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Gagelmans Recycling
Bob Gagelmans kocht een schroothandel toen hij nog in het middelbaar zat. TVM trok met hem 

op pad en peilde naar wat er leeft binnen zijn bedrijf.  

Gouden Ridder 2015
Kurt Bauwens rijdt viermaal per week tussen 

Deinze en Parijs. Hij is de Gouden Ridder van 

de Weg 2015.

Proefproject ‘Veilig rijgedrag’
In januari 2016 start TVM in Nederland met  

een proefproject ‘veilig rijgedrag’. TVM 

Belgium volgt later.
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TVM Belgium is een bijkantoor van  

TVM verzekeringen N.V. 

Van Limburg Stirumstraat 250  

NL-7900  AW Hoogeveen

Twitter

@tvmbelgium

Facebook

www.facebook.com/tvmbelgium

Een ongeval onderweg?

U kunt 24/7 bellen naar onze assistance 

nummers.

TVM Truck assistance / 24/7

+32 (0)78 151 163 

Bellen bij ongeval (geen pechverhelping) in 

Europa binnen de verzekerde waarborgen 

omnium en CMR van de Package vrachtwagen

bestemd voor vrachtwagen, trekker, 

aanhangwagen, oplegger en bestelwagen

TVM Car assistance  / 24/7

+32 (0)800 24 690

Bellen bij ongeval of pech in België, 

G.H.Luxemburg en 30 km voorbij de 

landsgrenzen (facultatief ook Europa) 

binnen de verzekerde waarborg bijstand van 

de Package bedrijfswagen bestemd voor 

personenwagen
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Voorwoord

26

Transporteur ontdekt kracht  
van Facebook

Tot voor kort waren ze bij Transport Michiels geen 

voorstander van sociale media. Tot er op korte tijd drie 

vrachtwagens verdwenen.

Belg onderweg: Bert Kruismans  
“Een motorrit is de ultieme relatietest.” Motorrijden 

heeft van hem alvast een goed chaufeur gemaakt.”

Schadeanalyserapport
TVM onderbouwt zijn gekende 

preventieadvies voortaan met een 

uitgebreid schadeanalyserapport.

20 24

Beste lezers,

TVM mag zeer tevre-

den terugblikken op 

2015: we boekten een 

mooie en rendabele 

groei en zetten ikse 

stappen voorwaarts 

om u een compleet 

gamma aan oplossingen aan te bieden. Zo 

breidden we ons aanbod uit met een pac-

kage voor bedrijfswagens en leggen we ons 

sinds dit jaar ook extra toe op de aanspra-

kelijkheidsverzekering voor ladingen. Op 

die manier worden we de meest complete 

en gespecialiseerde nichespeler op de markt.

Deze groei konden we alleen bereiken dankzij 

het vertrouwen van u, onze klanten, en dankzij 

de betrokkenheid, het enthousiasme en het 

professionalisme van onze medewerkers. Zij 

verdienen echt een pluim! We versterkten ons 

team overigens om u ook in 2016, wanneer de 

economie opnieuw aantrekt, onze vertrouwde 

knowhow en service te garanderen.

Het afgelopen jaar kreeg ook onze ambitie 

om het vrachttransport veiliger te maken 

concreet vorm. Verderop in dit magazine 

leest u bijvoorbeeld dat ons nieuwe schade-

analyserapport een handig werkinstrument is 

om uw preventiebeleid te voeren. Daarnaast 

start TVM in Nederland met een vernieuwend 

proefproject om het rijgedrag van chauffeurs 

veiliger te maken. Ook in België komt dit pro-

ject eraan.

Tot slot wens ik u van mezelf en in naam van 

gans ons team een sprankelend en voorspoe-

dig nieuw jaar toe. Dat het u professioneel 

goed moge gaan en dat u volop kunt genie-

ten van mooie momenten met uw familie en 

vrienden.

Frank Van Nueten

algemeen directeur TVM Belgium

Voorwoord
TVM blikt tevreden terug op 

2015. Stap voor stap worden 

we de meest complete en 

gespecialiseerde nichespeler 

op de markt. 

RvdW 2015
Geen betere ambassadeurs 

van transportveiligheid. 

Transportveiligheid  
9 praktische tips in beeld 

om elke dag te werken aan 

transportveiligheid.

Contact
Laat uw makelaar 

contact opnemen met 

ons. 
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Kurt Bauwens mag zich dé Gouden Ridder van de Weg 2015 noemen. 

De bescheiden vrachtwagenchauffeur zal het echter niet van de daken 

schreeuwen. “Ik oefen mijn job met veel inzet uit, maar ik vind dat de 

normaalste zaak van de wereld.”  
tekst:  Stefan Claus \ beeld: Gerlinde Schrijver

Gouden Ridder van de Weg 2015 

Kurt Bauwens rijdt  
tussen Deinze en Parijs

“K        
urt ergert zich blauw 

aan mensen die te laat 

komen”, vertrouwt 

zijn vrouw Els ons 

toe. Net dan gooit zijn werkgever zijn 

vaste schema overhoop en zadelt hem 

op met een extra rit. Het luidt het be-

gin in van een avond vol verrassingen. 

En eigenlijk houdt Kurt daar niet zo 

van… 

Nachtridder  
Wanneer Kurt de parking opdraait, 

wordt hij op de spiegelafstelplaats 

‘overvallen’. Niemand minder dan 

Kim Gevaert, gelankeerd door een 

afvaardiging van TVM, staat klaar 

om de chaufeur te huldigen die zijn 

vrachtwagen tien jaar lang zonder 

schrammetje door het verkeer loodste. 

De gewezen sprintkoningin heeft ont-

zag voor de prestatie van de chaufeur. 

“Wat Kurt presteert, is ronduit fantas-

tisch. Tien jaar schadevrij rijden is 

slechts weinigen gegeven. Strafe kost, 

zeker omdat hij als nachtrijder weke-

lijks enkele keren heen en weer rijdt 

tussen Deinze en Parijs.” 

Dat is ook Frank Van Nueten, alge-

meen directeur bij TVM, niet ontgaan. 

“Mensen die in de transportsector 

actief zijn, kunnen zo’n prestatie het 

best naar waarde schatten. Je moet 

voortdurend alert zijn in het verkeer, 

de focus op de weg houden en je mag 

geen moment de concentratie verlie-

zen. Het is een prachtprestatie!”

