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2. Samenvatting 

 
 
 
De mogelijkheid om achteraf na te kunnen gaan wat er zich precies in een auto heeft 
afgespeeld, blijkt zeer waardevol om de veiligheid en de kwaliteit van het 
leerlingenvervoer te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat Janus bijdraagt aan 
zowel de veiligheid als de kwaliteit van vervoer. 
 
Met Janus aan boord wordt er veel veiliger gereden. De kans op een aanrijding daalt 
met bijna 90%. Klachten nemen af en worden sneller behandeld. Leerlingen die 
vervoerd worden gedragen zich beter. De rijstijl van chauffeurs verbetert. Passagiers 
voelen zich prettiger en veiliger. En al deze en andere voordelen, zonder dat de 
privacy in het gedrang komt of dat kosten toenemen.  
 
De positieve ervaringen zijn zowel meetbaar bij ouders als bij chauffeurs. Alle 
waardes die met veiligheid te maken hebben lieten zeer duidelijke verbeteringen 
zien.  
 
Aan het eind van de proef werd er niet alleen veiliger gereden, maar er werd ook 7 
tot 11% zuiniger gereden; een besparing die de kosten van aanschaf en het gebruik 
van videoregistratieapparatuur ruimschoots overtreft.  
 
Door het verplichten van videoregistratie in het leerlingenvervoer kan de overheid de 
veiligheid aanzienlijk verbeteren en intern kosten besparen zonder dat dit een 
verhoging van de ritprijs tot gevolg heeft. Het verplicht stellen kan heel eenvoudig via 
de eisen in de aanbestedingen. 
 
Het is aannemelijk dat al deze positieve ervaringen voor elke organisatie met een 
wagenpark zullen gelden. Janus is immers een geweldig hulpmiddel om de 
belangrijkste factor bij verkeersongevallen te beïnvloeden: de chauffeur
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3. Inleiding 

 
 

Hoe zijn we tot deze vraagstelling gekomen? 

Personenvervoer is een aanzienlijk aandachtspunt van lokale overheden. De 
overheid heeft als opdrachtgever de verantwoordelijkheid en zal dan ook eisen 
stellen om de kwaliteit en de veiligheid te waarborgen, alsmede op zoek gaan naar 
kostenbeheersing dan wel –besparing.  
 
De gebruikers van door de overheid betaald personenvervoer zijn gemiddeld vaker 
kwetsbare groepen in de samenleving. Bijvoorbeeld mensen op hoge leeftijd en 
kinderen die speciaal onderwijs volgen.  
 
Net als in de rest van Nederland zijn ook in onze regio nog al eens zeer nare 
incidenten geweest rondom betaald groepsvervoer. Dat bracht Innocom op het idee 
het product Janus te importeren. De mogelijkheid om terug te kunnen kijken wat er 
precies gebeurd is, helpt ongewenst of kwalijk gedrag te voorkomen en maakt goede 
prestaties beter zichtbaar. Samen met het kunnen meten van rijdata is de Janus een 
perfect apparaat om veiligheid in auto’s te verbeteren. In overleg met de fabrikant is 
dit product verder aangepast voor de Nederlandse markt en voor o.a. taxi’s en 
taxibussen.  
 
Natuurlijk heeft de overheid afspraken gemaakt om de veiligheid van door haar 
betaalde vervoersdiensten te borgen. Momenteel wordt er in de meeste 
vervoersovereenkomsten het TX keurmerk1 verlangd. Het TX keurmerk stelt eisen 
aan de wagen, het bedrijf en de chauffeur. Aan de rit zelf worden in 
vervoersovereenkomsten vaak slechts twee kwaliteitseisen gesteld: 

• De taxi mag niet meer dan een kwartier te vroeg of te laat komen 

• De passagier moet binnen 800 meter van de eindbestemming worden 
afgeleverd 

 
Cameraregistratie maakt het mogelijk om veel betere kwaliteitseisen te stellen en zo 
ook de veiligheid naar een veel hoger plant te tillen.   
 
Opdrachtgevers zijn echter onbekend met de invloed van deze nieuwe 
controlemogelijkheden. Men weet niet wat voor effect camerabeveiliging in de taxi 
heeft en  men is huiverig voor privacy problemen en neemt een afwachtende houding 
aan.  
 
De taxibranche wacht op de wensen en eisen van haar klanten. De branche heeft te 
maken sterke kostenstijgingen en voelt niet voor investeringen waar geen duidelijke 
vraag van klanten aan ten grondslag ligt.  
 
