Vias

Voor een verantwoord rijgedrag

94% van de verkeersongevallen is gedeeltelijk of volledig te wijten aan het rijgedrag van de bestuurder;
de helft van de dodelijke arbeidsongevallen zijn verkeersongevallen.
De preventie van ongevallen tijdens beroepsmatige verplaatsingen of woon-/werktrajecten zou bij
ondernemingen een fundamenteel aspect moeten zijn.
Vias stelt u voor om de aanpak rond mobiliteit en verkeersveiligheid binnen uw onderneming volledig
anders te bekijken.

De troeven van AXA
Als corporate klant van AXA Belgium geniet u van:

■■ 5% korting op alle producten en diensten van Vias,
■■ 10% korting op rijvaardigheidscursussen.

Voordelen:

■■ U doet de ‘Road Safety Check’, een allesomvattende audit binnen uw organisatie.
■■ Na de analyse en na de tenuitvoerlegging van de door Vias voorgestelde verbeteringspunten ontvangt u een

Vias-kwaliteitslabel voor verkeersveiligheid. Op die manier positioneert u zich als een werkgever die om de veiligheid
van zijn medewerkers geeft.

■■ Tot slot reikt u uw werknemers de nodige middelen aan om op een verantwoorde manier de baan op te gaan, waardoor zij op
hun beurt het risico op ongevallen verminderen.

De aanpak van Vias
Een diepgaande analyse
Het Vias-instituut zorgt voor de volledige Road Safety Check van uw organisatie om een beeld te krijgen van de sterke punten en
verbeteringspistes op het vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit.
Onder andere de soorten verplaatsingen, de gebruikte vervoersmiddelen en het beheer ervan worden door experts onder de loep genomen.
Zij gaan na in welke mate verkeersveiligheid een onderdeel is van uw HR-beleid en onderwerpen de infrastructuur van uw bedrijfsterreinen
aan een analyse. Alle beschikbare gegevens worden geanalyseerd, ook overtredingen en ongevallen.
Deze opmerkingen worden opgenomen in een plan dat speciaal voor uw onderneming is uitgewerkt; op basis van deze opmerkingen
kan er dan een inventaris opgemaakt worden van alle risicofactoren, kunnen de pijnpunten geïdentificeerd worden en kunnen er
aangepaste verbeteringstrajecten opgesteld worden.
Het is de bedoeling om u te helpen uw verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren en de kosten te drukken door risicosituaties,
schade en boetes te voorkomen en tegelijkertijd het beheer van de verplaatsingen, het wagenpark en de infrastructuur
te optimaliseren.
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De middelen

■■ Campagnes om uw personeel te sensibiliseren en een veiligheidscultuur in te voeren.
■■ Seminaries en opleidingen (opfrissing van de wegcode, risico-inschatting, enz.) of rijvaardigheidscursussen (defensief en spaarzaam
rijden, opleidingen voor bestuurders van prioritaire voertuigen).

■■ Animaties en activiteiten gericht op verkeersveiligheid (BOB-animaties, tuimelwagen, simulators, enz.).
Vias in het kort

■■ Meer dan 120 medewerkers, onder wie ingenieurs, psychologen en ervaringsdeskundigen.
■■ Onafhankelijk kenniscentrum gespecialiseerd in alles wat met preventie en verkeersveiligheid te maken heeft (het vroegere BIVV).
■■ Ontdek het volledige aanbod op www.vias.be.

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem contact op met Vias

Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur.
Telefoon: 02 244 15 11
consulting@vias.be
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