Eigen kweek 
Kurt reageert, zoals verwacht, erg 

nuchter, maar ook aangedaan op de 

erkenning. “Eerlijk gezegd had ik dit 

niet verwacht. Ik kreeg al een brief 

voor het gala-event van de Ridders 

van de Weg, maar ik dacht dat deze 

eer iemand anders te beurt zou vallen. 

Ik ben natuurlijk ier op mijn prestatie, 

zeker omdat je vandaag steeds meer 

cowboys op de weg ziet. Chaufeurs 

die je zomaar de pas afsnijden of nog 

snel willen invoegen. Daar gaan bij mij 

de haren van recht staan.” 

Hoewel Kurt graag alles vanop het 

tweede plan bekijkt, doet deze erken-

ning hem zichtbaar deugd. Zijn gouden 

medaille komt echter niet zomaar uit 

de lucht vallen. Zaakvoerder Gert Snel: 

“Kurt is een echte ambassadeur voor 

ons bedrijf en bij uitbreiding voor de 

volledige transportsector. Hij werkt 

zeer stipt en secuur, en dat al vijftien 

jaar in dienst van ons bedrijf. Dat 

maakt van hem eigenlijk een chaufeur 

van eigen kweek. Dat hij zijn job nog 

steeds met passie uitoefent, stemt mij 

alleen maar gelukkig.” 

“Er rijden steeds meer 

cowboys op de weg”
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vragen5
Zowel de omzet als het klantenbestand 

namen dit jaar een hoge vlucht bij TVM. Dit 

leidde tot meer werk, voornamelijk op onze 

afdelingen Productie en Schade. Een uit-

breiding van het personeelsbestand drong 

zich op. Marie Durnez, verantwoordelijke 

HR, geeft tekst en uitleg.

VRAAG 1
Hoe evolueerde het personeelsbestand het voorbije jaar?

Eind 2014 werkten 37 medewerkers voor TVM Belgium. Op 

1 januari 2016 zullen dat er al 45 zijn. Dat is een stijging van 

20% op een jaar tijd. Hiermee willen we inspelen op de huidige 

omzetgroei en anticiperen op toekomstige groei. Als kleine, 

gespecialiseerde maatschappij vinden we onze service naar 

makelaars en eindklanten ontzettend belangrijk. We willen 

hier in 2016 dan ook verder op inzetten met interne service 

level agreements. De nadruk moet blijven liggen op kwaliteit 

en niet op kwantiteit.

VRAAG 2
Hoe uit zich dat naar makelaars en eindklanten? 

We trachten voor onze makelaars en eindklanten 

aanspreekbaar te zijn. Hiervoor werken we met korte lijnen en 

vaste aanspreekpunten. Deze lijn trekken we ook intern door. 

Alle werknemers kennen elkaar en dit bevordert de familiale 

sfeer binnen het bedrijf. We spreken hier intern al eens over 

de ‘TVM familie’. 

VRAAG 3
Hoe worden de nieuwe collega’s geïntegreerd bij TVM? 

Onze nieuwe collega’s doorlopen een onthaal- en oplei-

dingsparcours. Sinds vorig jaar besteden we bewust meer 

aandacht aan het onthaal van nieuwe medewerkers. Onder 

andere via introgesprekken leert onze nieuwe collega het 

hele bedrijf kennen.

VRAAG 4
Hoe peilt TVM naar de tevredenheid van zijn medewerkers?

Eerder dit jaar namen we bij onze medewerkers een tevreden-

heidsonderzoek af. En daaruit blijkt dat onze medewerkers 

onze klantgerichtheid, professionaliteit, ondernemerschap en 

de onderlinge samenwerking met de collega’s als onze sterkste 

punten ervaren. Over het algemeen scoort TVM Belgium met 

haar medewerkersonderzoek hoger dan de Belgische markt. 

En daar mogen we best fier op zijn. Maar er zijn natuurlijk ook 

werkpunten. Op basis van dit onderzoek brengen we deze in 

kaart en kunnen we vervolgens opnieuw aan de slag. 

VRAAG 5
Wat doet TVM voor zijn werknemers?

TVM Belgium organiseert verschillende activiteiten om te 

tonen hoezeer we het werk van onze  medewerkers naar 

waarde schatten. Zo zijn er personeelsbijeenkomsten en 

–evenementen, al dan niet in het bijzijn van de partner en 

kinderen. Ik denk bijvoorbeeld aan onze TVM-familiedag en 

onze jaarlijkse kerstafspraak. Om de samenwerking op de 

werkvloer te optimaliseren, organiseert elke afdeling ook 

jaarlijks een meerdaagse teambuilding. 

Snel Transport draagt preventie  
hoog in het vaandel 

Dat dé Gouden Ridder van 2015 uit de Snel-stal 
komt, is geen toeval. De transportirma uit Deinze 
leverde in het verleden al heel wat bronzen, zilveren 
en gouden Ridders van de Weg. “We schenken veel 
aandacht aan de opleiding van onze chaufeurs en de 
preventie van ongevallen”, aldus Gert Snel. “Bruno 
Nijs, preventieadviseur bij TVM, speelt hier een heel 
belangrijke rol in. Hij spoort onze mensen steeds 
vanuit een andere invalshoek aan om preventie hoog 
in het vaandel te dragen. Hij brengt klaar en duidelijk 
over dat we geen cowboys op onze wegen dulden.”

Veiligheid gaat bij Snel Transport hand in hand 
met innovatie. “We waren als een van de eersten 
betrokken bij de projecten rond Automatic 
Emergency Braking (AEB). Daarnaast zijn onze 
vrachtwagens uitgerust met een boordcomputer 
die de rijstijlanalyse meet. De chaufeurs krijgen 
strafpunten als ze bijvoorbeeld te snel moeten 
remmen en dicht bij hun voorligger rijden. Dat 
zijn voor ons signalen dat ze niet defensief rijden. 
Maandelijks vragen wij de rapporten op om ze te 
overlopen met onze mensen. Deze innovatieve 
toepassingen zijn de toekomst, maar vormen ook nu 
al de kracht van ons bedrijf”.
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“Een vrachtwagen is zoals een wapen. 

Even dodelijk als je er niet  

verantwoord mee omgaat.”

