
VERKEERSVEILIGHEID
IN JE ORGANISATIE
CONCRETE MAATREGELEN

HOE VEILIG ZIJN
JOUW WERKNEMERS 
OP DE WEG?



2
Fietsers
•  Zorg voor een beveiligde fietsenstalling. 
•  Voorzie een gepaste veiligheidsuitrusting (helm, fluohesjes, extra fietslichten...).
•  Organiseer opleidingen rond veilig fietsen (bv. workshop: met de fiets naar het werk).
•  Sluit een fietsverzekering af (diefstal- en ongevallenverzekering). 
•  Maak de bedrijfslocatie fietsveiliger.
•  Analyseer de fietsroutes en geef routeadvies.
•  …

3
Autobestuurders
•  Laat je medewerkers een cursus defensief rijden volgen. 
•  Kies veilige bedrijfswagens. 
•  Onderhoud de bedrijfswagens optimaal.
•  Organiseer opleidingen rond veilig rijden (zie safe2workshops).
•  Laat winterbanden opleggen in de periode november - april.
•  …

1
Algemeen
•  Creëer een veiligheidscultuur en toon zelf het goede voorbeeld.
•  Bied je medewerkers opleidingen aan (zie ook safe2work aanbod).
•  Sensibiliseer je medewerkers rond veilig verkeer met campagnes of workshops.
•  Stel werknemers zelf verantwoordelijk voor overtredingen en boetes.
•  Maak de eigen bedrijfslocatie veilig en gemakkelijk bereikbaar.
•  Vermijd dat werknemers na een bedrijfsevent dronken achter het stuur kruipen:
    •  stel de norm: wie drinkt, rijdt niet;
    •  voorzie ook alcoholvrije cocktails en bier;
    •  duid vooraf een BOB aan;
    •  kies de locatie en timing zo dat openbaar vervoer een optie is;
    •  organiseer zelf vervoer van en naar de locatie;
    •  combineer het event met een overnachting.
• ...

http://www.safe2work.be/fiets-naar-werk
http://www.safe2work.be/safe2workshops
http://www.safe2work.be/aanbod


5
Vrachtvervoer
•  Laat je vrachtwagen(s) uitrusten met de laatste technische mogelijkheden.
•  Teken het TRUCKVEILIG charter.
•  Laat je medewerkers een cursus defensief rijden volgen. 
•  Vermijd een te drukke rittenplanning.
•  Voorzie spiegelafstelplaatsen.
•  Organiseer opleidingen over verkeersveiligheid (zie safe2workshops).
•  Laat chauffeurs nooit te lang wachten bij laden en lossen.
•  Zorg ervoor dat de vrachtwagens correct geladen zijn.
•  …

4 •  Laat je medewerkers een cursus defensief rijden volgen. 
•  Heb oog voor een geschikte motoruitrusting en kledij.
•  Tolereer geen opgedreven bromfietsen.
•  Laat je medewerkers opleidingen volgen rond veilig motorrijden (zie Ready to Ride).
•  ...

Meer info op www.safe2work.be

Motorrijders en bromfietsen

https://www.truckveilig.be/
http://www.safe2work.be/safe2workshops
http://www.readytoride.be/home/
http://www.safe2work.be

