hoe voorkomt u schade
aan uw wagenpark?
• Heeft één van uw medewerkers een schade opgelopen,
bespreek die dan in een persoonlijk gesprek met hem
of haar. Zorg ervoor dat het gesprek in een goede sfeer
verloopt.
• Zorg ervoor dat u inzicht krijgt in de kosten, zowel de
directe als de indirecte. Om inzicht te krijgen in de kosten
kunt u gebruik maken van de Safety Scan en Safety Monitor.
Deze cd-rom is gratis te bestellen via het emailadres
safetyscan@minvenw.nl
• Het rijden van A naar B is geen noodzakelijk kwaad,
maar een onderdeel van de werkzaamheden. Naast het
repareren van wasmachines, het schilderen van huizen of
het leggen van tapijt, hoort ook het rijden naar de klant bij
de dagelijkse werkzaamheden.
• Zorg er als dat mogelijk is voor dat iedere chauffeur een
‘eigen’ auto heeft. De chauffeur voelt zich meer
verantwoordelijk voor de auto waarin hij dagelijks rijdt.
• Zelfs het beste gereedschap verliest zijn scherpte.
Dat vraagt onderhoud. Ook rijvaardigheid van chauffeurs
en bestuurders moet dus onderhouden worden.
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Interpolis. Glashelder

Interpolis helpt bij het
verminderen van het
aantal schades
U heeft een wagenpark. Misschien een enorme vloot met
tientallen vrachtwagens die heel Europa doorkruisen.
Of juist een klein wagenpark met twaalf bestelauto’s waarmee
uw medewerkers naar klanten rijden. Maar hoe groot of
klein uw wagenpark ook is, uw voertuigen zijn belangrijk
‘gereedschap’ voor uw bedrijf.
Een goed beheer van uw wagenpark draagt bij aan het
financiële rendement en aan de continuïteit van uw bedrijf.
Onderdeel daarvan is het omlaag brengen van het aantal
schades.
Interpolis wil u helpen bij het terugdringen van schades aan
uw wagenpark. De adviseur schadepreventie wagenparken
van Interpolis komt graag bij u langs. Hij bespreekt met u
hoe u door een goed schadepreventiebeleid het aantal
schades in uw wagenpark met een kwart tot een derde
terug kunt brengen. Deze adviezen zijn helemaal gratis.
Wilt u ook het aantal schades van uw wagenpark
terugbrengen? Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur. Hij of zij zorgt er voor dat de adviseur schadepreventie contact met u opneemt voor een afspraak.

preventietips

Bedrijf A rijdt met 50 personenbussen door Nederland.
Deze veroorzaken veel slordige schades. Men rijdt nogal
eens tegen paaltjes, geparkeerde auto’s en hekjes aan.
De directeur van het bedrijf is zich bewust van de
noodzaak hier iets aan te doen. Samen met de adviseur
schadepreventie maakt hij plannen om het beleid in het
bedrijf aan te passen. Zo moeten alle sollicitanten voortaan een rijtest doen voordat ze worden aangenomen.
Als de nieuwe chauffeurs in dienst zijn getreden krijgen
ze een cursus over de wegenverkeerswetgeving.
Ook volgen ze een rijvaardigheidstraining openbare weg.
Als medewerkers een schade veroorzaken, volgt er een
gesprek tussen de chauffeur en iemand van de directie.
Tijdens dat gesprek bespreken ze samen hoe de schade
voorkomen had kunnen worden. Natuurlijk verloopt het
gesprek in een opbouwende, positieve sfeer.
Tot slot stapt het bedrijf over van personenbussen op
kleinere personenauto’s, waarmee het veel overzichtelijker
rijden en manoeuvreren is. In twee jaar hebben al deze
inspanningen geresulteerd in een afname van het schadepercentage van 155 naar 11%.

U kunt nú al beginnen met het voorkomen van schade
• Neemt u een nieuwe chauffeur aan? Vraag hem of haar
om het originele rijbewijs te laten zien. U zou niet de
eerste zijn die een chauffeur zonder (het juiste) rijbewijs
in dienst neemt.
• Neem een rijtest af voordat u de sollicitant in dienst
neemt.
• Laat de rijtest door een extern bureau afnemen of laat
een medewerker opleiden om rijtesten af te nemen.
• Rust ook bestaande vrachtwagenauto’s uit met een
dodehoekspiegel.
• Vraag de chauffeurs om ook de spiegels aan de
rechterkant van de auto in te stellen als ze in een andere
auto rijden dan de dag ervoor. Dat rijdt wel zo veilig!
• Maak afspraken over het gebruik van de mobiele telefoon,
zowel door de chauffeurs onderling als van de chauffeur
naar het bedrijf.
• Maak ook afspraken over het mobiel bellen van medewerkers
op kantoor naar de chauffeur die onderweg is.
• Afleiding brengt grote risico’s met zich mee. Hoeveel
afleiding veroorzaakt u als werkgever? Denk aan telefoon,
faxberichten, 27mc bakjes of digitale communicatie.