Er is dus een proef nodig om te onderzoeken wat de voor- en nadelen van camera’s 
in de taxi zijn. 

                                                 
1
 http://www.tx-keur.nl/ 
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Doel van de pilot 

Het uitgangspunt is om binnen het betaalde leerlingenvervoer in de gemeente 
Heeze-Leende met het gebruik van de Janus V2: 

• de veiligheid en kwaliteit van het vervoer te vergroten 

• waarheidsbevinding bij ongevallen en gebeurtenissen te ondersteunen 

• beelden en geluid aan te dragen bij discussies over toedracht 

• scholing te verbeteren door inzetten van beelden bij interne opleiding 

• de algehele kwaliteit van dienstverlening te verbeteren 

• nieuwe technologie in te zetten om bovenstaande te bereiken 
 

Welke resultaten worden verwacht? 

De verwachtingen van alle betrokkenen zijn goed, iedereen ziet voordelen.  
 
De chauffeur  
Uit gesprekken met chauffeurs leiden wij af dat ze op hun privacy gesteld zijn, maar 
ze denken meer plezier dan last van het systeem te hebben. Voordelen die ze 
verwachten:  

• het kunnen aantonen van buitensporig gedrag van passagiers  

• gezuiverd worden van onterechte klachten.  
 
De taxiondernemer  
Deze is ook positief. Ze verwacht eindelijk meer duidelijkheid bij klachten te kunnen 
krijgen. Daarnaast verwachten taxiondernemers dat ze met Janus een hulpmiddel 
hebben om gestructureerd aan kwaliteitsverbetering te werken en ze zien in dat beter 
rijden een positieve invloed kan hebben op brandstofverbruik, onderhoud, schades 
etc. Ze vragen zich wel af wat de operationele kosten zijn en constateren ook dat in 
aanbestedingen door de overheid cameraregistratie niet gevraagd wordt. En dan kan 
het wellicht tegen je werken als je toch camera’s inzet.  
 
De gemeente  
De gemeente Heeze-Leende is ook positief. Wekelijks2 ontvangen ze klachten waar 
ze eigenlijk geen duidelijke oplossing voor hebben. Daar willen ze graag een 
verbetering zien. Ook wil de gemeente graag meer grip krijgen op de kwaliteit van de 
uitvoering van de diensten waarvan zij de rekening betaalt.  
 
De passagiers 
De verwachtingen van de passagiers, dat wil zeggen de ouders van de kinderen die 
vervoerd worden, zijn ook hooggespannen. Nu hebben ze vaak het gevoel dat hun 
klacht niet serieus genomen wordt en dat verbeteringen daardoor uitblijven.  
 
De leverancier 
Ook de leverancier hecht zeer veel waarde aan deze test. Deze wil ook weten of hij 
met het product op het goede spoor zit. Welke eigenschappen moeten eventueel nog 
aangepast of toegevoegd worden? Wat valt er te verbeteren, wat zijn knelpunten en 
hoe kunnen we die aanpakken en ook is het product “levensvatbaar”? 

                                                 
2
 In de aanloop naar de uiteindelijke proef is de gemeente Heeze-Leende van vervoerder gewisseld. Dat had al direct een 

duidelijke vermindering van het aantal klachten tot gevolg. 
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4. Methode van het onderzoek 

 
 
Voor de proef hebben we gebruikgemaakt van de standaard Janus V2 uitvoering 
voorzien van een 8 Gb SDHC geheugen kaart (normaal 4 Gb) zodat er met meer 
kwaliteit een hele werkweek kon worden geregistreerd.  
 
Om het uitwisselmoment van de data te vereenvoudigen was er voor elke Janus een 
2e geheugenkaart beschikbaar. De ophangbeugel van de Janus werd voorzien van 
een beveiliging bedoeld om het ongeoorloofd verwijderen van de geheugenkaart en 
het lostrekken van de voedingskabel tegen te gaan. De camera’s werden via het 
contact aangesloten en schakelden dus automatisch met het contact aan en uit. 
  
Als de Janus aanstaat worden er continue beelden opgenomen van zowel de camera 
die naar de voorzijde van de auto gericht is als de camera die naar binnen kijkt. De 
camera’s werden bij de binnen spiegel gemonteerd zodat ze ook voor de passagiers 
duidelijk in het zich zaten.  
 
Alle auto’s werden voorzien van een sticker aan de buitenzijde en op het dashboard, 
waarop via een tekst en een pictogram werd gewezen op de aanwezigheid van de 
camera. 
 

