
Vias academy
Actions that change behaviour

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 academy stelt u voor om de aanpak rond mobiliteit en verkeersveiligheid binnen uw 
onderneming volledig anders te bekijken. 

De aanpak van VIAS academy

Een eerste stap naar een verkeersveilige organisatie, is het Vias-assessment.
Wij doen een volledige “Road Safety & Mobility Scan” van uw bedrijf:

• Knelpunten detecteren en concrete oplossingen voorstellen.
• Risicosituaties, schade en boetes vermijden.
• Beheer van verplaatsingen, wagenpark en infrastructuur optimaliseren en zo kosten besparen. 

Zo analyseren we onder meer de soorten verplaatsingen, de gebruikte vervoersmodi, de staat en uitrusting van de voertuigen. We kijken 
hoe verkeersveiligheid geïntegreerd is in uw HR-beleid en scannen de infrastructuur van uw bedrijfsterrein. Daarnaast bekijken we ook alle 
beschikbare data (bv. statistieken qua overtredingen of ongevallen). We brengen zo alle risicofactoren minutieus in kaart. Dankzij deze 
doorlichting krijgen we een totaalbeeld, leggen we de knelpunten bloot en stellen we een gepast verbetertraject met concrete 
aanbevelingen op. 
Het doel is u te helpen uw verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren en uw kosten te verlagen door risicosituaties, schade en boetes te 
vermijden en tegelijkertijd het reisbeheer, het wagenpark en de infrastructuur te optimaliseren.

De troeven van AXA 

Als corporate klant van AXA Belgium geniet u van:  
■ 5% korting op alle producten en diensten van VIAS academy,
■ 10% korting op rijvaardigheidscursussen. 

Voordelen: 

■ U voert de ‘Road Safety & Mobility Scan’ uit, een allesomvattende audit binnen uw organisatie. 

■ We identificeren de knelpunten en stellen concrete oplossingen voor. We optimaliseren het beheer van verplaatsingen, 
wagenpark en infrastructuur en besparen zo onnodige kosten. 

■ 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. Dit zal ook een positief effect  hebben op het milieu door hun C02-
uitstoot te verminderen
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De middelen  

• Beschikbaar voor alle soorten voertuigen: elektrische fietsen, elektrische steps, auto’s, PHEV, EV, bestelwagens, vrachtwagens, 
bussen

• Sensibiliseringscampagnes en acties
• Theoretische en praktische vormingen via workshops of e-learning

Op rijsimulatoren of onze rijvaardigheidspistes 
• Road Safety Marketing: via gerichte sensibiliseringscampagnes, begeleiden we u van A tot Z bij het uitdenken en uitvoeren van 

een interne campagne.
• Global Drivers Concept: Er wordt een eerste individuele begeleiding georganiseerd: een continu proces van periodieke digitale 

microlearning trainingen, korte pakkende modules over een onderwerp.
Gevolgd door een data analyse, een 2e praktische coachingsessie in het verkeer of op onze rijvaardigheidspistes en 
rijsimulatoren, een evaluatie van de situatie en aanpassingen die moeten worden gedaan om onze doelstellingen te bereiken.

VIAS academy in het kort  

• Concrete acties om gedrag te veranderen
• Een team van 20 ervaren opleiders staat tot uw dienst
• Opleidingen en workshops op maat
• E-learning
• Ontdek het volledige aanbod op www.vias-academy.be 

Geïnteresseerd in dit aanbod? 
Neem contact op met VIAS academy Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur. 

Telefoon: 02 244 15 11
info@vias-academy.be 
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