#Laurent Ranscelot – BRONS

#Lahbib Harroud – BRONS

@Colfridis

“Ik kom uit Tsjetsjenië en Alexey uit Rusland. 

Sinds 2009 werken we bij Schenk en we 

zijn niet alleen collega’s, maar ook goede 

vrienden.”

# Aydrus Khaskhanov - BRONS

#Alexey Dachkevitch – ZILVER

@Schenk Tanktransport

“Op mijn 17e haalde ik mijn rijbewijs en op mijn 18e 

reed ik al met de vrachtwagen.”

#Jean-Louis Picart – BRONS

@Verstraete Transport nv.

“Ik vervoer champagnes en de 

betere wijnen, maar zelf lust ik 

geen alcohol!”

#Johnny Delaunois - BRONS

@Eurobrokers Nv.

p

p

p

p

Dit is een heel bijzondere avond en we 

gaan ons ridderschap goed vieren. Straks 

nemen we een taxi terug naar het hotel.”

#Dominique Leroy - ZILVER

#Francisco Bao – ZILVER

@ Transport Herreman
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Ridders van de Weg 2015 

De chaufeurs oogsten niet alleen lof 

van Frank Van Nueten, maar ook van 

stand-up comedian en schrijver Bert 

Kruismans, die de draak stak met de 

ingewikkelde verkeerssituatie in ons 

Belgenland. Hij had het niet over de 

regionale bevoegdheden of het drukke 

wegennet, maar over de tweetaligheid 

in ons land, die volgens hem voor de 

nodige verwarring zorgt in het verkeer. 

“Je zal als Nederlander maar naar Mons 

moeten. Dan rij je vanuit Antwerpen de 

Brusselse ring op en ben je daar meteen 

al het spoor bijster… Want alle borden 

geven wel Bergen aan, maar Mons is 

nergens te zien. Een heel eind verder 

op de ring staat wel Mons/Bergen. Je 

krijgt dus één hint, gebruik hem!” , 

raadde Kruismans de Nederlanders 

in de zaal aan. Hij stelde ook voor om 

plaatsnamen eentalig te maken, op 

basis van de bevolkingsgroep die in 

de gemeente woont. “Dus Tienen en 

niet langer Tirlemont, Mons in plaats 

van Bergen en On Fire in plaats van… 

Tervuren. Want daar wonen toch 

vooral Engelstaligen.” 

Geen betere ambassadeurs 
van transportveiligheid 
Op 17 oktober huldigde TVM in het feestelijke decor van de Wild Gallery 170 

chauffeurs die de afgelopen jaren schadevrij reden. Met dat aantal sneuvelde voor 

de tweede keer op rij een record. Sprintkampioene Kim Gevaert had de handen 

vol met het opspelden van de eretekens, maar deed het met haar gekende glimlach 

en met veel respect voor de prestaties van de chauffeurs.

tekst: Veerle De Graeve  \ beeld: Gerlinde Schrijver

D
it jaar lauwerde TVM maar 

liefst 116 bronzen, 50 zilve-

ren en 4 gouden Ridders van 

de Weg. In zijn speech prees 

algemeen directeur Frank Van Nueten 

de chaufeurs en hun werkgevers om-

dat ze tot de veiligste vervoerders van 

Europa behoren. “TVM wil tegen 2020 

het aantal verkeersdoden in het weg-

transport naar 0 herleiden en om dat 

doel te realiseren, kunnen wij ons geen 

betere ambassadeurs indenken. Jullie 

en wij zitten op dezelfde gollengte wat 

transportveiligheid betreft!”

Opnieuw sneuvelde 
het record: dit jaar 
werden maar liefst 
170 chaufeurs 
Ridder van de Weg
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WIE:  
Bob Gagelmans, 33 jaar

VAN:  
Gagelmans Recycling

FUNCTIE:  
Zaakvoerder

VESTIGING:  
Rijkevorsel

WAT: 

Opslag, verwerking en 
transport van schroot

Erkend centrum voor 
de recyclage van 
voertuigwrakken

Inzamelpunt voor afgedankte 
elektrische en elektronische 
apparaten



  Gagelmans  
Recycling
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tekst: Veerle De Graeve  \ beeld: Filip Van Loock
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Elke lading die bij ons binnen- en 

buitenrijdt, wordt gecontroleerd op 

radioactiviteit. Wist je dat het detec-

tietoestel zelfs reageert als iemand 

een schildklierbehandeling met radio-

actief jodium ondergaan heeft? Als het 

toestel radioactiviteit meet, moeten 

wij een strikte procedure volgen. Het 

FANC, het Federaal Agentschap voor 

Nucleaire Controle, haalt het radioac-

tieve stuk op want het mag onder geen 

beding in de smeltoven belanden. Het 

kan het hele smeltbad verontreinigen.

Particulieren en bedrijven kunnen bij ons terecht met hun 

oud ijzer, voertuigwrakken, wasmachines, diepvriezers en 

koelkasten.

Bij bepaalde firma’s staat permanent een schrootcontainer die 

wij op geregelde tijdstippen vervangen. 
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Het verwerkte metaal ver-

voeren we naar exporteurs 

in de haven van Antwerpen 

of Gent, ahankelijk van wie 

de beste prijs biedt. Daar 

wordt het op zeeschepen 

geladen.

Ik kocht deze schroothandel terwijl ik nog in het middelbaar 

zat. Mijn broer wou het bedrijf overnemen van de toenma-

lige eigenaar en vroeg mij om voor hem te komen werken. 

Maar ik had zoiets van: ‘Als ik het doe, dan doe ik het voor 

mezelf ’.

Mijn ouders waren landbouwers en hebben me altijd 

gesteund. Niet zozeer inancieel, maar ’s avonds stak ik wel 

gewoon mijn benen onder tafel en stond het avondeten voor 

me klaar. Ik kon dus volop mijn ding doen. 

Ondertussen hebben we negen medewerkers in dienst. 

Personeel leiden is boeiend, maar ook moeilijk. Onlangs 

volgde ik een interessante cursus voor leidinggevenden, 

waarin ik geleerd heb hoe je mensen met verschillende 

karakters aanstuurt en conlicten oplost.

Mijn werkpunt?

Ik spring nog te veel in als er een gat valt of een probleem 

opduikt. Ik moet meer uit handen geven.

