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Traffic Solutions Software
VIA is een verkeerskundig ICT-bureau dat - samen met overheden, wegbeheerders en politie - streeft naar 
een veilig en vlot verkeer. Ons doel: minder ongevallen en minder verkeersproblemen die leiden tot onveilige 
situaties. Om dat doel te bereiken werken we in nauwe samenwerking met gebruikers en kennisinstituten aan 
de ontwikkeling van een ‘digitale collega’. Deze gespecialiseerde software is eenvoudig te gebruiken en biedt u 
actuele verkeersdata gecombineerd met een op feiten gebaseerde aanpak. 

VIA biedt niet alleen software. We bouwen ook actief aan een groot netwerk van goed geïnformeerde 
professionals, professionals die integraal samenwerken bij de aanpak van de verkeersveiligheid. Hierdoor 
ontstaat een task force van nauw betrokken gebruikers, onder alle relevante stakeholders en op elk werkniveau. 

Familie Nijhoff is weer veilig thuis!
Dat wilt u toch ook?

lisette
Doorhalen



Onze werkwijze
Wij streven naar een veilig en vlot verkeer voor iedereen. 
Om deze ambitie waar te maken, werken we bij VIA aan drie 
pijlers voor een proactieve aanpak.

1.  Onze jarenlange ervaring in verkeersveiligheid 
vertalen we concreet in een digitale collega. Een 
software abonnement dat u helpt om efficiënt aan 
verkeersveiligheid te werken op alle niveaus (zowel 
landelijk, regionaal als lokaal). De software is altijd binnen 
handbereik, te gebruiken op pc, tablet en smartphone 
en geschikt voor alle stakeholders (beleidsmakers, 
wegbeheerders en politie). Met de software maakt u 
snel eenvoudige én uitgebreide analyses. Ook helpt de 
software u met compleet verzorgde rapportages.

2.  Aan de hand van Big Data brengen we de verkeerssituatie 
van buiten op de weg naar binnen op uw scherm. 
De ongevallengegevens van zowel de politie als 
van verzekeraars vormen zo de basis voor uw op 
feiten gebaseerde verkeersveiligheidsbeleid. Door 
de ongevallencijfers te combineren met rijsnelheden 
en verkeersdrukte uit Floating Car Data, lukt het om 
onveilige situaties en omstandigheden op te sporen en te 
verklaren. 

3.  De implementatie van de VIA Software is gericht op 
samenwerking tussen zo veel mogelijk gebruikers 
(capacity building). Het bereik van de software is voor ons 
dan ook een belangrijke indicator; hoe groter het netwerk 
van gebruikers hoe beter de impact op verkeersveiligheid. 
Vandaar dat VIA het gebruik voortdurend makkelijker 
maakt en gebruikers met gerichte trainingen opleidt om 
nog meer uit de software te kunnen halen.

Uw digitale collega
Welk signaal geven de actuele ongevallengegevens af? 
Waar wordt structureel te hard gereden en wat is de 
snelheid? Op welke wegen is de doorstroming een probleem 
en waar wordt het leefmilieu belast door het verkeer? Met 
de VIA Software heeft u de antwoorden op deze vragen 
binnen handbereik; uw digitale collega brengt alles heel 
overzichtelijk voor u in kaart. 

Een abonnement op de software van VIA geeft u grip op het 
verkeer in elk werkgebied. U kunt uw verkeersbeleid met 
feiten onderbouwen. U kunt de locaties en doelgroepen 
selecteren die aandacht verdienen en u kunt daarbij 
prioriteiten stellen. Op deze manier helpt de digitale collega 
u ook met het agenderen van verkeersveiligheid en het 
aanvragen van budgetten.

Implementatie op maat
VIA biedt u implementatie op maat met een combinatie van 
workshops en trainingen. U leert daarbij optimaal gebruik 
te maken van uw digitale collega en we brengen u ook op 
de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. 
Tijdens de training leert u een vaste werkwijze aan om 
eenvoudig de antwoorden te vinden op allerlei vragen 
rond verkeersveiligheid. U werkt met data uit uw eigen 
werkgebied en daardoor is de training altijd opgebouwd 
uit echte praktijkopdrachten. Verder organiseren we de 
training regionaal en daardoor is het voor u ook een mooi 
ontmoetingsmoment met andere gebruikers uit de regio.  

Nieuwe initiatieven
‘Wat er niet is, moet er komen’ is een belangrijk motto bij 
VIA. We kijken dagelijks met een open en kritische blik naar 
de mogelijkheden van bestaande en nieuwe databronnen. 
Daarbij richten we ons op verkeerskundige gegevens, 
maar we kijken ook naar slimme Big Data koppelingen. We 
starten initiatieven en werken samen met partners zoals 
de Nationale Politie, het Verbond van Verzekeraars en 
relevante stakeholders om belangrijke stappen vooruit te 
zetten. Het STAR-initiatief voor ongevallenregistratie is hier 
een sprekend voorbeeld van.

We merken steeds vaker dat gebruikers minder tijd 
hebben om zelf analyses uit te voeren. Om hierop in te 
spelen werkt VIA regelmatig mee in projectgroepen om 
nieuwe producten te ontwikkelen. Soms in de vorm van 
een complete rapportage en soms in de vorm van gerichte 
tabellen en kaarten met Safety Performance Indicatoren 
(SPI). Een goed voorbeeld is BLIQ, een compleet verzorgd 
verkeersveiligheidsrapport op basis van actuele ongevallen- 
en snelheidsgegevens. BLIQ staat voor BLik op de wegen 
met slimme (IQ) data.
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Onze ervaring
VIA heeft meer dan 30 jaar ervaring met verkeerskunde en ICT. We hebben in die jaren veel kennis 
opgebouwd, vooral op het gebied van verkeersveiligheid. Door voortdurend vernieuwend te zijn en 
eigen methoden en technieken te ontwikkelen willen we een bijdrage leveren aan verkeersveiligheid. 
We hebben geleerd de kennis en ervaring van verkeerskundigen in de software op te nemen, van 
databestanden duidelijke informatie te maken en die informatie voor een grote groep gebruikers 
toegankelijk te maken. Deze know how willen we graag delen. Vandaar dat de VIA Software wereldwijd 
toepasbaar is en we steeds meer gebruikers kunnen helpen bij de aanpak van verkeersveiligheid. 

Vraag informatie aan of kom eens langs
Bent u nieuwsgierig naar onze toepassingen, beschikbare databronnen en ondersteuning? 
Dan bent u van harte welkom om via onze website www.via.nl/contact meer informatie of een 
gesprek aan te vragen. Ook als u een goed idee heeft over hoe we uw verkeerssituatie samen 
nog beter in beeld kunnen brengen horen we graag van u.

U bent van harte welkom om eens langs te komen en met ons van gedachten te wisselen!


