Verkeer afleidingsspel
Oostjachtpark 13
9100 Sint-Niklaas
tel: +32 (0) 3/780.30.30
fax: +32 (0) 3/780.30.26
Uw contactpersoon : Filip Van Alboom
Email: f.vanalboom@vabrijschool.be

PROJECTVOORSTEL
Workshop verkeer afleidingsspel
Safe Drivers Plan vzw werd in 1995 opgericht met het oog op de bevordering van verkeersveiligheid en
mobiliteit door middel van specifiek tot beroepsbestuurders gerichte opleidingen. Sinds 1 januari 2008 maakt
Safe Drivers Plan volledig deel uit van VAB.
Om onze doelstellingen te realiseren, organiseren wij duurzame en stapsgewijze rijvaardigheidsopleidingen,
zowel voor personenwagens als voor vrachtwagens en bussen.
Wat is uw voordeel als bedrijf om deze opleiding op te starten?
-

Daling van de schadegevallen
Positieve impact op de verzekeringspremie
Daling van het brandstofverbruik
Imago-ondersteunend.
….
DOELSTELLING

In deze interactieve workshop worden de diepste geheimen van ons brein onthuld en worden de mythes van
multitasking voorgoed doorbroken. Aan de hand van verschillende kijk- en doe-opdrachten, toegepast op
gloednieuw eigentijds videomateriaal, ontdekken de deelnemers eigenhandig de beperkingen van onze
hersenen en de daaruit vloeiende gevaren van afleiding achter het stuur. Hierbij wordt het onderwerp
behandeld vanuit het oogpunt van zowel autobestuurders als zwakke weggebruikers.

VAB/Safe Drivers Plan: verkeer afleidingsspel

1

Verkeer afleidingsspel
De workshop wordt steeds voorafgegaan door een algemene situatieschets met betrekking tot de
verkeersveiligheid in Vlaanderen/België/EU, met een focus op verkeer en de belangrijkste oorzaken van
verkeersonveiligheid. Begrippen zoals onintentionele blindheid, cognitieve vlekken en blinde meters worden
spelenderwijs verduidelijkt en dragen bij tot een hoger begrip van de problematiek rond afleiding in het
verkeer. Er wordt tevens ingegaan op de relatie tussen het gebruik van de smart Phone en het
reactievermogen. Tijdens de workshops geven wij telkens enkele handige tips en tricks mee om afleiding achter
het stuur zoveel mogelijk te beperken. Wij sluiten de workshop steevast af met het afleidingsspel waarbij de
deelnemers bepaalde vormen en kleuren dienen te combineren terwijl zij een sms’je sturen of telefoneren.
Kortom, de perfecte mix tussen theorie en praktijk, een boeiende, interactieve en leerrijke workshop!

PRAKTISCHE GEGEVENS
Door een doeltreffende en professionele begeleiding bij dit “ totaalproject “, kan de kwaliteit en effectiviteit
van het project gemaximaliseerd worden.
Safe Drivers Plan biedt u hiervoor een optimale ondersteuning en samenwerking.
Met ons kwaliteitsprogramma, gebaseerd op jarenlange praktijkervaring, garanderen wij u een succesvol
preventiebeleid.
Contactgegevens voor alle informatie en planning:
Oostjachtpark 13
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03/780.30.30 Fax: 03/780.30.26
f.vanalboom@vabrijschool.be
www.vabrijschool.be
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