We verwerken het metaal. We knippen het kort zodat het 

in de mond van de smeltovens past. Daarvoor mag het  

maximaal 1,5 op 1 meter meten. 
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Nadat mijn vrouw Charlotte onze drie kinderen 

naar school gebracht heeft, komt ze op kantoor 

werken. We hebben twee meisjes van zeven en vijf 

jaar en een zoon van drie.

Na anderhalf jaar voor- en nadelen te hebben 

afgewogen, hebben we onlangs een bedrijven-

terrein langs het Albertkanaal gekocht, dichter 

bij Antwerpen. We blijven in Rijkevorsel, maar 

anderzijds worden de iles steeds langer en komt de 

kilometerheing eraan. Transport over het water 

wordt de toekomst en die wil ik niet missen!

Ik besef zeer goed dat we meer personeel nodig 

zullen hebben en ons anders moeten gaan orga-

niseren. Daarom hebben we er ook zo lang over 

gedaan om de stap te zetten. Maar ik wil anticipe-

ren op wat komt en zie deze stap als een kans om te 

groeien. Toen mijn ouders beseften dat hun land-

bouwbedrijf niet voortgezet zou worden, kozen ze 

er bewust voor om er niet langer in te investeren. 

Je zag het razendsnel achteruit gaan. Dat heeft mij 

des te meer doen inzien dat irma’s die niet inves-

teren er onherroepelijk tussenuit gaan.

Op zich rijd ik wel graag met de vrachtwagen, 

maar ik doe het zelden. Als zaakvoerder komen 

er de hele dag zoveel zaken op je af, dat je onvol-

doende geconcentreerd bent en er al helemaal 

niet van geniet om achter het stuur te zitten. 

Bovendien weet je wel wanneer je vertrekt, maar 

nooit wanneer je weer thuis bent. En thuis begint 

het werk nog maar pas… 

Je ziet wat als je onderweg vanuit je cabine in 

auto’s binnenkijkt. Vooral het gsm-gebruik valt 

me op de laatste jaren. Echt gevaarlijk!
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’s Morgens zorgen we ervoor dat we ten laatste 

om zes uur op de autosnelweg zijn. Een kwartier 

later en we staan in de ile.

De omzet van ons bedrijf is altijd in stijgende lijn 

gegaan tot vijf jaar geleden. Sindsdien kennen we 

een status quo. Naast de hele inanciële crisis kre-

gen we ook een ‘milieucrisis’ over ons heen. Met 

een Europese Unie die allerlei richtlijnen uit-

vaardigde en milieu-instanties die aanvankelijk 

niet wisten hoe ermee om te gaan en dan maar als 

de ‘gestapo’ controles uitvoerden. Ooit trokken 

ze mijn vergunning om voertuigwrakken te ver-

werken in. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat 

ze er mij als jonge gast uitgepikt hebben om een 

voorbeeld te stellen. Maar ik heb eruit geleerd: 

met een milieucoördinator brachten we alles tot 

in de puntjes in orde en met wat we leerden en 

ondervonden, pasten we voortdurend onze soft-

ware aan. Nu noemen ze Gagelmans Recycling 

een ‘voorbeeldbedrijf ’…



Houd een 

klare kijk
op de weg

9
praktische tips 

in beeld.

TRANSPORT-
VEILIGHEID

1

de leidraad voor  

een doorgedreven  

preventiebeleid in  

uw bedrijf.

Het TVM

veiligheids- en 
preventieplan,

8

6

Zorg ervoor dat de 

SOCIALE MEDIA  

het niet over úw ongeval 

moeten hebben

Geef dieven geen kans om uw 

waardevolle spullen 

te stelen.  

Spiegels

afstellen  
verruimt 
uw blik.

9

5



Manoeuvreren
is precisiewerk. 

Twijfelt u?  

Stap uit om te 

zien hoe het  
precies zit.

2

3

7

4

Voldoende water drinken 

houdt u fris en in topconditie.

Leg een  luohesje 

 in de wagen en u  

 wordt gezien als het  

 echt nodig is.

Met de juiste 

houdt u grip op de weg  
en verlaagt u het 
brandstofgebruik.

bandenspanning
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Jasper den Dopper (Route42) is  

het brein achter de ‘Route42-kastjes’.
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‘We willen het menselijk 
gedrag beïnvloeden’
TVM verzekeringen, het moederbedrijf van TVM Belgium in 

Nederland, lanceerde op de Amsterdamse gespecialiseerde 

beurs BedrijfsautoRAI 2015 een proefproject veilig rijgedrag. Een 

hardwareplatform moet, in combinatie met een dashboardcamera en 

eyetracker, de veiligheid in de transportsector verhogen.

tekst: Gerard den Elt, bewerkt door Mindsetting \ beeld: Gerlinde Schrijver 

I
n januari 2016 start TVM in Ne-

derland met een proefproject, 

waaraan 30 tot 50 Nederlandse 

transportbedrijven – goed voor 

500 vrachtwagens – kunnen deelne-

men. Ook TVM Belgium zal in een 

later stadium zo’n proefproject op-

starten.

Het platform oogt 

als een simpel kastje, 

bevestigd onder het 

dashboard, maar in 

het printplaatje binnenin schuilt een 

revolutie in de transportveiligheid. Het 

hardwareplatform, ontwikkeld door 

transporttechnologiebedrijf Route42, 

meet straks alles wat er in en rond de 

vrachtwagen gebeurt. 

Alle data over ongevallen, bijna-

ongelukken en de vermoeidheid van 

de chaufeur worden voortaan opge-

slagen. Een chaufeur neemt dagelijks 

duizenden beslissingen, maar het 

was vooralsnog niet duidelijk welke 

invloed hadden op de verkeersveilig-

heid en welke minder. Uit de resulta-

ten moeten we in de toekomst lessen 

trekken om de veiligheid op de weg te 

verhogen.  

Ongelukken
“We weten veel, maar nog lang niet 

alles”, zegt Joost Sterenborg, innova-

tiemanager bij TVM Nederland. “Zo 

hebben we bijvoorbeeld geen idee 

wanneer ongelukken precies voorko-

men. Gebeuren ze in het eerste uur na 

het vertrek of juist in het laatste uur 

voor een pauze? En welke rol speelt de 

vermoeidheid van de chaufeur hierin? 

