Van risico-analyse naar
uitvoeringsprogramma
Een ‘aan de slag’-sessie
20 april 2021

Ervaren, leren en evalueren

Introductieperiode SPV 2030
1

Uitvoeringsagenda Rijk
is opgesteld

3

4

Landelijk kennisdelingsplatform is ingericht

5

Eerste landelijke
alliantie-overleg onder
regie van ministerie
heeft plaatsgevonden

Bijstellen en professionaliseren
10 Nieuwe werkwijze

Rijk staat: Rijk werkt
risicogestuurd aan
landelijke doelstellingen
op basIs van SPI’s

SPV 2030
gereed
2018

Einde looptijd
SPV 2030
2019

Implementatie
o.b.v. lessen
regionale pilots
en huidige kennis

2020
Introductiejaar
nieuwe werkwijze

Regionale overlegStructuren worden
Uitgewerkt

6

Regio’s hebben eerste
Inventarisatie gemaakt van
grootst risico’s

7

Regio’s hebben regionale
uitvoeringsagenda’s
opgesteld

8

9

2025

2030

Wegbeheer oefenen gezamelijk met
risicogestuurde aanpak, leren van elkaar en komen
tot een werkende set SPI’s voor verkeersveiligheid

Wegbeheerders doen meer ervaring
op en professionaliseren de
risicogestuurde aanpak

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over
maatregelen en wordt de ontwikkeling van risico’s
regionaal en landelijk gemonitord

Jaarlijks worden resultaten op de SPI’s
gemonitord en wordt het beleid
verder aangescherpt

Overheden monitoren de voortgang op de
uitvoeringsagenda’s (Rijk en regionaal) en spreken
elkaar aan op de resultaten

Overheden monitoren de ontwikkeling
van de SPI’s (landelijk en regionaal) en
spreken elkaar aan op de resultaten

Alle regio’s hebben een
aanpak gedefinieerd
voor de top 5 risico’s

11 Nieuwe werkwijze

regio’s staat: regio’s
hebben concreet beleid
en monitoring ingericht
op basis van SPI’s

Nederland heeft een goed functionerend
risicogestuurd verkeersveiligheidbeleid
op alle niveaus

Handreikingen

Programma
•
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Opening door Wilma Slinger, Kennisnetwerk SPV
Een paar vragen aan de deelnemers
Van risicoanalyse naar uitvoeringsprogramma, Charlotte Bax, KN SPV
Vragen uit de praktijk van het expertteam, Johannes Hus, Anteagroep
Aanpak van een gemeente, Sander Kunst, gemeente Schagen
Pauze
In gesprek met elkaar in groepjes
Tips en tops, afronding

Contactgegevens

Website: www.kennisnetwerkspv.nl
• Helpdesk per telefoon en e-mail:
085-4899 250,
info@kennisnetwerkspv.nl
•

Voor vragen:
• Wilma Slinger tel 06 - 5123 1628
• Eric de Kievit tel 06 - 2065 0975
• Charlotte Bax tel 070- 317 3368