 
 
De Janus V2 is standaard voorzien van een GPS ontvanger en een impact sensor. 
Hiermee kan de Janus gebeurtenissen registreren die worden beïnvloed door 
rijgedrag het gaat om overspeed, abrupte start, abrupte stop en impacts. We meten 
daarmee hoe vaak een chauffeur boven een vooraf ingestelde snelheid rijdt, ruw 
optrekt, hard remt en de mate waarin oneffenheden in wegen (verkeersdrempels, 
stoepranden, kuilen etc.) het schokken van de wagen veroorzaakt3.  
 

                                                 
3
 zie voor meer info over de Janus de bijgesloten datasheet  
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De relatie tussen rijstijl en de kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken is 
ruimschoots onderzocht en bewezen4. Algemeen kan gesteld worden dat chauffeurs 
die minder vaak te hard rijden, die rustig optrekken, die dusdanig anticiperen dat ze 
niet (vaak) bruusk hoeven te remmen en die hun snelheid aanpassen aan 
wegomstandigheden (impacts), een beduidend kleinere kans hebben om bij een 
verkeersongeval betrokken te raken.  
 
De beelden van de binnen- en buitencamera zijn met een speciale viewer zo af te 
spelen dat ze exact gelijk lopen. We kunnen dus precies zien hoe de chauffeur 
reageert op omstandigheden voor (en in!) de auto. Door de koppeling van GPS en G-
krachten data, zien we achteraf ook waar de wagen gereden heeft, hoe hard deze 
gereden heeft, en we kunnen direct alle situaties zoals hard optrekken, noodstops, 
overspeed en impacts verder bestuderen. 
 
De chauffeur heeft de mogelijkheid om een situatie handmatig te markeren. Hiervoor 
is in alle wagens een drukker gemonteerd.  
Het gebruik van die knop maakt het achteraf mogelijk om met een enkele muisklik 
precies naar dat moment te gaan waarop de drukker is geactiveerd. 
 
Naast alle harde data die de Janus oplevert zijn we ook benieuwd hoe het gebruik 
van de Janus door de passagiers en de chauffeurs ervaren wordt.  
 
Alle deelnemers zijn voorafgaand aan de proef geënquêteerd en ook na de proef. De 
verschillen in de beide enquêtes moet ons meer duidelijkheid geven over zaken die 
niet met de Janus te meten zijn. 
 
Verder worden de gegevens van de gemeente Heeze-Leende betrokken in het 
onderzoek. De gemeente is voor de ouders het aanspreekpunt voor alles wat met het 
personenvervoer te maken heeft. De gemeente legt alles goed vast. We kunnen 
daardoor het aantal klachten voor en tijdens de proef goed vergelijken. De gemeente 
heeft veel ervaring met het personenvervoer en is dus goed in staat daarnaast ook 
een inhoudelijk waardeoordeel over de proef te geven.  
 
Privacy zorgen 
In de fase voorafgaand aan de proef is door alle betrokkenen de zorg uitgesproken 
over het gebruik van camera’s in de taxi. Zowel de ouders van de leerlingen, de 
gemeente, de chauffeurs, de taxiondernemer en ook het SRE hadden zo ieder hun 
bedenkingen bij mogelijk nadelige gevolgen van het gebruik van camera’s.  
 
De proef is met zeer veel zorg rondom de privacy voorbereid en deze zorgvuldige 
aanpak heeft heel veel weerstand weggenomen. Iedereen is goed geïnformeerd over 
het doel van de proef en de maatregelen die genomen zijn om de beelden te 
beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. In de wagens en buiten de wagens werd 
zichtbaar gemaakt dat er een camera aanwezig was. Alle wagens zijn aangemeld bij 
het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) en er is een duidelijk protocol 
gemaakt waarin werd opgenomen wie onder welke voorwaarden beelden mocht 
terug kijken. Beelden zijn beveiligd tegen onbevoegd afspelen.  

                                                 
4
 Traffic safety , Leonard Evans, August 2004      
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5. Resultaten 

 

De enquete 

 
Voorafgaand aan de proef is in december 2011 een enquête gehouden onder zowel 
de chauffeurs als de ouders van de leerlingen die vervoerd worden. Na de proef is 
dezelfde enquête gehouden. Betrokkenen konden aangeven hoe ze over de 
verschillende onderwerpen dachten waar bij een 1 staat voor slecht of zeer laag en 
een 5 voor zeer goed of zeer hoog.   
 