Dat gaan we in dit proefproject alle-

maal uitzoeken.’’

TVM verzekeringen Nederland lan-

ceerde een campagne om met behulp 

van de sector meer inzicht te krijgen 

in het weggedrag. Dit najaar werden 

zowel grote als kleine bedrijven ver-

zocht om deel te nemen aan het proef-

project veilig rijgedrag. In januari 2016 

gaat de proefperiode, die een jaar zal 

duren, efectief van start.

Verkeersdoden 
Het proefproject veilig rijgedrag is 

onderdeel van het TVM-doel om in 

2020 het aantal verkeersdoden in het 

wegtransport tot nul te herleiden. 

TVM zet met deze ambitie hoog in, 

want volgens het Nederlandse Centraal 

Bureau voor de Statistiek overlijden 

Proefproject veilig rijgedrag 

in Nederland jaarlijks circa dertig 

mensen bij ongelukken waarbij een 

vrachtwagen betrokken is. Dat is alvast 

een ikse daling in vergelijking met de 

jaren negentig, toen dat aantal nog 

net geen honderd bedroeg. Maar het 

is nog steeds te veel volgens de TVM-

doelstellingen. In 

België steeg het aan-

tal dodelijke slacht-

ofers in ongevallen 

met vrachtwagens 

in 2014 met maar liefst 54%, dus in ons 

land is zeker nog werk aan de winkel. 

Joost Sterenborg en Paul Haverkamp, 

directeur Verkoop en Marketing bij 

TVM verzekeringen in Nederland, 

verwachten geen problemen om 

500 deelnemers bijeen te krijgen. 

“Ik wilde laatst een afspraak maken 

om ons proefproject te presenteren 

en de klant hapte mee toe’’, vertelt 

Sterenborg. Voor Haverkamp is dat 

geen verrassing. “Ongeveer 70% van 

de TVM-leden geeft aan dat gedrags-

verandering onder chaufeurs noodza-

kelijk is om de veiligheid te vergroten. 

Daarvoor heb je meer kennis en gege-

vens nodig. De transportondernemers 

die ik heb gesproken, reageren allemaal 

enthousiast.’’

‘We weten veel, maar we weten nog  

véél meer niet’
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Onderzoek
Uit het ‘European Accident Research 

and Safety Report 2013’ van Volvo Trucks 

blijkt dat bij ruim 90% van de ongeluk-

ken in het wegtransport een menselijke 

fout mee aan de basis ligt. Onoplettend-

heid, een verkeerde inschatting van de 

snelheid en een ver-

minderd risicobe-

wustzijn zijn de voor-

naamste 

boosdoeners. Ook 

afleiding, bijvoorbeeld door smartpho-

nes, blijft een kwelduivel. 

Uit een Amerikaanse studie blijkt dat 

71% van de ongevallen en 46% van de 

bijna-ongelukken het gevolg zijn van 

afleiding. Ook andere elementen, zoals 

het weer, het zicht en de infrastructuur 

ter plaatse spelen een rol. In minder dan 

10% van de ongelukken liggen mechani-

sche problemen aan de grondslag. Vaak 

gaat het echter om een combinatie van 

factoren.

Fouten

Het proefproject wil vooral invloed op 

het menselijk gedrag uitoefenen. Als 

we erin slagen om het percentage aan 

menselijke fouten bij ongelukken 

terug te dringen, dan heeft dat de 

grootste impact op de schadelast van 

bedrijven. Het aantal ongelukken 

reduceren, heeft rechtstreeks invloed 

op de premies en dus de kosten van de 

bedrijven. Bovendien past dit perfect 

bij de wens van de TVM-klanten om 

veilig gedrag van chauffeurs zo veel 

mogelijk te stimuleren. 

Ambitie

Bij TVM vinden we dat de veiligheids-

cultuur en de ambitie aangezwengeld 

moeten worden. Uit onderzoek blijkt 

dat veel transportbedrijven een reac-

tieve of calculatieve veiligheidscultuur 

hebben. Dat wil zeggen dat bedrijven 

menen dat ze voldoende kennis en 

systemen in huis hebben om alle risico’s 

te managen (calculatief) of dat ze pas na 

een incident of ongeluk actie onderne-

men (reactief). TVM wil de 

veiligheidscultuur naar een hoger 

niveau tillen. Naar een stadium waarin 

alle personeelsleden proactief reageren 

en voortdurend op hun hoede zijn voor 

risico’s. 

Verantwoordelijk

Kenmerken van die proactieve veilig-

heidscultuur zijn dat werkgevers zich 

verantwoordelijk voelen voor hun per-

soneel en vinden dat een verkeersonge-

val hun imago schaadt. In die veilig-

heidscultuur zoeken transportbedrijven 

samen met hun verzekeraar naar metho-

den om schades en ongevallen te beper-

ken. Het is dus een gedeelde verant-

woordelijkheid. In het najaar probeert 

TVM de eerste aanzet te geven tot een 

verhoging van de veiligheidscultuur in 

de branche. In het proefproject wordt 

gezocht naar een goede verhouding tus-

sen grote en kleine bedrijven. In het 

onderzoeksopzet krijgen 250 van de 500 

vrachtwagens een dashboardcamera en 

een eyetracker. De 

andere 250 auto’s 

krijgen wel het kastje 

met technologie, ech-

ter zonder de came-

ra’s. Dit dient om te meten wat het ver-

schil in effect is. 

Met de resultaten kunnen we zien of de 

camera en eyetracker werkelijk invloed 

hebben op de veiligheid. De dashboard-

camera registreert alleen ongevallen, 

waarbij enkele seconden voor en enkele 

seconden na een (bijna-)ongeval gefilmd 

worden. De eyetracker filmt niet in de 

cabine, maar registreert via één van de 

ogen van de chauffeur diens concentra-

tieniveau tijdens de rit. Zo kunnen pie-

ken, dalen en tijdstippen van vermoeid-

heid worden vastgesteld en geanalyseerd. 

Als stimulans om deel te nemen wordt 

ook het stop-startsysteem van Route42 

‘TVM wil die veiligheidscultuur verbeteren 

tot minstens een niveau hoger’

Paul Haverkamp (directeur Verkoop 
en Marketing) en Joost Sterenborg 
(innovatiemanager): “De camera legt alleen 
beeld vast vanuit de cabine richting de weg.”
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aan het proefproject toegevoegd. Dat 

systeem levert transportbedrijven een 

minimale brandstofbesparing van 750 

euro per jaar op. De deelnamekosten 

aan de proef, zo’n 250 euro, kunnen op 

deze manier makkelijk terugverdiend 

worden.

