Ons aanbod
Als preventieadviseur, veiligheidsverantwoordelijke
of HR-manager, kunt u bij de VSV terecht voor
gepersonaliseerde coachings voor het opzetten van een
doeltreffend verkeersveiligheidsbeleid op maat van uw
bedrijf. Een volledig coachingstraject bestaat uit vier
modules: analyse, strategie, actieplan en evaluatie. Hierna
heeft u heel wat belangrijke tools in handen om nog een
stap verder te zetten, met name het opstarten van de
procedure om het ISO 39001-certificaat te behalen.

ANALYSE

hulp bij het analyseren
van de situatie binnen uw
bedrijf, aan de hand van
onder andere:
• beschikbare gegevens over
ongevallen, incidenten,
verplaatsingsgedrag ...
• risicofactoren per type
weggebruiker
• doorlichting van bestaande
visie en maatregelen

ACTIEPLAN

hulp bij het opstellen van een
actieplan op maat van uw
bedrijf, met onder andere:
• formuleren van
operationele doelstellingen
• selectie van geschikte
maatregelen
• tijdsplanning voor implementatie van maatregelen
• samenwerking met mogelijke
partners en stakeholders
• tips en tricks voor een vlotte
implementatie

Info, voorwaarden en tarieven
Hebt u nog vragen over ons aanbod? Dan helpen
wij u graag verder! Contacteer ons op tel. 015 44 65 50,
mail naar info@vsv.be of raadpleeg onze website
www.vsv.be/bedrijven.

STRATEGIE

hulp bij het uitbouwen van een
verkeersveiligheidsstrategie
op maat van uw bedrijf, met
onder andere:
• verkeersveiligheid als
deel van het globale
preventieplan
• verkeersveiligheid en de
link met het bedrijfsvervoerplan
• formuleren van strategische
doelstellingen

EVALUATIE EN
MONITORING

hulp bij de opvolging en de
evaluatie van de genomen
maatregelen, met onder
andere:
• monitoring
• proces- en effectevaluatie
• rapportering
• input voor verdere
maatregelen en kwaliteitsverbetering

Elke module omvat een coaching van een halve dag binnen uw
bedrijf. U kunt intekenen op een volledig coachingstraject van vier
modules, maar u kunt er ook voor kiezen om één, twee of meer
modules te volgen, afhankelijk van de noden binnen uw organisatie.
Daarnaast biedt de VSV ook opleidingen op maat voor
werknemers, bijvoorbeeld rond de wegcode, de dode hoek bij
bestelwagens en vrachtwagens, veilig (elektrisch) fietsen …

53520-1505-1001

VSV
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
015 44 65 50
info@vsv.be - www.vsv.be

WERKEN AAN
VERKEERSVEILIGHEID
LOONT, OOK IN
UW BEDRIJF!

Arbeidsongevallen in het verkeer

Investeren in verkeersveiligheid loont

De aanpak

Jaarlijks telt ons land meer dan 15.000 arbeidsongevallen
in het verkeer, zowel bij verplaatsingen tijdens het werk
als van en naar het werk. Arbeidsongevallen in het verkeer
hebben vaak ernstiger gevolgen dan ongevallen buiten het
verkeer: van alle dodelijke arbeidsongevallen gebeurt zowat
de helft in het verkeer.

Preventie is een investering, geen kost.

Verkeersveiligheid past perfect in het algemene
preventiebeleid binnen het bedrijf. Het wordt
geconcretiseerd in het wettelijk verplichte jaarlijks actieplan.

Naast menselijk leed veroorzaken verkeersongevallen
vaak aanzienlijke kosten, en kunnen ze het bedrijfsimago
schaden. Arbeidsongevallen in het verkeer verdienen dus
zeker evenveel aandacht als andere arbeidsongevallen!

• minder schadegevallen aan (bedrijfs)voertuigen;

Het goede nieuws is dat de meeste arbeidsongevallen
vermijdbaar zijn. Ook in het verkeer. Een goed
preventiebeleid kan een wereld van verschil maken.

Ongeacht de sector waarin u actief bent, loont het om
te investeren in verkeersveiligheid. Want bedrijven met
een preventiebeleid op het vlak van verkeersongevallen
hebben:

De gekende Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cirkel biedt een
uitstekende basis voor de aanpak.

• minder werkverlet wegens arbeidsongeschiktheid;
• minder verzekeringskosten;
• minder administratieve lasten;

Doelstellingen formuleren
en actieplan
opmaken

• meer tevreden klanten;

Maatregelen
uitvoeren

Plan

• een beter bedrijfsimago;
• …

Do

Kortom, een preventieve aanpak kan u een hoop winst
opleveren!

ZICHTBARE KOSTEN ZIJN SLECHTS
HET TOPJE VAN DE IJSBERG
Onderzoek van de Britse Health and Safety
Executive (HSE) wijst uit dat verborgen kosten
van arbeidsongevallen tot 36 keer groter
kunnen zijn dan de direct ‘zichtbare’ kosten.
Achter elk (verkeers)ongeval zit dus
veel verlies verborgen!

Act
WIST U DAT?
Sinds 2012 bestaat er
een ISO-norm voor
verkeersveiligheidsmanagement,
ISO 39001:2012. De norm
biedt het perfecte kader om
verkeersveiligheid binnen bedrijven
te beheren, inclusief certificatie.

Check
Actieplan
bijsturen en verbeteren

Maatregelen
evalueren