De ouders 
 

Ouders 
Score 

December 
2011 

Score  
Juni  
2012 Verbetering 

De punctualiteit van het taxibedrijf 3,6 4,3 0,7 

Het gedrag van de chauffeur(s) 3,8 4,0 0,2 

Het gevoel van uw kind(eren) in de taxi 3,8 4,2 0,4 

De rijvaardigheid van de chauffeur(s) 3,7 4,2 0,5 

De snelheid van reageren op klachten door het 
taxibedrijf 2,8 3,8 1,0 

De wijze van afhandelen van klachten door het 
taxibedrijf 3,2 3,8 0,6 

De veiligheid van uw kind(eren) in de taxi 3,8 4,3 0,5 

Het waarborgen van de privacy van uw kind(eren) als er 
een camera in de taxi zit 3,4 4,0 0,6 

Het waarborgen van de privacy van de chauffeur als er 
een camera in de taxi zit 3,4 4,3 0,9 

De invloed van een camera in de taxi op het rijgedrag 
van de chauffeur 3,6 4,0 0,4 

De invloed van een camera in de taxi op het gedrag van 
de inzittenden 3,7 3,8 0,1 

Het vertrouwen in het taxivervoer verzorgd door 
Personenvervoer Waterberg 3,8 4,0 0,2 

De algehele kwaliteit van het leerlingenvervoer 3,6 3,8 0,2 

Gemiddeld 3,6 4,0 0,4 

 
De hoge scores vooraf zijn verassend. Personenvervoer Waterberg is sinds enige tijd 
de nieuwe vervoerder in de gemeente Heeze-Leende en heeft al veel verbeteringen 
gerealiseerd. Het vertrouwen in de invloed die de camera zal hebben is groot. De 
privacy van leerling en chauffeur wordt door de meeste ouders niet als een probleem 
gezien. 
 
Na de proef zijn alle waarden verbeterd. Aangetoond is dat de punctualiteit van het 
taxibedrijf een stuk beter is. Kinderen voelen zich duidelijk beter, de rijvaardigheid 
wordt beter beoordeeld en ook de beleving van de veiligheid is sterk toegenomen.  
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De taxiondernemer wordt duidelijk beter gewaardeerd en vertrouwd. De camera heeft 
er voor gezorgd dat klachten veel beter worden afgehandeld. Het vertrouwen dat met 
de Janus toch de privacy gewaarborgd kan worden is ook fors toegenomen.  
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De chauffeurs 

 

Chauffeurs 
Score 

December 
2011 

Score  
Juni  
2012 Verbetering 

De punctualiteit van de op te halen leerlingen 4,1 4,0 -0,1 

Het gedrag van de leerlingen in de taxi 3,7 4,3 0,6 

De omgang met de ouders van de leerlingen 3,8 3,7 -0,1 

De veiligheid van uzelf en de leerlingen in de taxi 4,1 4,3 0,2 

Het waarborgen van de privacy van de leerlingen als er 
een camera in de taxi zit 2,8 3,3 0,5 

Het waarborgen van de privacy van uzelf als er een 
camera in de taxi zit 2,8 3,0 0,2 

Het aantal klachten van ouders van leerlingen over het 
leerlingenvervoer 3,0 1,8 -1,2 

De snelheid van afhandelen van klachten door de 
gemeente 3,0 4,0 1,0 

De bijdrage die een camera kan leveren aan het 
verduidelijken/oplossen van klachten 3,4 3,6 0,2 

Gemiddeld 3,4 3,6 0,2 

 
Voorafgaand aan de proef was er bij de chauffeurs enige twijfel over de privacy. Die 
gevoelens zijn na de proef verbeterd, zeker daar waar het de privacy van de 
leerlingen betreft.  
 
Het gedrag van de leerlingen wordt veel beter gewaardeerd. Onduidelijk is het, of de 
aanwezigheid van de camera de leerlingen beter laat gedragen of dat dit een 
afgeleide is van de betere waardering die er voor het taxivervoer ontstaan is.  
 
Opmerkelijk is wel de sterke daling van de waardering over het aantal klachten van 
ouders. Die is mogelijk veroorzaakt door een recente actie van de vervoerder om 
ongewenst gedrag van de sommige leerlingen in de taxi meer aan te pakken. Dat 
had soms wat gevoelige communicatie met de ouders tot gevolg.  