Privacy

Natuurlijk besteedt TVM ook aandacht 

voor de privacy. In België onderzoeken 

we of de camera en de tracking in regel 

zijn met de privacywetgeving. In Neder-

land is deze oefening al gemaakt. “De 

camera legt alleen beelden vast vanuit 

de cabine richting de weg. De chauffeur 

komt nooit in beeld. Hij hoeft dus niet 

te vrezen dat vervelende beelden gedeeld 

worden met anderen, want dat is uitge-

sloten’’, aldus Sterenborg. “De eyetrac-

ker meet alleen de oogactiviteit van de 

chauffeur en is volgens het oordeel van 

het Nederlandse College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP) minder ingrij-

pend dan een camera”, stelt Sterenborg. 

Haverkamp erkent dat er een span-

ningsveld bestaat tussen veiligheid en 

privacy. “We respecteren de wet- en 

regelgeving, maar binnen dat span-

ningsveld moeten we open en transpa-

rant kunnen testen en discussiëren.’’

Getoetst

“We willen van iedereen inspraak voor 

een maximaal draagvlak’’, benadrukt 

Haverkamp. Het privacybelang weegt 

volgens Haverkamp weliswaar zwaar, 

maar vervaagt eigenlijk in vergelijking 

met het grotere doel: namelijk het voor-

komen van verkeersdoden in het weg-

transport. “Als we het hebben over de 

keuze tussen privacy en het voorkomen 

van verkeersslachtoffers, dan voeren we 

in mijn ogen toch een heel andere dis-

cussie.’’ 



Eyetracker
De eyetracker monitort continue 
of de chauffeur voldoende op 
de weg let. Als de ogen even 
afdwalen gaat er een alarm af. 
Dit voorkomt ook het gebruik 
van social media in het verkeer. 
Niet alleen de chauffeur wordt 
in kennis gesteld maar ook het 
transportbedrijf. 

Het hardware kastje dat onder het dashboard is 
bevestigd is verbonden met de truck en cloud, en 
heeft diverse uitbreidingsmogelijkheden. Met 'slimme' 
software zijn verschillende functionaliteiten mogelijk 
om veiliger en kostenefficiënter te rijden. 

Forward facing camera
De camera is continu 
actief. Bij een mogelijk 
incident worden de beelden 
daadwerkelijk opgeslagen 
en direct doorgestuurd 
naar de cloud. 

Stop‐start systeem 
Een brandstofbesparende 
oplossing zorgt ervoor dat 
de vrachtwagen automa-
tisch afslaat als deze voor 
een stoplicht staat te 
wachten. De vrachtwagen 
start automatisch wanneer 
er gas wordt gegeven.  App  

De ondersteunende app zorgt 
voor de juiste informatievoorziening, 
zoals directe alarmeringen, voor de 
chauffeur.

Diverse factoren hebben 
invloed op veilig en zuinig 
rijden en worden in kaart 
gebracht om de chauffeur 
te helpen zijn rijgedrag te 
optimaliseren. 
Voorbeelden van factoren 
zijn het remgedrag, het 
uitrollen en het gebruik 
van cruise control.

Het platform staat constant in verbinding 
met de cloud waardoor er realtime data 
kan worden weergegeven. 
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of de chauffeur voldoende op 
de weg let. Als de ogen even 
afdwalen gaat er een alarm af. 
Dit voorkomt ook het gebruik 
van social media in het verkeer. 
Niet alleen de chauffeur wordt 
in kennis gesteld maar ook het 
transportbedrijf. 

Hardware platform
Het hardware kastje dat onder het dashboard is 
bevestigd is verbonden met de truck en cloud, en 
heeft diverse uitbreidingsmogelijkheden. Met 'slimme' 
software zijn verschillende functionaliteiten mogelijk 
om veiliger en kostenefficiënter te rijden. 

De camera is continu 
actief. Bij een mogelijk 
incident worden de beelden 
daadwerkelijk opgeslagen 
en direct doorgestuurd 
naar de cloud. 

Een brandstofbesparende 
oplossing zorgt ervoor dat 
de vrachtwagen automa
tisch afslaat als deze voor 
een stoplicht staat te 
wachten. De vrachtwagen 
start automatisch wanneer 
er gas wordt gegeven. 

De ondersteunende app zorgt 
voor de juiste informatievoorziening, 
zoals directe alarmeringen, voor de 
chauffeur.

Rijgedrag monitoring
Diverse factoren hebben 
invloed op veilig en zuinig 
rijden en worden in kaart 
gebracht om de chauffeur 
te helpen zijn rijgedrag te 
optimaliseren. 
Voorbeelden van factoren 
zijn het remgedrag, het 
uitrollen en het gebruik 
van cruise control.

Realtime op de hoogte
Het platform staat constant in verbinding 
met de cloud waardoor er realtime data 
kan worden weergegeven. 
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De ‘pilot veilig rijgedrag’ van TVM en Route42

TVM verzekeringen lanceert samen met startup Route42 
een veiligheidspilot voor 500 vrachtauto’s en chaufeurs. 
Doel: een scherper veiligheids-bewustzijn.  
Maar wat gaat dat in de praktijk betekenen?  
Op deze ‘graphic’ kunt u exact zien wat de pilot 
gaat registreren en hoe het kan bijdragen aan een 
grotere veiligheid bij transport over de weg.
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ONDERWEG
BELG

Bert Kruismans: 
“Een motorrit als 
ultieme relatietest”
Zijn rijproef is het enige examen dat hij ooit moest over-

doen en het blijft een jeugdtrauma. De manoeuvres deden 

hem de das om. Maar nu durft Bert Kruismans van zich-

zelf te zeggen dat hij een goed chauffeur is. “Motorrijden 

heeft van mij een betere bestuurder gemaakt.”
tekst: Veerle De Graeve  \  beeld: Astrid Bultijnck

A
ls motorrijder leer je 

volgens Bert Kruismans 

de gevaren op de weg beter 

inschatten en zie je sneller 

waar er ruimte is. “Ik kan ook vrij 

goed voorspellen welke bestuurder 

iets onverwachts zal doen. Kleine 

details verraden wie ik in het oog 

moet houden.”

