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Welkom

Uden, 7 november 2013

Maarten van Bergen



2



3

Waarom deze bijeenkomst
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Waarom deze bijeenkomst

Chain Logistics wil samen met  
Centraal Beheer het schadebedrag 
verlagen

Centraal Beheer inventariseert en 
adviseert

Medewerkers worden betrokken 
bij Project

SAMEN OPLOSSEN
door bewustwording
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Schade Premie

€ 12.6192011

2012 € 12.024

€ 18.646

€ 18.809

Bewustwording

2013 € 33.845* € 14.218*

* Bijgewerkt tot 1 oktober 2013
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Centraal Beheer    Chain Logistics  Totaal

€ 12.619 (13) € 10.113 (20) 33

Bewustwording

2011

2012 € 12.024 (12) €   6.915 (5) 17

2013 € 33.845 (8) €    9.377 (8) 16

* Bijgewerkt tot 1 oktober 2013

21
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Niemand maakt met opzet schade, maar je kunt wel 

met opzet minder schade maken
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Oorzaak schades

Weer

Omgeving

Mens

2,0%

2,5 %

95,5 %



9



10

Soorten schades

Schades verhaalbaar op de tegenpartij

Schades voor eigen rekening
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Schades verhaalbaar op de tegenpartij

GUNSTIG ?

ONGUNSTIG ?
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Wat zijn de kosten?

Directe kosten

Premie + eigen risico

Indirecte kosten

Voertuig niet inzetbaar

Werknemer niet, dan wel tijdelijk 

niet inzetbaar

Extra administratie

IMAGO VERLIES
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Imago verlies ?
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STILSTAND VOERTUIG 

TIJDENS ONGEVAL

VOOR EIGEN 

REKENING GENOMEN 

SCHADES

EIGEN

RISICO

STILSTAND

CHAUFFEUR

REPARATIE

TIJD

GOEDEREN / 

DIENSTEN

TE LAAT
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Gevolgen imago schades

Negatieve publiciteit.
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Gevolgen imago schades
Facebook, donderdag 11 juli 2013

Beste …………… uit Nederland, donderdagavond reed ik achter jullie bus (00-XXX-0) aan op de A7 richting Drachten. 

Waarschijnlijk hadden jullie een drukke dag gehad, het was al 21:30 uur. Dit kan ik me ook heel goed voorstellen, 

want wie wil er nu niet van de zon leven? Jullie leven niet alleen van de zon, maar ook van Mc Donalds. Dit merkte ik 

doordat de bekers, hamburgerbakjes en de welbekende bruine tas mij tegemoet kwamen, nadat ze in de prullenbak 

onder de rechterbuitenspiegel werden gedropt. Het ligt nu tussen hmp 148.2 en 148.3. Op jullie site staat nog wel: 

goed voor het milieu. Maar is dit wel zo.........? Een beter milieu begint bij... in ieder geval niet bij ……
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Gevolgen imago schades

Minder betrokkenheid van de chauffeur.

Verlies van opdrachten: Dus minder werk voor de toekomst.
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Had dit voorkomen kunnen worden?
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Tref alle mogelijke veiligheidsmaatregelen.

STAP UIT 

CONTROLEER

EN 

CORRIGEER
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Lengte, hoogte, breedte
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Wie is verantwoordelijk ?

Stel jezelf altijd de vraag:

Had  ik dit kunnen voorkomen?
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Parkeren
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Voorbeeld

OMZET  (=verkopen/ritopbrengsten)

Kosten   (vast en variabel) -/-

Marge

Alle niet voorziene kosten moeten worden betaald 

uit deze marge

DUS OOK DE DOOR U GEMAAKTE SCHADES.
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Kosten bij schades zijn?

Directe Kosten Indirecte Kosten

1. Premie (verhoging)

2. Eigen risico

1. Voertuig niet inzetbaar

2. Vervangend vervoer

3. Chauffeur (tijdelijk) niet inzetbaar

4. Extra administratie(kosten)

5. Negatieve publiciteit
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Rekenvoorbeeld

Door verkeerd manoeuvreren, schade aan 

een spiegel, kosten  € 450,-

Indirecte kosten:

Transport garage heen en terug, 

administratieve afhandeling.

Totaal directe en indirecte kosten: 

€ 1.450,00
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Wat betekenen de schadecijfers voor 

Chain Logistics?

21 schades in 2013  

Elke schade kost het bedrijf aan indirecte kosten ca.  € 1.000,= 

21 schades per jaar

€ 21.000,=  
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Wat betekenen de schadecijfers voor 

Chain Logistics?

Hiervoor moeten we 2.031 

uur werken. 
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Schade ontstaat niet bij toeval, maar doordat 

autorijden in de verdrukking komt
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Wat kan de organisatie doen?

Goed en bewust plannen van routes

Zorg voor het voertuig, controle, onderhoud, enz.

Zorg voor de bestuurder, opleiding en begeleiding

Zorg voor beleid op het gebied van Schadepreventie en 

Verkeersveiligheid
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Wat kan de chauffeur doen?

Voorkom onnodige aandachtsafleiding

Afleiding minimaliseren, telefoon, zoeken
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Bewust omgaan met het materieel

Bewust deelnemen aan het verkeer

Zorg voor het voertuig, controle, onderhoud, enz.

Kennis van het voertuig

Goede communicatie en registratie

Kennis van de verkeerswetgeving

Achteruit rijden: Altijd ramen open en radio uit!
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Wat is een rookvrije werkplek? 

Wat zijn de verplichtingen van een werkgever?

Voor de situatie op het werk is artikel 11a, eerste lid 

van de Tabakswet van toepassing.

Hier staat:
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‘Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen

dat werknemers in staat worden gesteld hun

werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of

overlast van roken door anderen te ondervinden’
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Wat wordt er precies verstaan onder ‘werkplek’

De werkplek omvat de hele werkomgeving van de

werknemer. Dus niet alleen de werkkamer, maar ook de

koffiehoek, de kantine, trappen, hallen, wc’s etc. 

Ook de cabines van bedrijfsauto’s en machines zijn

werkplekken. 
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Hoogte boete rookverbod

De hoogte van de boete bij overtreding van het rookverbod 

is afhankelijk van hoe vaak er al een boete is gegeven: 

1e overtreding: € 600,-

2e overtreding: € 1.200,-

3e overtreding: € 2.400,-

4e overtreding: € 4.500,-



43

Kracht/energie van een voertuig
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30 mile = 48,28 km

35 mile = 56,3 km
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Stopafstanden
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gegevens

werkgever

gegevens

voertuig

gegevens

verzekering

persoonlijke

gegevens

vermelden

zichtbare

schade

handtekening

totaal aantal

kruisjes

maak hier een 

duidelijke 

situatieschets
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verzekeringsnemer
bestuurder

gegevens voertuig

schade aan voertuig
gegevens verzekering

politie?

slachtoffers

omstandigheden

tijdens voorval

duidelijk en zo

compleet mogelijk

verhaal van voorval
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Foto’s maken
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Werken aan schadepreventie

Doen we 

SAMEN
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DANK U VOOR UW AANDACHT