Voorafgaand aan de proef gaven de chauffeurs de hoogste scores aan de 
punctualiteit van de leerlingen en aan hun eigen veiligheid en die van de leerlingen in 
de taxi. Met de hoge waardering voor veiligheid geven ze ook een inschatting van 
hun eigen rijvaardigheden. Na de ervaringen met de Janus geven ze zich zelf hier 
een nog hoger cijfer. En, zo zal verderop blijken, dat verdienen ze ook. 
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De mening van de gemeente Heeze-Leende over de proef 

 
Na de proef bericht de gemeente Heeze-Leende ons het volgende: 
 

1. Voor de proef kwamen gedurende een geheel schooljaar diverse klachten. 
Opgemerkt dient te worden dat destijds een andere vervoerder het 
leerlingenvervoer verzorgde. Klachten bestonden o.a.uit: 

    - Onveilig rijgedrag chauffeur 
    - Gedrag leerlingen in de taxi ten opzichte van overige leerlingen 
    - Niet tijdig ophalen/wegbrengen 
    - Geen gordels aanwezig, of niet gedragen 
    - Geen veilig materieel waarmee gereden wordt 
    - Chauffeur die ongewenst gedrag had naar leerlingen 
    etc. 
2. Er zijn géén verzoeken geweest om beelden terug te zien. Wij hebben geen 

beelden terug gezien en hiertoe is ook geen behoefte geweest 
3. In de evaluatiebijeenkomsten met ouders zijn bij de introductie van het 

systeem twijfels uitgesproken. Na de installatie bleken leerlingen de eerste 
paar keer zich geremd te voelen maar zij waren snel gewend aan de nieuwe 
situatie. Het middel is niet gebruikt als pressiemiddel of anderszins. 

4. Ouders ervaren nu het gebruik van de camera's als meerwaarde met 
betrekking tot de veiligheid van hun kinderen.  

 
Eventuele overige klachten van andere passagiers 
De taxi's zijn niet alleen ingezet voor het leerlingenvervoer van de gemeente Heeze-
Leende maar zijn uiteraard ook voor andere ritten gebruikt. De aanwezigheid van de 
camera in de 12 taxi’s heeft af en toe tot vragen van passagiers geleid maar in geen 
enkel geval tot klachten. 
 
Is er een oorzaak voor al dat enthousiasme? 
De enorme verbeteringen in de beleving van rijgedrag, rijvaardigheid, veiligheid en 
hoe goed kinderen zich in de taxi voelen moeten natuurlijk ergens vandaan komen.   
Om volledig objectief te kunnen meten of het rijgedrag beïnvloed wordt door de 
Janus, zijn wekelijks van alle wagens de rijeigenschappen bijgehouden. 
 
Met de Janus kunnen we namelijk een aantal situaties bijhouden die een relatie 
hebben met goed en veilig rijgedrag, te weten: overspeed, abrupte start, abrupte stop 
en impacts. 
 
In de volgende pagina’s worden de verschillende onderdelen in grafieken uiteen 
gezet. In week 6 is door vakantie geen data uitgelezen. Voor de trend heeft dat geen 
gevolg.  
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Overspeed 

 
 
Telkens als de auto boven een ingestelde snelheid komt wordt dat genoteerd bij de 
opgenomen videobeelden. Het betreft de overschrijdingen van een maximum 
instelling, ongeacht de maximaal toegestane snelheid op de weg waar men rijdt.  
 
De in te stellen waarde kan per auto vrij gekozen worden tussen de 1 en 200 km per 
uur. Voor deze proef werd voor alle wagens een bovengrens van 130 km/u 
aangehouden. Elke keer als een auto daarboven komt wordt dat geteld.  
De grafiek geeft per week het aantal snelheidsoverschrijdingen van de 12 taxi’s 
samen aan. De taxi’s worden overigens niet alleen voor leerlingenvervoer gebruikt. 
Er worden tussendoor ook ritten ver buiten de regio mee uitgevoerd.  
 

aantal keren overspeed

0

5

10

15

20

25

30

35

wk 3 wk 4 wk 5 wk 7 wk 8 wk 9 wk

10

wk

11

wk

12

wk

13

wk

14

wk

15

wk

16

wk

17

wk

18

Overspeed

Lineair (Overspeed)

 
 
De grafiek toont een grillig verloop. De dip in week 5 is vermoedelijk veroorzaakt door 
de eerste sneeuwval die bleef liggen in 2012 op 29 en 30 januari. Dat heeft de eerste 
dagen van de week de mogelijkheden om te hard te rijden beperkt. De dip bij week 8 
is veroorzaakt door de schoolvakantie. Dan wordt er veel minder gereden. Zelfs met 
die dippen in het begin geeft de trendlijn toch een duidelijke daling aan.  
 
Het gemiddelde van de laatste 2 weken is 28 % lager dan over de eerste 2 weken 
van de proef. Een mooie verbetering.  
 