Bert Kruismans legt jaarlijks 

zo’n 50.000 kilometers af, in alle 

weersomstandigheden. “Want een 

theatervoorstelling wordt niet 

afgelast omdat het sneeuwt… De 

afgelopen dertig jaar had ik gelukkig 

nog nooit een zwaar ongeval. Mijn 

verzekeraar is tevreden.” Veel ervaring 

dus, maar ook een goede basis dankzij 

de vader van Bert. “Heel vaak worden 

rijfouten van generatie op generatie 

doorgegeven. Maar mijn vader is 

een heel goede chaufeur en gaf 

me alle vertrouwen. Hij liet me op 

zondagavond naar mijn kot in Leuven 

rijden, via de autosnelweg en door 

hartje Brussel. Zo werd ik meteen 
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in het diepe gegooid, maar het heeft 

geloond.”

Elektrische auto als oplossing 
voor slaapprobleem
Bert Kruismans heeft een gewone auto 

(Skoda), een moto (Honda) en een 

elektrische wagen (Kia). Hij kiest zijn 

voertuig in functie van zijn traject. “Ik 

heb geen schrik 

in het verkeer, 

maar echt 

o n t s p a n n e n 

rijden zit er toch 

ook zelden in. Daarvoor is het verkeer 

in België te hectisch. Motorrijden 

is wel nog een feest op vakantie in 

Frankrijk, waar de wegen goed zijn, 

de dorpskernen compact en de ruimte 

ertussen groots. Bovendien zitten de 

zijstraten er niet verborgen achter 

reclamepanelen. Rijden in Frankrijk is 

nog echt genieten.”

De elektrische auto vindt Bert 

Kruismans dan weer zalig in het 

stadsverkeer. “Elektrisch rijden is heel 

anders dan rijden met een gewone 

auto: je beschikt meteen over het vol-

ledige vermogen van de motor, er is 

geen uitstoot en het rijdt soepel en stil. 

Die stilte is voor mij het grote pluspunt, 

want ik ben erg gevoelig voor lawaai. 

Volgens mij zouden veel mensen er 

baat bij hebben als er meer elektrische 

auto’s zouden rondrijden. Wat een ver-

schil zou het bijvoorbeeld maken als er  

’s morgens vroeg geen honderden 

lawaaierige auto’s over onze steenwe-

gen zouden razen. Voldoende nachtrust 

voor de buren en het slaapprobleem van 

de Belg al voor de helft opgelost!” 

Mensen ken je aan hun rijstijl
Terwijl de auto volgens Bert Kruismans 

een goede plek is om mensen beter te 

leren kennen, neem je op de motor 

beter alleen passagiers mee die je goed 

kent en vertrouwt. “In 

de auto heb je tijd voor 

een uitgebreide bab-

bel. Als passagier kun je 

bovendien veel opmaken 

uit de rijstijl van je chaufeur. Op de 

motor daarentegen heb je best iemand 

achterop die je kent en vertrouwt en die 

het gewend is om met je mee te rijden. 

Anders gaat het letterlijk tegenwringen. 

Rij maar eens met je vrouw achterop de 

ring rond Parijs op in volle avondspits. 

Als relatietest kan dat tellen!”

BIO

• Schrijver, radio- en televisiemaker en  
stand-upcomedian in Vlaanderen, Wallonië en 
Nederland.

• Allerslimste mens ter wereld
• Stond in 1997 mee aan de wieg van  

‘The Comedy Circus’, het allereerste Vlaamse 
standupcomedy-collectief.

• Was de eerste Vlaamse humorist die de  
taalgrens overstak met een Franstalige show 
‘La Flandre pour les nuls’.

‘De stad is een perfecte biotoop  

voor de elektrische wagen’
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 Bruno Nijs:  

Het schadeanalyserapport vormt de  

basis voor een doorgedreven  

preventiebeleid dat vruchten afwerpt.”

Schadeanalyserapport

Het schadeanalyserapport is voor  

een transportbedrijf een handig 

werkinstrument om: 

• inzicht te krijgen in zijn 

verzekeringswaarborgen, 

• schades te analyseren,

• de rijstijl van zijn chaufeurs  

te analyseren, 

• managementbeslissingen  

te nemen.

Handig 

Meest voorkomende  

schadeoorzaken

Manoeuvreren Rijbaanwissel Kopstaartaanrijding
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Om te weten, moet je meten; ook als het over schade gaat. TVM 

onderbouwt zijn gekende preventieadvies voortaan met een uitgebreid 

schadeanalyserapport dat transportfirma’s inzicht biedt in hun 

schadelast en daardoor een handig werkinstrument is.

tekst: Veerle De Graeve | Beeld: Filip Van Loock

“A         
lleen met een goed 

preventiebeleid houdt 

een transportirma 

zijn schadelast be-

heersbaar”, zegt TVM-preventiead-

viseur Bruno Nijs. TVM ondersteunt 

vervoerders in hun 

preventiebeleid en 

ziet in bedrijven 

die het veiligheids-

plan goed naleven, 

de schadefrequen-

tie met 30% dalen. 

“Voor een transportonderneming 

met 100 vrachtwagens en jaarlijks 

100 schades betekent dit na drie jaar 

aansluiting bij het TVM veiligheids-

plan nog slechts 70 schades per jaar. 

Uitgaande van gemiddeld 2.000 euro 

per schadegeval komt dit neer op een 

besparing van 60.000 euro op jaarba-

sis. Rentabiliteitswinst dus, maar ook 

minder ergernis, minder imagoschade 

en meer knowhow.” 

De schadeanalyse vormt de basis voor 

de verdere begeleiding van de trans-

portirma in haar preventiebeleid. 

“Samen met de zaakvoerder bespreek 

ik de resultaten. We werken een plan 

van aanpak uit met 5 of 10 actiepun-

ten en evalueren de 

progressie na 3, 6 of 

12 maanden, naarge-

lang de omvang en 

de speciieke situatie 

van het bedrijf.”

Op termijn zal het schadeanalyserap-

port gekoppeld worden aan gegevens 

van de klant zodat TVM ook de rijstijl 

van de chaufeurs kan analyseren. “Zo 

willen we proactief opleidingen aan-

bieden op maat van chaufeurs die een 

hoger risico inhouden.” 

