
SWOV
• wetenschappelijk onderzoek
• kennis uit internationaal onderzoek
• feiten en cijfers over verkeersveiligheid
• verslag in rapporten en in vakgerichte en wetenschappelijke artikelen
• advies, onderbouwd in bijvoorbeeld een rapport, vaktijdschrift, presentatie of cursus
• evaluatie van veiligheidsmaatregelen
• verspreiding en delen van kennis via website, (inter)nationale congressen, en kenniscafés

Blijft u graag van alle SWOV-producten en -activiteiten op de hoogte? Meldt u zich dan aan voor 
de nieuwsbrief op swov.nl

Voor meer informatie:
T:     070-317 33 93
E:     info@swov.nl
I:      www.swov.nl 

  @swov_nl / @swov
   linkedin.com/company/swov

Ongevallen voorkomen

Letsel beperken

Levens redden

SWOV stelt 
zich voor



Organisatie
SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut 
voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is onze missie 
om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te 
dragen aan een veiliger wegverkeer. 
SWOV is inhoudelijk onafhankelijk. Onze werkwijze 
is gericht op interdisciplinaire samenwerking, zowel 
intern als met instellingen in binnen- en buitenland. 
SWOV-kennis is openbaar.

Binnen SWOV heerst een goed onderzoeksklimaat 
en een open en collegiale werksfeer. De onderzoekers 
hebben diverse academische achtergronden, zoals na-
tuurkunde, wiskunde, psychologie, sociologie, werk-
tuigbouwkunde, sociale geografie en civiele techniek. 

SWOV stimuleert haar experts om zich verder te 
ontwikkelen op hun vakgebied en begeleidt ze bij 
hun promotieonderzoek. SWOV is een veelgevraagde 
internationale onderzoekspartner.
Ontmoet de onderzoekers op swov.nl/experts

Onderzoek
SWOV speelt in op nieuwe ontwikkelingen en het 
onderzoek is verdeeld over tien thema’s. Binnen elk 
thema worden verschillende projecten uitgevoerd. 
Onze website houdt u op de hoogte van de laatste 
stand van zaken binnen elk thema en elk project. 
SWOV gebruikt bij haar onderzoek veel nieuwe tech-
nologieën en onderzoeksmethoden. Dit zijn bijvoor-
beeld een rijsimulator, eye-trackers en meet apparatuur 
in auto’s of op fietsen. Ook heeft SWOV een speciaal 
team voor diepteonderzoek. Dit type onderzoek geeft 
inzicht in de factoren en omstandigheden die een rol 
spelen bij het ontstaan van bepaalde typen verkeers-
ongevallen en de letsels die daaruit voortkomen. 
Contacten met onderzoekers en verkeerskundigen in 
binnen- en buitenland dragen eraan bij de SWOV-
kennis actueel te houden.
Lees meer over de onderzoeksmethodes, thema’s en 
de projecten op swov.nl/onderzoek

Feiten & Cijfers
Voor een kort, duidelijk en onderbouwd antwoord 
op verkeersveiligheidsvragen, heeft SWOV factsheets 
ontwikkeld. Deze behandelen onderwerpen op alle 
onderzoeksthema’s.  
Wilt u iets weten over de invloed van het weer op de 
verkeersveiligheid? Wilt u weten hoe gevaarlijk het is 
om met een smartphone bezig te zijn op de fiets? Of 
bent u benieuwd naar de gevaren van alcohol in het 
verkeer? De ongeveer veertig factsheets op de website 
geven antwoord.
Onder het thema Verkeersveiligheid in cijfers kunt u 
terecht voor alle cijfermatige informatie. Ook vindt u 
daar de Wegwijzer: verkeersveiligheidscijfers die uitleg 
en instructies biedt om zelf met de verkeersveilig-
heidscijfers aan de slag te gaan.
De factsheets en cijfers vindt u op de website:
swov.nl/feiten-cijfers

Samenwerken
Het meeste onderzoek wordt gedaan voor en met 
subsidie van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Maar SWOV werkt ook in opdracht: decen-
trale en semi-overheden, adviesbureaus, bedrijfsleven 
en internationale opdrachtgevers maken gebruik van 
onze onderzoekservaring. SWOV wordt steeds vaker 
benaderd en helpt de opdrachtgever antwoord te 
vinden op de vraag of oplossingen aan te dragen voor 
het probleem waarmee men te maken heeft. SWOV 
levert verschillende diensten: soms is er geen nieuw 
onderzoek nodig maar is er voldoende bestaande 
kennis in huis om de vragen te beantwoorden. Wij 
kunnen dan behulpzaam zijn met een rapportage op 
maat, een training, college of cursus.
Meer informatie over wat SWOV voor u kan bete-
kenen vindt u op de website:  
swov.nl/samenwerken/diensten

De verkeersveiligheidsinformatie op de SWOV-website is thematisch ingedeeld:

Verkeersveiligheid in cijfers Visie & beleid

Vervoerswijzen Mens, gedrag & verkeer

Risico’s Handhaving

Infrastructuur Educatie

Technologie & ITS Internationaal
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