De effecten van hard rijden zijn veelvuldig onderzocht en de relatie is altijd zeer 
duidelijk aangetoond; zowel de kans op een ongeluk stijgt als ook ernst van de 
gevolgen, want de kans op ernstig letsel of op overlijden neemt ook iets toe bij elke 
kilometer dat je snelheid toeneemt.  
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Impacts 

 
 
Een impact is een registratie van het schudden van de wagen. We meten dit met een 
G-krachten sensor. Een impact kan verschillende oorzaken hebben; door een kuil in 
het wegdek rijden, een stoeprand raken, over een verkeersdrempel rijden met een te 
hoge snelheid.  
 
De impact sensor is in 3 gevoeligheidsstanden in te stellen. In deze proef stonden ze 
allemaal in de middelste stand. In de grafiek staat per week weergegeven hoeveel 
“impacts” de 12 taxi’s gezamenlijk noteren. 
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Impacts hebben een invloed op het comfort van de passagier, op de veiligheid en op 
het onderhoud van de wagen. Het is dus zeker zaak hier aandacht aan te schenken. 
 
Ook hier zien we een duidelijke daling. Het gemiddelde van de laatste 2 weken is 
10,4 % lager dan de eerste 2 weken. 
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Abrupt optrekken 

 
 
Janus meet met de GPS ontvanger de snelheid van de wagen. Indien de versnelling 
boven een vast ingestelde waarde komt dan noteert Janus een “abrupte start” of wel 
hard optrekken. 
 
Elke week werden de “abrupte starts” van alle 12 wagens verzameld. Het totaal is in 
deze grafiek weergegeven: 
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Snel optrekken hoort niet meer bij het nieuwe rijden. Het verbruik van de wagens 
wordt er door beïnvloed en het is ook slecht voor het milieu. Onderhoud (banden 
etc.) wordt voor een deel beïnvloed door een dergelijk rijgedrag. Het haastig 
optrekken is ook van invloed op de kans bij een ongeval betrokken te raken. Het is 
dus zaak dit terug te dringen en dat is ook heel goed gelukt. 
 
De gemiddelde waardes van de laatste 2 weken liggen 52,6% lager dan die van de 
eerste 2 weken. 
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Noodstops 

 
 
Janus meet ook of de auto heel sterk afremt. In dat geval noteren we een noodstop 
of wel abrupte stop.  
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Het gemiddelde aantal noodstops was over de laatste 2 weken van de test maar 
liefst 76,9% lager dan over de eerste 2 weken van de test.  
 
Het reduceren van noodstops is een van de belangrijkste factoren als het om veilig 
rijden gaat.  
 
Naast het verbeteren van de veiligheid, heeft een rijstijl waarbij beduidend minder 
vaak hard geremd moet worden uiteraard een gunstige invloed op brandstofverbruik 
en onderhoud.  
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6. Conclusies 

 
Invloed van Janus op het rijgedrag samengevat: 
 

Rijgedrag Afname door Janus in % 

overspeed 28 

impacts 10,4 

abrupt optrekken 52,6 

noodstop 76,9 

 
De sterke toename in de waardering die de leerlingen (of hun ouders) geven na de 
proef worden volledig verklaard door de spectaculaire verbeteringen van het 
rijgedrag.  
 
Chauffeurs en passagiers voelen zich veiliger, de rijdata toont een enorme 
verbetering van de rijstijl aan. Dan zou ook het goede effect van Janus zichtbaar 
moeten zijn in het brandstofverbruik, onderhoud en schades. 
 
Brandstof verbruik 
Met de proef wilden we onderzoeken of de aanwezigheid van een Janus in de wagen 
ook van invloed zou zijn op de verbruikscijfers.  
 
Om verbruikcijfers te kunnen meten zijn van de betrokken wagens met een vaste 
chauffeur de wekelijkse kilometerstanden genoteerd en op een vaste tankpas per 
chauffeur zijn alle brandstofuitgaven bijgehouden. Vier van de 12 wagens konden zo 
goed gevolgd worden. 
 
Bij alle 4 de wagens was er sprake van een verbetering van het brandstofverbruik. In 
de laatste 3 weken van de proef rijden de wagens tussen de 7 en 11% zuiniger dan 
in de eerste 3 weken van de proef.  
 
