Fullmark

Sensibiliseer uw medewerkers
voor uw preventiebeleid

Ongeveer vier van de vijf arbeidsongevallen zijn te wijten aan menselijk gedrag en niet aan een
technische storing. Het is echter niet eenvoudig om uw personeel bewust te maken van de gevaren die
aan hun functie zijn verbonden.
Fullmark helpt u om alle actoren in uw bedrijf te mobiliseren voor een verandering in houding en gedrag
om zo de veiligheidscultuur te versterken.

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

■■ 5% korting op alle communicatieproducten voor alle bestellingen van minimaal 1 500 euro, exclusief coaching en training

Voordelen:

■■ Een gestructureerde aanpak, waarbij ondersteuning op de werkvloer (diagnose, advies en coaching-opleidingen) wordt

gecombineerd met innovatieve communicatiemiddelen, gebaseerd op de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel
van elke medewerker

■■ Een uitgebreid gamma aan communicatiemiddelen (welkomstgids, toolboxfiches, totemdisplays, panelen ...)

De Smart-Safety©-methode

■■ maakt deel uit van het veiligheidsprogramma van uw bedrijf en is gebaseerd op een op maat gemaakte aanpak die u in staat stelt uw
doelstellingen te bereiken

■■ biedt een gestructureerde aanpak, waarbij praktijkgerichte ondersteuning en communicatiemiddelen worden gecombineerd
■■ betrekt al uw medewerkers, van het management tot de uitzendkrachten
■■ speelt in op de menselijke factor:
■■ abeïnvloedt zowel de houding als het gedrag
■■ bouwt voort op nieuwe ontdekkingen in de neurowetenschappen
■■ streeft naar onderlinge afhankelijkheid in veiligheidsgedrag
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Fullmark in het kort

■■ bestaat al meer dan 30 jaar en heeft een unieke ervaring opgedaan bij 2 500 klanten in heel Europa
■■ jaarlijks worden 3 000 mensen opgeleid volgens de SMART-Safety© methode
■■ ontdek het volledige aanbod op www.fullmark.be

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem contact op met Fullmark

Telefoon: 00 32 67 34 77 00
info@fullmark.be

of AXA Safety Advice Services

Telefoon: 00 32 2 622 76 90
adviceservices@axa.be
www.axa.be
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