
 

 

 

Studienamiddag 

“Veilig woon- werkverkeer” 

Hasselt, 28 september 2021 

 

Uit cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) blijkt dat de helft van alle dodelijke 

arbeidsongevallen in het verkeer gebeurt, overwegend tijdens het pendelen van en naar het werk. 

Bovendien zijn arbeidsongevallen in het verkeer gemiddeld een stuk ernstiger dan arbeidsongevallen 

op de werkvloer. Naast het menselijke leed dat ermee gepaard gaat, betekenen verkeersongevallen 

dus ook een aanzienlijke verliespost voor de werkgever. Bedrijven hebben er daarom alle belang bij 

om een goed verkeerspreventiebeleid uit te bouwen.  

Op dinsdag 28 september organiseert het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de 

Arbeid – Provinciaal Veiligheidscomité Limburg een studiedag die u inspiratie en concrete 

handvatten biedt om werk te maken van meer verkeersveiligheid binnen uw bedrijf of organisatie. 

PROGRAMMA 

13.00 : Verwelkoming                

Bert Lambrechts, gedeputeerde en voorzitter van het Provinciaal Comité Limburg voor de 

Bevordering van de Arbeid – Provinciaal Veiligheidscomité Limburg 

13.15 :  De evolutie van de arbeidswegongevallen                      

Pascale Everaert , teamleader arbeidsongevallen Allianz 

13.45 : Safe2work - verkeersveiligheid en mobiliteitsmanagement voor bedrijven                         

Werner De Dobbeleer, woordvoerder Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) 

14.05 :  Velovaardig          

 Ivo Van Aken, beleidsmedewerker bedrijven Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) 

14.25 : Bike to Work : een tool om fietsveilige routes aan te maken en om meer werknemers op de 

fiets te krijgen door beloning en gamification.           

Eddy Vaes, accountmanager, Fietsersbond 

14.40 : Beleid rond fietsveiligheid en de e-knelpuntenkaart              

Lieselotte Gevens, beleidsmedewerkster, Fietsersbond    

  

14.55 :  Pauze 

15.15 :  Velo Veilig, een actie van Borealis om werknemers te stimuleren om op een veilige manier 

van en naar het werk te fietsen.                         

Ludo Colaers, preventiedeskundige arbeidsveiligheid IDEWE 

15.45 : Vraagstelling 



 

 

DATUM 
28 september 2021 
 
PLAATS 
Boudewijnzaal – Provinciehuis 
Universiteitslaan 1 
3500 HASSELT 
 
INLICHTINGEN 
Provinciaal Veiligheidscomité van Limburg 
Universiteitslaan 1 – 3500 HASSELT 
Tel. 011/23 79 08 
e-mail: veiligheidscom@limburg.be 
contactpersoon programma : Greet Caubergs, secretaris 
contactpersoon inschrijvingen : Cecile Claes 
 
INSCHRIJVEN 
De inschrijvingen, evenals de documentatie zijn volledig kosteloos en dienen te gebeuren via 
http://veiligheidscomite.limburg.be/pvl20210928form of door de gevraagde gegevens te zenden 
naar e-mail : veiligheidscom@limburg.be  
 
MOBIFEST 
Naar aanleiding van deze studienamiddag zal MOBIFEST van VSV aanwezig zijn op het terrein van het 
Provinciehuis.  Na afloop van de studienamiddag kunnen de deelnemers kennis maken met dit 
aanbod. Meer info vind je hier. 
Indien je interesse hebt om met MOBIFEST kennis te maken, vermeld dit dan ook op je 
inschrijvingsformulier. 
 
PARKEREN 
Vermits een groot deel van het parkeerterrein rond het Provinciehuis ingenomen wordt door 
MOBIFEST, is het aangeraden uw voertuig te parkeren op de parking van Kinepolis. 
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