Schades 
Veiliger rijden moet natuurlijk resulteren in minder ongevallen en letsel. Om dat te 
kunnen inschatten vergelijken we het aantal aanrijdingen van de 12 testtaxi's in de 
testperiode met de overige 60 taxi's van personenvervoer Waterberg in Eindhoven.  
 

  aantal wagens 
aantal 

ongevallen factor 

testtaxi's 12 1 0,08 

overige taxi's  60 44 0,73 

 
Zonder Janus is de kans op een aanrijding bijna 9 x groter. 5 

                                                 
5
 niet alle taxi’s leggen evenveel kilometers af en verschillen zijn niet meegenomen in dit overzicht 
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Als er sprake is van een ongeval of ander incident kan de Janus natuurlijk ook 
gebruikt worden om achteraf te bepalen wat er precies fout ging. Ook 
"onverklaarbare" schades (kleine schades zonder dat de chauffeur het gemerkt lijkt 
te hebben) kunnen door Janus vaak verklaard worden. Zo is in de proefperiode 1 van 
de 12 testtaxi’s een keer geschampt door een wagen die daarna is doorgereden. 
Deze "aanrijding" is niet in de tabel hierboven meegenomen.  
 
Bekeuringen 
We hebben in de proefperiode ook gekeken naar eventuele bekeuringen. De 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in een 
onderzoek aangetoond dat de relatie tussen het aantal bekeuringen en de kans om 
bij een ongeluk betrokken te raken zelfs meer dan lineair aanwezig is6.   
 
 

 aantal wagens 
aantal 

bekeuringen factor 

test taxi's 12 4 0,33 

overige taxi's  60 42 0,70 

 
Een veel kleinere kans op een bekeuring met de Janus. Een prettige besparing die 
ook de veiligheid ten goede komt.  
 
Om privacy redenen is niet onderzocht welke chauffeurs bekeuringen gekregen 
hebben en of er chauffeurs bij zitten met meerdere bekeuringen. Op basis van het 
onderzoek van het SWOV is dat laatste wel aannemelijk.  
 
 

 

                                                 
6
 Voor het volledige rapport: http://www.swov.nl/rapport/R-2011-19.pdf 
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Kosten en opbrengsten 
 
 
De proef moet ook uitsluitsel geven over de financiële haalbaarheid van video 
registratie.  
 
Kosten 
Een Janus brengt ook kosten met zich mee: de aanschaf (€ 389) en het installeren 
(circa € 60). Verder moet voor het gebruik ook een aantal zaken goed geregeld zijn 
zoals het maken van een protocol en het registreren van de wagens met een camera 
bij het College Bescherming Persoonsgegevens7. Het inhuren van een consultant om 
zoiets op te zetten zal eenmalig ca. 2.500,- euro kosten. Ook vraagt het gebruik van 
Janus om aandacht van de vervoersorganisatie. De door de Janus geregistreerde 
rijdata zal alleen tot verbetering leiden als deze ook met de chauffeurs wordt 
besproken. In de proefperiode is dit (behoudens een vakantieweek) wekelijks 
gedaan. Bij normaal gebruik is na een startperiode van 1 à 2 maanden een 
maandelijkse controle en bijsturing voldoende. Dat zal, zeker in het begin, een 
kwartier per wagen in beslag nemen.  
 
Opbrengsten 
Jaarlijks zijn er in Nederland circa 1,3 miljoen verkeersongevallen. Er vallen per jaar 
circa 700 verkeersdoden te betreuren en worden er circa 18.000 verkeersslachtoffers 
gedurende langere tijd in een ziekenhuis verpleegd. Verder worden circa 130.000 
verkeersslachtoffers behandeld aan letsel ten gevolge van een verkeersongeval en 
er zijn ruim 1 miljoen blikschadeongevallen waarbij alleen voertuigen in min of meer 
ernstige mate beschadigd raakten.  
 
Veiliger rijden tijdens de proef leverde een daling van 89% van het aantal 
aanrijdingen op. De omvang van de proef is echter onvoldoende om te kunnen 
voorspellen of dat voor alle auto’s in Nederland zou gelden als iedereen een Janus in 
de wagen zou hebben. Het is ook niet mogelijk om een voorspelling te geven hoe 
groot de effecten van Janus zullen zijn op het aantal gewonden, de zwaarte van de 
verwondingen en het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Voor een taxibedrijf is 
met het terugdringen van het aantal aanrijdingen een aanzienlijke kostenbesparing 
mogelijk.  
 
De onderhoudskosten van auto’s zullen ook afnemen door het betere rijgedrag wat 
Janus veroorzaakt. De onderhoudsvoordelen zijn in deze proef niet verder 
onderzocht. 
 
Aangetoond is dat er aan klachten veel minder tijd besteed hoeft te worden. Ook dat 
levert een besparing op bij zowel de gemeente als de taxionderneming.  
 

