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Safety Deals zijn een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Het gaat bij Safety Deals om afspraken tussen partijen die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid.  
Door met elkaar problemen te agenderen, bestaande kennis en ervaring met dat probleem samen te brengen en acties uit te zetten om het probleem aan te pakken.  
Verzekeraars kunnen door hun kennis van risico’s en preventie bijdragen aan een veilige samenleving. Zeker in samenwerking met andere partijen; door kennis te delen  
en door krachten te bundelen. Met preventie als uitgangspunt en verzekeringen als vangnet.

Safety Deal  
Jonge automobilisten
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Jonge automobilisten lopen vijf keer meer risico om bij een verkeersongeval
betrokken te raken dan meer ervaren bestuurders. Reden voor verzekeraars
en (provinciale) overheden om actie te ondernemen. Dat doen zij in de
vorm van investeren in en promoten van het programma Trials.
Trials, dat in 2007 startte op initiatief van het Verkeers- en Vervoersberaad  
Drenthe en het Verbond van Verzekeraars, is een succesvol programma gericht 
op het verbeteren van gevaarherkenning door jonge automobilisten. Uit onder-
zoek blijkt dat deelnemers ruim 25 procent minder WA-schade veroorzaken.  
Tot nu toe hebben in totaal 14.000 jongeren deelgenomen aan Trials. Het Verkeers- 
en Vervoersberaad Drenthe heeft ervoor gezorgd dat ruim 3.500 jonge 
Drenten deel hebben kunnen nemen. Het Regionaal Orgaan Verkeersveilig-  
heid Fryslân zorgde met zijn bijdrage voor de deelname van meer dan 1.900 
jongeren. Het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen heeft de deelname van 
1500 jongeren mogelijk gemaakt. Het Regionaal Orgaanverkeersveiligheid 
Zeeland en ZLM hebben ervoor gezorgd dat bijna 2.200 Zeeuwse jongeren deel 
hebben kunnen nemen. De overige deelnemers komen uit andere provincies. 
Om het succes te bestendigen, hebben verzekeraars en diverse regionale 
Verkeersveilig heidsorganen deze Safety Deal opgesteld, die tot 2017 loopt. 
De ondertekenaars spreken het volgende af:

•   De provinciale verkeersveiligheidsorganen benoemen jonge automobilisten 
wederom als specifieke doelgroep en ondersteunen een of meer gerichte 
activiteiten/projecten;

• Zij zullen hun financiële bijdrage aan Trials in ieder geval in 2015 voorzetten;
    Ook zullen zij zich inspannen om Trials daarna te blijven steunen, hetzij 

financieel, hetzij door het belang van deelname in de communicatieuitingen 
te blijven noemen;

•  ZLM en Univé stimuleren deelname door deelnemers een voordeel op hun 
autoverzekering aan te bieden;

•  ZLM ondersteunt Trials in ieder geval tot 2016 jaarlijks met € 25.000,  
waarmee elk jaar 350 jongeren een Trials-dag kunnen volgen;

•  Unive en ZLM besteden periodiek aandacht aan Trials in communicatie- 
uitingen richting leden / verzekerden of ondernemen andere acties  
om te informeren/enthousiasmeren;

• Univé en ZLM zetten ook social media in;
• Het Verbond ondersteunt Trials in de periode 2014-2017 jaarlijks met € 80.000;
•  Het Verbond blijft de positieve resultaten van Trials benadrukken en  

vraagt zijn leden hierop in te spelen;
• Het Verbond blijft bestuurlijk en beleidsmatig ondersteuning bieden aan Trials.
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