“Wij kiezen voor fietsleasing om duurzame woon-werkverplaatsingen te stimuleren en
ook om een motiverend loonbeleid te voeren. Heel wat medewerkers kozen voor een
Speed Pedelec. Daarom vinden we het noodzakelijk dat iedereen goed voorbereid wordt
op het gebruik van de fiets als woon-werk mobiliteit-alternatief. Geen fietsleasing zonder
degelijke opleiding! ”
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AMBASSADEURS IN FIETSVEILIGHEID

Veerle Van Dyck

Theoretische sessies
voor méér
fietsveiligheid.

HR Legal Advisor DCM

Op een interactieve wijze informeren we
de ‘nieuwe fietser’ over de actuele
verkeerssituatie in Vlaanderen en
specifiek rond het bedrijf.
Méér werknemers en werkgevers veilig
op de fiets krijgen: dát is ons doel.

10 topics
maken het verschil.
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Van zwakke weggebruiker tot pro-actieve
fietser. Wat betekent het ‘een zwakke
weggebruiker’ te zijn? Geldt dit altijd en overal
voor iedere fietser? En moet dat ook?
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De wegcode. Met welke specifieke aspecten van
de wegode moet ik als fietser rekening houden?
Welke regels gelden specifiek voor elektrische
fietsen en speed pedelecs?
Zichtbaarheid. Wat kan en mag ik doen om me
optimaal zichtbaar te maken voor andere
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Fietsattitude. Koning fiets? Niet altijd. Hoe
verhoog ik mijn eigen veiligheid door rekening te
houden met andere weggebruikers?
Pro-actief op de weg.
gevaar uit typische risico-situaties in het
verkeer? Dode hoek, slecht wegdek,
bouwwerven, ...
Mobiliteitsbudget. Het mobiliteitsbudget laat
werkgevers toe om een jaarlijks budget voor
werknemers met bedrijfswagens te verdelen
over alternatieven. Hoe werkt dit systeem?
Helmplicht. Het dragen van een fietshelm
vermindert de kans op een hoofdletsel in hoge
mate. We nemen je mee in de wereld van
fietshelmen, waar je er graag één draagt.

Fietsverzekering. Een fietsverzekering is niet
verplicht, maar wel aan te raden. Waarop let ik
bij het afsluiten ervan?

Bezoek onze website

www.focusonsafety.be
Bel ons of mail

+32 474 91 33 16 info@focusonsafety.be
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Fietsongeval. Wat te doen na een fietsongeval?
Wees voorbereid. We informeren je over het
juridische aspect. Hulp nodig, Onze permanente
helpdesk helpt je verder.

10

Fietsen in groep. Mag je op het fietspad met
meer dan twee naast elkaar rijden?

1.250
euro*

700
euro*

400
euro*

400
euro*

FOCUS + helpdesk
Alle 10 topics
Deze sessie is bijzonder interactief. Ervaringen
van ﬁetsers dragen bij tot het besef.

PROACTIEF
7 topics
Deze sessie is volledig moduleerbaar en wordt
op maat van het bedrijf gemaakt.

LUNCHTALK
Bepaal zelf de topics.
Hier worden de topics gebundeld en tot een
licht verteerbaar verhaal voorgesteld.

Fietsongeval! Wat nu?
Juridische topics
Het belang van correct juridisch advies kan
niet genoeg benadrukt worden.
* Prijzen zijn exclusief BTW.