                                                 
7
 http://www.cbpweb.nl/ 
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De wagens waarvan de brandstofverbruikcijfers goed in beeld zijn gebracht lieten 
een verbetering zien tussen de 7 en 11%. Dat is te verklaren door de verbeteringen 
in het rijgedrag die optreden met de Janus. Voor een gemiddelde taxi is 7 tot 11% 
brandstofbesparing met de huidige brandstofprijzen een voordeel van ca. € 650 tot 
1.000 per jaar. Dat is meer dan voldoende voor de aanschaf en het gebruik van de 
Janus. Janus levert dus ook nog eens geld op.  
Een taxionderneming die Janus gebruikt hoeft dus zijn ritprijs niet te verhogen.  
 
 
Wie heeft het meeste voordeel? 
Iedereen profiteert enorm van Janus maar de grootste winnaars zijn de inzittenden. 
De chauffeur en de passagier(s). Zonder dat er iets in de kosten verandert reizen die 
een heel stuk veiliger en prettiger.  
Elke gemeente kan voor minder klachten en meer veiligheid kiezen. Het zou geen 
invloed moeten hebben op de ritprijs. Het is wel zaak om cameraregistratie 
zorgvuldig te introduceren. Zo kunnen privacy problemen vermeden worden. 
Daarvoor kan dezelfde methode gebruikt worden als bij de proef in de gemeente 
Heeze-Leende.  
 
Gemeentes zouden in nieuwe aanbestedingen de eis moeten opnemen om 
cameraregistratie toe te passen. Maar gemeentes hoeven in onze ogen niet te 
wachten op een nieuwe aanbesteding als ze ook begaan zijn met de veiligheid van 
het leerlingenvervoer.  
 
Dit rapport kan gemeentes helpen om ouders en taxiondernemingen te overtuigen 
om ook tijdens de looptijd van een huidig vervoerscontract al te starten met 
cameraregistratie.  
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Opmerkingen over het gebruik van de Janus 
Het verbeteren van de rijkwaliteit zal alleen lukken als de data ook met enige 
regelmaat met de chauffeurs besproken wordt. En omdat de bewustwording kan 
worden ondersteund met harde data en beelden, is het effect van een dergelijke 
terugkoppeling ook heel goed.   
 
Het is ook belangrijk om met regelmaat de SD kaarten te formatteren en te 
controleren of ze nog goed functioneren. Hoewel het in deze test niet gebeurd is, kan 
een SD kaard defect raken en daar wil je niet pas achter komen als de beelden van 
onschatbare waarde kunnen zijn. 
 
De instellingen van de impactsensor kunnen het best op “ongevoelig” gezet worden. 
Het bestuderen van de beelden toont aan dat in de meeste gevallen de impacts zeer 
beperkt zijn en lastig te voorkomen met rustig rijgedrag. In de ongevoelige stand zal 
Janus dan alleen de forsere schokken registreren en die zijn in verhouding veel 
vaker wel te voorkomen met een beter rijgedrag.  
 
De taxionderneming zou graag het verzamelen van de rijdata geautomatiseerd zien.  
Bijvoorbeeld door het automatisch oversturen van die gegevens als de taxi het 
terrein van de taxionderneming oprijdt. Dit zal nog nader onderzocht worden.  
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7. Nawoord 

 
Wij waren al geruime tijd overtuigd van de kracht van de Janus. Ook de klanten die 
reeds met dit systeem werken zijn zeer tevreden. Wat ontbrak was een goed 
onderzoek naar de effecten van de Janus.  
 
Dankzij een bijdrage van het SRE is dit onderzoek mogelijk geworden. Zonder de 
inzet van de gemeente Heeze-Leende hadden we deze zorgvuldige proef niet 
kunnen houden. Ik wil dan ook Mevr. Gertie van Bree en Mevr. Marjet Polman 
bedanken voor al hun inspanningen.  
 
Dat we zulke prachtige resultaten hebben weten te behalen is verder voor een groot 
deel te danken aan Personenvervoer Waterberg. Goed georganiseerd,veel aandacht 
voor het trainen van chauffeurs op gebied van veiligheid, het nieuwe rijden en service 
richting de passagiers.  
 
Ik wil dan ook Dhr. Peter Schouten8, Manager Operations van Personenvervoer 
Waterberg van harte bedanken voor zijn inzet en enthousiasme.  
 
 
 
Jan Verasdonck 
 
 
 
 

 

                                                 
8
 schouten@personenvervoerwaterberg.nl 
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