Uw partner
FULLMARK
bij het sensibiliseren van uw medewerkers voor uw
preventiebeleid

Wist u dat zo’n 70 tot 80% van de ongevallen te wijten is aan menselijk gedrag, en niet
aan een of ander technisch defect? Tegelijk is het niet eenvoudig om uw collega’s te
sensibiliseren voor uw preventiebeleid.

Wat kan FULLMARK voor uw bedrijf betekenen?
De prestaties en rendabiliteit van uw bedrijf verhogen door geïntegreerd en flexibel te werken rond veiligheid,
kwaliteit, milieu, welzijn op het werk, operationele uitmuntendheid en productiviteit.

De sleutels van ons succes?
Werken aan de menselijke factor, dus aan houding en gedrag.
Deelname en betrokkenheid van al uw medewerkers: directie, managers, werknemers, arbeiders, onderaannemers,
tijdelijke werkkrachten, …
De SMART-Safety©-methode maakt coherent deel uit van het veiligheidsprogramma van uw onderneming.
Wij maken gebruik van alle bestaande middelen in uw bedrijf en passen onze aanpak aan om uw doelstellingen te
realiseren.

Wat zijn uw voordelen?
•

Als enige in de sector bieden wij u een gestructureerde aanpak, die begeleiding op het terrein (diagnose,
advies en coaching-opleidingen) combineert met innoverende en krachtige communicatiemiddelen die
gebaseerd zijn op de betrokkenheid en de responsabilisering van elke medewerker.

•

Onze methode streeft ernaar om u als het ware te “triggeren” om uw veiligheidscultuur en meer algemeen
ook uw bedrijfscultuur te versterken en operationele uitmuntendheid te ondersteunen.

•

Permanente innovatie en creativiteit.

•

De beste talenten ten dienste van uw doelstelling.

•

Een uitgebreid gamma communicatiemiddelen (welkomstgids, toolboxfiches, totems, panelen, …)

FULLMARK geeft u een korting van 5% op de communicatie-producten voor elke bestelling van minimum 1.500 EUR,
coaching en training niet inbegrepen.

Beïnvloeden van
veiligheidsgedrag en -cultuur
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Wie is Fullmark?
FULLMARK staat voor meer dan 30 jaar ervaring en unieke knowhow, opgebouwd bij 2500 klanten in heel Europa.
Maar Fullmark staat eerst en vooral voor veel creativiteit en de wil om voortdurend te innoveren op het gebied van
communicatie, opleidingen, advies en sensibilisering.
Jaarlijks volgens meer dan 3000 mensen een opleiding volgens onze SMART-Safety®-methode.

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem gerust contact op met
of

•

Fullmark • 02 353 15 12 • info@fullmark.be • www.fullmark.be


•

AXA Preventie • 02 622 76 90 • adviceservices@axa.be • www.axa.be
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