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INTERVIEw

KENNIS IS MACHT…

We gingen praten over dit nieuwe 
project met dhr Joris Cornu, 
Coördinator Toegepast Onderzoek bij 
het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van 
de universiteit Hasselt.

TRANSPO – Mijnheer Cornu, hoe 
is dit veiligheidsproject tot stand 
gekomen?
JC – Het verkeersveiligheidsonderzoek 
gebeurt op vraag van FEBETRA Limburg, 
dat in het kader van het project Smart 
Logistics Limburg is gaan aankloppen 
bij het Logistiek Platform Limburg. Dat 
platform wil de concurrentiepositie van de 
Limburgse logistieke bedrijven versterken. 
Wij zetelen met IMOB in het consortium 
van Smart Logistics Limburg, dat bedrijven 
adviseert die willen innoveren. Sinds 
januari helpen we de transporteurs die 
willen werken aan meer verkeersveiligheid. 
Het gaat hierbij om TDL group, Alders 
Transport & Logistics, MTL Transport, 
H. Essers, Lux Transport, Withofs 
Transport en Transport Gielen. Het 
FEBETRA/IMOB-project wordt trouwens 
gefinancierd door de Vlaamse overheid. 

TRANSPO – Om welke redenen is het 
opgestart? 
JC – Het wegvervoer komt dikwijls op 
een negatieve manier in het nieuws, 
ook al is de vrachtwagenchauffeur bij 
een ongeval niet altijd in fout. Wij willen 
trachten de verkeersveiligheid te verhogen 
en zo een positievere perceptie van 
de sector tot stand te brengen. Uit ons 
eerste vooronderzoek is al gebleken, dat 
letselongevallen slechts een heel klein 

percentage vormen van het totaal aantal 
ongevallen. We zien vooral materiële 
schade, die vaak veroorzaakt wordt door 
dezelfde brokkenmakers.

Bij het peilen naar de prioriteiten, merkten 
we dan ook dat bedrijfsleiders hun 
chauffeurs feedback willen geven, maar 
niet alleen als die negatief is. Ze willen de 
chauffeurs immers een “bedrijfsgevoel” 
geven. Daarnaast moeten de overige 
weggebruikers gesensibiliseerd worden. En 
hoe bepaal je trouwens of iemand een 
slechte chauffeur is? Bedrijven willen van 
elkaar leren, de betrokkenheid van de 

chauffeurs is daarbij essentieel en daarom 
is er een overkoepelend platform nodig.

TRANSPO – Wat zal er precies 
onderzocht worden?
JC – De doelstelling is te komen tot 
meer verkeersveiligheid, ten eerste door 
diepteanalyse van ongevallen. We gaan 
ze analyseren, er een typecase van maken 
en die verspreiden. Ten tweede willen we 
een veiligheidscultuur tot stand brengen, 
bewustzijn creëren bij de chauffeurs. 
Transporteurs maken daarvoor nu al 
gebruik van facebook, job well done, 

Kennis is macht… ook in de 
strijd tegen verkeersongevallen. 
Op vraag van de transportsector, 
analyseren onderzoekers daarom 
ongevalgegevens, bedrijfsstrategieën 
en de rijstijl van chauffeurs in zeven 
Limburgse transportbedrijven. 
De bedoeling is, inzicht te krijgen 
in de ongevalsoorzaken, een 
veiligheidsstrategie uit te tekenen 
en vooral, de deelnemers aan het 
project te laten leren uit elkaars 
fouten en succes. 
 Nancy VAN DEN EYNDE

Joris Cornu, IMOB
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coaches en mentors. We willen deze 
veiligheidscultuur uiteindelijk integreren 
in het Truckveilig-charter dat door de 
Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid is 
opgesteld.

