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TVM service 

Preventie &  
Risicobeheer
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Eén enkel schadegeval kost uw bedrijf al snel € 2.500, imagoschade niet meegerekend. 
Dit zijn kosten voor eigen rekening. Het bedrijfsvoertuig moet zo’n zes tot acht maanden 
rijden om dit weer terug te verdienen.

Heel wat schades aan uw voertuigen of lading zijn echter te voorkomen. Dankzij de TVM 
service in Preventie & Risicobeheer daalt uw aantal schadegevallen. Onze ervaring leert dat, 
mits 100% opvolging van het TVM veiligheidsplan, uw schadefrequentie met 30% daalt. 
Deze service wordt u bovendien, indien klant van TVM, kosteloos aangeboden!

Wat betekent dit concreet? 
Een onderneming met 10 vrachtwagens en op jaarbasis bijvoorbeeld 10 schaden zal na drie 
jaar actief inzetten op preventie nog 7 schaden op jaarbasis hebben. Wanneer we uit gaan 
van een gemiddelde kost van ca. € 2.500 per schadegeval, betekent dit een besparing van  
€ 7.500 op jaarbasis.

Preventie en risicobeheer is geen kost, maar duidelijk een investering.

Opereert uw bedrijf 
internationaal met inzet 

van buitenlands personeel? 
Ook dan geven wij advies op 

maat, waarbij er rekening 
wordt gehouden met 

cultuuraspecten en de  
lokale markt.
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Professioneel advies op maat over:
 •  Beveiliging van terreinen, voertuigen  

en ladingen
 •   Tips voor een gezonde levensstijl

Nuttige documenten:
 •   Zoals sollicitatieformulieren,  

brieven na schade of info over  
de spiegelafstelplaats

 •  Maar ook affiches van preventie-
campagnes rond specifieke thema’s, 
zoals het gebruik van de smartphone 
achter het stuur

 

Een handig registratiesysteem om de 
indirecte kosten van schadegevallen in  
kaart te brengen

De TVM Preventiewijzer 
 •  3 versies: voor vrachtwagen, 

personenwagen en lading
 •  Een handig boekje voor uw chauffeurs  

om in hun cabine te bewaren
 
Deelname aan  
‘Ridders van de Weg’  
(in geval van een verzekering BA)

Grondige analyse van de bedrijfsrisico’s 
(verkeer, lading, beveiliging terreinen, 
personeel)
 •  Via een bedrijfsbezoek (gesprek met 

de zaakvoerder)
 •   Via een schade-analyse (zoals meest 

voorkomende schades en hoogste 
kosten)

 •   Via een rijstijlanalyse (wie zijn morgen 
potentiële schadechauffeurs?)

Veiligheids- en preventieplan op maat 
van uw bedrijf
 •  Voor wie? Het ganse bedrijf 

(zaakvoerder, chauffeurs, dispatch)
 •  Hoe? 
  -  Implementatie maatregelen 

en adviezen (zoals 
anti-diefstalmaatregelen)

 

  -  Schadeprocedure en –registratie
  -  Ter beschikking stellen van nuttige 

documenten en affiches
  -  Opzetten preventieteam en 

peterchauffeurs
  -  Interactieve chauffeurs-

bijeenkomsten, mogelijks in 
combinatie met manoeuvreertraining 
(met code 95-punten) om uw 
chauffeurs te helpen zich veiliger in 
het verkeer te begeven

 •  Operational Risk Management (ORM) 
met adviesrapport: Welke operationele 
risico’s kunnen de continuïteit van het 
bedrijf in gevaar brengen? 

Periodieke evaluatie en bijsturing, met 
benchmarking

1-10 VRACHTWAGENS 

BIJKOMENDE DIENSTVERLENING

1-10 

10+ 



 

STOP

Ridders van de Weg
De chauffeur en zijn vrachtwagen. Jaarlijks 
maken ze heel wat kilometers. En daarom is 
het van groot belang om het vakmanschap 
van deze chauffeurs op peil te houden, maar 
ook te stimuleren en te belonen. Dat doen 
we met Ridders van de Weg. Bedrijven die 
verzekerd zijn bij TVM, kunnen hun vracht- 
wagenchauffeurs hieraan laten deelnemen. 

Chauffeurs die niet of zonder schuld bij een 
verkeersongeval betrokken zijn geweest, 
komen in aanmerking voor deze eervolle 
onderscheiding. Omdat het vakmensen zijn 
en ambassadeurs van de sector. 

Geef uw goede chauffeurs de erkenning die 
ze verdienen en draag hen voor als Ridder 
van de Weg.

Diamant 
20 jaar schadevrij 

Goud
10 jaar schadevrij

Zilver
5 jaar schadevrij

Brons
3 jaar schadevrij

TVM training: Manoeuvreren en dode hoek
Meer dan de helft van de schades ontstaat
nog altijd door manoeuvreren, terwijl dit  
type schade eigenlijk makkelijk te voorkomen 
is. In samenwerking met WABCO Belgium bvba, 
organiseert TVM unieke manoeuvreertrainingen 
bij haar klanten. Zo kunt u actief uw 
schadefrequentie doen dalen.

De preventiefilosofie van TVM
TVM verzekeringen wil transport veiliger maken en een bijdrage leveren aan 

veiliger vrachtvervoer. Elke verkeersdode is er één te veel. Zo streven we naar 
nul verkeersdoden bij het vervoer over de weg. Om dat te bereiken zetten we 

in op innovatie en slimme technieken die ongevallen voorkomen en tegelijkertijd 
besparingen opleveren voor de transportbedrijven. 

Wist u ook dat TVM u 
actief kan begeleiden 

en ondersteunen bij 
het uitwerken van een 

spiegelafstelplaats op  
uw bedrijfsterrein?



Van Dievel over de TVM preventieservice
Van Dievel Transport: opgericht in 1939 - 
ondertussen in handen van de derde generatie 
Mia, Jan en Louis De Wael - 91 trekkers en 254 
opleggers - eigen Van Dievel Transport Academie

“Een goed preventiebeleid is voor een 
transportfirma de sleutel tot succes. Opleiding, 
bijscholing, mentor- en peterchauffeurs,… 
het zit in het DNA van Van Dievel. Dankzij ons 
preventiebeleid en onze opleidingscultuur is onze 
schadefrequentie op een paar jaar tijd gehalveerd. 
Van Dievel en TVM zijn hechte partners als het 
over opleiding en preventie gaat. We staan 
open voor elkaars ideeën en dat maakt onze 
samenwerking zo succesvol.”

Meer weten over onze service  
in Preventie & Risicobeheer?

Neem een kijkje op www.tvm.be/preventie 
of neem rechtstreeks contact op met één van 

onze preventieadviseurs. U kunt uw adviseur 
terugvinden via www.tvm.be/contactpersonen. 

Wij helpen u graag verder. 
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Disclaimer
De informatie in deze fiche is met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van dit document 
kunnen geen rechten worden ontleend. Het is verboden om delen 

hieruit te kopiëren of te veranderen. Gebruik van deze inhoud is 
verboden tenzij TVM Belgium eerst toestemming verleend heeft. 

Een verzoek hiertoe kunt u indienen via info@tvm.be. 
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TVM Belgium | Berchemstadionstraat 78 | BE-2600 Berchem
 +32 (0)3 285 92 00   info@tvm.be  www.tvm.be


