Uw partner
Vias institute

Onderzoek leert ons dat 94% van alle ongevallen gedeeltelijk of volledig te wijten
zijn aan het gedrag van de bestuurder. Bovendien gebeuren bijna de helft van
alle fatale arbeidsongevallen op de weg. Preventie van verkeersongevallen bij
werkverplaatsingen en tijdens woon-werkverkeer blijkt voor veel bedrijven nog
steeds geen evidentie. Met de groeiende fileproblematiek wordt een vlotte mobiliteit
garanderen steeds complexer.

Wat kan Vias institute voor uw bedrijf betekenen?
Vias institute biedt tal van oplossingen waarbij naast verkeerveiligheid ook aandacht is voor een grotere mix tussen
verschillende vervoersmiddelen en het beter afstemmen van die vervoersmodi op elkaar. Samen werken we graag
aan een duurzame gedragsverandering en werken we verbetertrajecten uit op lange termijn.

Hun aanpak
Een allround assessment is het startpunt, hierbij wordt de volledige verkeersveiligheid en mobiliteit van uw
organisatie gescreend. Zo maakt Vias institute een grondige analyse van de risicofactoren, knelpunten en
mogelijke verbeteringen. De oplossingen worden verzameld in een plan op maat van uw bedrijf. Dit plan zal de
verkeersveiligheid verbeteren, kosten verminderen en zorgen voor een gezonder werkklimaat voor uw personeel.
Bovendien kunt u op het eind van de rit, na het realiseren van de doelstellingen van het plan, het Vias label
bekomen. Dat is een kwaliteitsgarantie voor een goed verkeersveiligheidsbeleid.

Hun aanbod
Campagnes: Vias institute beschikt over een jarenlange expertise in het voeren van doeltreffende
sensibiliseringsacties. Zo ontwikkelden ze verschillende tools om uw personeel te sensibiliseren en zo een
veiligheidscultuur te installeren.
Workshops en opleidingen: interactieve workshops over diverse thema’s (van opfrissing van de wegcode tot
het herkennen en inschatten van risico’s in het verkeer rond diverse thema’s en vervoersmodi) en praktische
rijvaardigheidstrainingen (eco en preventief rijden, veiligheidsopleidingen op rijvaardigheidspiste, opleidingen voor
bestuurders van prioritaire voertuigen, …)
Animaties: ervaringsgerichte activiteiten rond verkeersveiligheid en mobiliteit zoals BOB-animaties, simulatoren,
tuimelwagens, theatervoorstellingen,…
Infrastructurele oplossingen zoals audits en inspecties, verkeersanalyses en bedrijfsvervoersplannen.
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Het volledig aanbod van producten en diensten vindt u terug op www.vias.be
http://www.vias.be/nl/bedrijven-en-overheden/
Op zoek naar een tuimelwagen, rijsimulator, theatervoorstelling of andere animaties om verkeersveiligheid in uw
bedrijf te promoten?
http://www.vias.be/nl/bedrijven-en-overheden/consulting/animaties/
Op zoek naar een praktijkopleiding op de piste of op de weg?
https://www.peugeot-driving-academy.be/bedrijven-340.html
Je kan er zowel opleidingen voor personenwagens terugvinden, als opleidingen op maat of voor een specifieke
sector (bvb VIP, interventiediensten, …)

Wat zijn uw voordelen?
U krijgt 5% op alle Vias producten en diensten en zelfs 10% op de praktische rijvaardigheidstrainingen

Wat is Vias institute?
Vias institute is een onafhankelijk en multidisciplinair kenniscentrum. We reiken oplossingen aan voor wetgevende,
(infra)structurele, technologische, sociale en gedragsproblemen rond verkeersveiligheid, mobiliteit en
maatschappelijke veiligheid.
De verkeersveiligheid verbeteren, samen met de mobiliteit en de maatschappelijke veiligheid is het doel van Vias
institute (voorheen het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid)
De expertise van ons team, 120 man/vrouw sterk, reikt ver: van academische onderzoekers en ingenieurs over
psychologen en velddeskundigen tot juridische adviseurs en consultants. Net deze diversiteit in kennis maakt ons
een gespecialiseerde én gewaardeerde partner.

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem gerust contact op met
•

Vias Institute • 02/244.15.11 • consulting@vias.be • www.vias.be
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