld 
worden.  
 
Voor het mooiste resultaat 
is de verhouding 1024 x 768 
pixels.  Dit zorgt ervoor dat 
de foto in de achtergrond 
scherp wordt, en niet 
vervormt. 

SPI’s: alternative for 
(lack of) accident data? 
Use of safety performance indicators in 
policy making 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Content 
 

 Reliability of accident data 
 Towards new data-resources 
 What we do know 
 Use of SPI’s in policy making 
 SPI’s for ‘behaviour’ and ‘infrastructure’ 
 Data-resources, spi-research 
 SPI Dashboard 
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Reliability of Data 
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Towards new data-resources 
 

 

R.A.M. (Risk Attention Method) 
Aim: better insight in roadsafety in Amsterdam 

 Re-active (registration) and pro-active (reports) 
 infrastructure (network, route, crossing) 
 and behaviour (seatbelt, red light, alcohol, speed, helmet) 

PROMEV 
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Objective 2: better usage of existing accident data 
Objective 3: developing new registrations 

Objective 4: enrichment existing data-resources 
Objective 5: exploration new data-resources 
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What we do know? 
Fatalities (2000-2013) 

 

9% 

21% 

2% 6% 9% 

46% 

4% 3% 
Remainder of NL (N=9.707) 
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 On 50km/h roads and intersections 
 100% increase bicycle accidents (seriously injured) without 

opponent  
 Among seriously injured with motor vehicle, 22% mopeds, 20% 

pedestrians  
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 Trips % seriously injured 
2007-2009 
(BRON+LMR) 

 

% seriously injured 
2000-2011 
(LMR) 

 

% seriously injured 
with motorvehicles 

2000-2009 (BRON) 
 

% fatalities 
2010-2014 
(Protocol) 
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+80% 

 

+1,3% 
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2% 
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Legenda:  EVG = Ernstig VerkeersGewonde / in ongevallen m (met) en z (zonder) motorvoertuigen. 
 BRON = Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (politiedata) / LMR = Landelijke Medische Registratie (ziekenhuisdata) 

In 2009: 
approximately 950 
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Resume 

Focus on: 
 Cyclists and pedestrians 
 Light mopeds and mopeds 
 Car drivers 
 50 km/h roads 
 Single vehicle accidents 
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Use of spi’s in policy making 
Why? 
 

 Strong scientific relationship (‘evidence based’) between 
indicator and road safety 

 More transparancy in measures and effect 
 From re-active to pro-active policy making 
 Link with asset-management (network safety index) 
 Finally, emphasis on road users personal responsibility 

(communication) 
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Use of spi’s in policy making 
Infrastructure: Network Safety Index 

 Based on road 
characteristics: 
 sustainable safety 

principles 
 use of public space, 

parking 
 location of cyclists 
 obstacles 
 traffic volume 
 public transport 
 …. 

 
 

Number of bottle-necks 
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Use of spi’s in policy making 
Traffic Behaviour: The process 
 

Seriously injured 
 
Fatalities 
 
Classified in: location, 
type of road-users, age  
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Use of spi’s in policy making 
The process (outcome) 

 

SPI’s: 
 
 Speed 
 Driving under the influence 
 Red light running 
 Bicycle lighting 
 Distraction 
 Use of bicycle tracks 
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Use of spi’s in policy making 
The process (output) 

 

Measures on ‘behaviour’: 
- Enforcement 
- Education 
- Campagnes  
 
Measures on ‘infrastructure’: 
- Sustainable Safety 
- Reduction of obstacles 
- Light mopeds to main carriageway 
- Asset-management 
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Use of spi’s in policy making 
The process (throughput) 

 

Process 
 
Monitoring effect  
based on  
subjective and  
objective data 
 
Co-operation with  
key stakeholders 
(police, schools,  
local authorities, NGO’s) 
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Use of spi’s in policy making 
The process (input) 

 

Ambitions & 
Budget 
 
- Vision Zero? 
- Target Groups? 
- Road type? 

 
New Strategic 
Traffic Safety Plan 
2016 - 2020 
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Use of spi’s in policy making 
Data resources, research methods 
 
 Subjective data from questionnaires, internet-panel 
 Speeddata from traffic lights and counting studs, use of 

lasergun (light mopeds/scooters) 
 Red light running from traffic lights and camera observation 
 Bike lights front and rear: by observation 

 
 Major concern: research design (presentable, reliable)  

 
 What about driving under the influence of alcohol, medication 

or drugs ??? 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Thank you for your attention! 
 

questions / discussion 