TRANSPO – Hoe gaan jullie tewerk 
bij de ongevalanalyse? Wordt de 
expertise die de constructeurs op dat 
vlak hebben opgebouwd mee in het 
onderzoek geïntegreerd? 
JC – We zullen minstens één recent 
ongeval per bedrijf analyseren. De 
constructeurs erbij betrekken, is nog niet 
ter sprake gekomen, maar hier staan we 
uiteraard altijd voor open. We vrezen, dat 
we geen toegang zullen krijgen tot hun 
gegevens. We gaan dus zelf informatie 
verzamelen, via pv’s, vaststellingen van het 
parket en gesprekken met de chauffeur. 
Daaruit willen we een typecase distilleren, 
die uitlegt wat er is gebeurd – bijvoorbeeld 
een kop-staart- of een flankaanrijding 
– en wat ze ertegen kunnen doen. Dat 
moet sensibiliserend werken. Zo zou er 
eventueel een platform voor chauffeurs 
kunnen uit voortvloeien waarop deze 
informatie gedeeld kan worden. Het 
uitvoeren van de diepteanalyses en het 
opstellen van de typecases gebeurt in 
samenwerking met het BIVV.

TRANSPO – Hoe staan de chauffeurs 
tegenover de analyse van hun rijstijl?
JC – Tot nog toe hebben we voornamelijk 
met coaches, mentors en bedrijfsleiders 

gepraat. Het initiatief komt vanuit de 
sector en wordt door hen gedragen. 
Het zal hen ook geld en tijd opleveren, 
door het vermijden van ongevallen. De 
chauffeurs staan er over het algemeen 
positief tegenover. Veel chauffeurs willen 
ook gehoord worden. De feedback die 
ze krijgen mag geen eenrichtingsverkeer 
blijven.

TRANSPO – Tot nog toe zijn er zeven 
deelnemende bedrijven. Is de inbreng 
dan niet te beperkt?
JC – Voor de twee deelprojecten zijn er 
telkens vijf deelnemers, in totaal zeven 
verschillende. De twee staan nu nog 
los van elkaar, maar zullen naar elkaar 
toegroeien. Het staal is volgens ons niet 
te beperkt. Een kleinere groep is voor ons 
toegankelijker. In één van de bedrijven 
werden de afgelopen jaren trouwens 
honderden “ongevallen” geteld. Alle kleine 
incidenten met schade zitten mee in 
dat aantal vervat. Een paaltje dat wordt 
omvergereden lijkt banaal, maar het had 
even goed een kind kunnen zijn… Verder 
onderzoeken we een gezonde mix van 
bedrijven, met of zonder onderaannemers, 
enz. Enkel de kleine bedrijven ontbreken. 
Zij zeggen weinig tijd en mensen ter 
beschikking te hebben om deel te nemen. 
Ze zullen echter later kunnen aanhaken 
via de website en zullen zich waarschijnlijk 
in de cases herkennen.

TRANSPO – Jullie zijn dus van plan, 
jullie bevindingen en best practices op 
termijn te delen met transporteurs 
die niet hebben deelgenomen aan het 
project?
JC – De verspreiding van de resultaten 
is inderdaad belangrijk. Het project 
loopt tot januari van volgend jaar. Er 
volgt dan zeker een slotevent. Zo laten 
we bovendien zien dat we werken aan 
verkeersveiligheid.

TRANSPO – Zijn er nu al 
deelresultaten bekend?
JC – Op het vlak van commitment, 
onderzoeken we via een checklist in 
welke mate er al een safety culture in het 
bedrijf aanwezig is. We kijken ook waar 
het beter kan. De bedrijven zijn duidelijk 
met veiligheid bezig, al dan niet via een 
proactieve of een reactieve aanpak. 
Veiligheid mag vaak ook iets kosten. We 
hebben wel de indruk dat er vrij eerlijk 
wordt geantwoord op onze vragen: “Wij 
scoren op dit vlak goed, want…” Er wordt 
ook toegegeven, dat sommige zaken 
voor verbetering vatbaar zijn. We zijn de 
resultaten aan het verwerken. Het verslag 
volgt!

TRANSPO – Nog veel succes alvast en 
bedankt voor dit interview!
 : nvde@transpo.org

Bondgenoten in de strijd tegen ongevallen:
Johan Grutman (POM Limburg), Pascal Vranken (Essers), Bart 
Van Camp (kabinetschef minister Weyts), Geert Wets (IMOB) 
en Roel Smets (Alders), hier met Benny Smets (voorzitter 
FEBETRA) en Philippe Degraef (directeur FEBETRA).
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