TVM baseert het veiligheidsplan op 

een grondig onderzoek naar de scha-

deoorzaken binnen de transportirma. 

“De schadeanalyse geeft inzicht in de 

grootste schadeoorzaken qua frequen-

tie en qua schadelast. Ook de schade-

kost per vrachtwagen en per chauf-

feur brengen we in beeld. Het rapport 

werpt daarnaast een licht op het aan-

tal ongevallen in fout en legt schade-

evoluties bloot. De tabellen in het rap-

port zijn gebaseerd op onze data over 

polissen en schades en houden enkel 

rekening met voertuigschades. Scha-

dedossiers ‘zonder gevolg’ worden niet 

in de cijfers opgenomen.”

‘Bedrijven met  ons veiligheidsplan zien 

hun schadefrequentie met 30% dalen’

instrument in
preventiebeleid 

John De Vocht, preventieadviseur en verantwoordelijke opleidingen bij Van Dievel Transport: 

“Onze schadelast is flink gedaald sinds we een doorgedreven preventiebeleid voeren. We baseren 

ons daarbij op eigen cijfers en op het schadeanalyserapport van TVM. Dat is toch een extra troef 

die je bij andere verzekeraars niet krijgt. Het schadeanalyserapport helpt ons om specifieke pre-

ventieacties te ondernemen en chauffeurs bij te sturen. Het is de bedoeling dat we in de toekomst 

ook onze rijstijlgegevens ter analyse aan TVM bezorgen, zodat we zicht krijgen op de risicorijders.”



Transporteur 
ontdekt kracht 
van Facebook
Tot voor kort waren ze bij Transport Michiels uit 

Hulshout niet zo’n voorstander van sociale media, 

beducht voor reacties die het bedrijf of de klanten zouden 

kunnen schaden. Tot er op korte tijd drie vrachtwagens 

verdwijnen, voor het eerst in 33 jaar… 

tekst: Veerle De Graeve  \  beeld: Astrid Bultijnck

A
l de diefstallen waren 

waarschijnlijk het werk 

van een georganiseerde 

bende die via Turkije 

trucks naar Afghanistan versluist. 

“We hebben uiteraard aangifte ge-

daan bij de politie”, vertelt zoon 

Kristof Michiels. “Maar onze jong-

ste collega van de planning kwam op 

het idee via Facebook chauffeurs en 

andere mensen op te roepen om on-

derweg naar onze vrachtwagens uit 

te kijken. Waarom ook niet, dach-

ten we.”

Het resultaat was verblufend! De 

trucks werden telkens heel snel terug-

gevonden, twee in Nederland en één in 

het zuiden van Frankrijk. “De dieven 

waren duidelijk van plan om de vracht-

wagens via Nederland te verschepen. 

De laatste keer raakten ze waarschijn-

lijk gealarmeerd en besloten ze om over 

de weg te gaan. Een treinbestuurder 

uit onze buurt herkende onze vracht-

wagen aan de Luxemburgse grens. 

De nummerplaten waren toen al ver-

vangen door Hongaarse exemplaren. 

Dankzij verschillende tips werd de 

Transport Michiels
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Transport Michiels werd in 1982 opgericht door vader Boni. Het 
bedrijf startte met één vrachtwagen, maar heeft nu dagelijks 
zo’n 170 trucks op de baan en stelt 196 mensen tewerk. De 
irma is actief in de bouwsector met de stockage en het vervoer 
van onder meer liften en torenkranen, en in de voedingssector, 
waar het voor de grootste namen uit de sector rijdt en ook 
dierenvoeding en bakkerijbloem vervoert. De eigen garage is 
onder de naam Trailer Repair Michiels of TRM gekend om zijn 
gespecialiseerde onderhoud van trailers. 

�



Contact

Laat uw makelaar
met ons contact  
opnemen

Peter Luyckx
Commercieel aanspreekpunt voor 

de regio Antwerpen, Limburg en 

Vlaams-Brabant 

tel. +32 (0)478 40 42 32 

p.luyckx@tvm.be

Fred Dralans
Commercieel aanspreekpunt voor 

de regio Henegouwen,  

Waals-Brabant, Namen, Brussel  

tel. +32 (0)475 49 82 22 

f.dralans@tvm.be

Jan van Waterschoot
Commercieel directeur 

tel. +32 (0)476 72 90 64  

j.vanwaterschoot@tvm.be 

Johan Caestecker
Commercieel aanspreekpunt  

voor de regio West- en  

Oost-Vlaanderen 

tel. +32 (0)478 26 38 52  

j.caestecker@tvm.be  

Laurent Otte
Commercieel aanspreekpunt voor 

de regio Luik, Luxemburg en  

G.H. Luxemburg 

tel. 32 (0)495 51 04 96   

l.otte@tvm.be  

Bruno Nijs
Senior adviseur preventie en 

risicobeheer 

tel. +32 (0)475 80 40 31 

b.nijs@tvm.be   
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truck later in Valence gesignaleerd. We 

verwittigden snel de péage in Orange, 

want eens daar voorbij zou onze truck 

ofwel op weg zijn naar Marseille ofwel 

naar Spanje en zou het speurwerk 

ongetwijfeld veel moeilijker worden. 

Gelukkig reageerden de Franse autori-

teiten alert en werd onze vrachtwagen 

uiteindelijk tegengehouden aan de 

péage in Orange.”

Veel truckersgroepen  
op Facebook
“Het is ongelofelijk hoe snel een 

Facebook-bericht zich verspreidt en 

hoeveel mensen het te zien krijgen. 

Blijkbaar zijn er veel chaufeurs actief 

op Facebook en bestaan er ook truc-

kersgroepen online.”

Ondanks het spectaculaire resultaat 

van hun Facebook-zoekacties hopen 

ze bij Transport Michiels nu toch 

vooral dat ze geen opsporingsbe-

richten meer hoeven te posten. “We 

hebben alleszins onze antidiefstalbe-

veiliging sterk opgedreven om gelijk-

aardige diefstallen in de toekomst te 

vermijden.” 

‘Het is 
ongelofelijk 
hoe snel een 
Facebook-
bericht zich 
verspreidt 
en hoeveel 
mensen 
het te zien 
krijgen’
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