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FIETSVEILIGHEID

• Fiets ≠ gevaarlijkste vervoermiddel

• Fiets ≠ ongezond (gemiddeld, plus en min)



FIETSEN BIJ BEDRIJVEN

• Bedrijfsvervoerplannen
• Modal shift:

• Van auto naar fiets
• Van auto naar OV, collectief vervoer

• Vanuit veiligheidsoogpunt 
(of beter verkeersslachtofferoogpunt):
OV = betere keuze



FIETSVEILIGHEID BIJ BEDRIJVEN

• Nood aan flankerende maatregelen voor verhoging 
fietsveiligheid!

• Op de site (bedrijfsleiding)
• In de omgeving (wegbeheerder)

• Welke? Mens – voertuig – omgeving
• Hoe? Engineering - Education – Enforcement



FIETSVEILIGHEID BIJ BEDRIJVEN

• Op de site

• Scheiden van stromen
• Vooral gemotoriseerd versus niet-gemotoriseerd
• Lijkt simpel…







FIETSVEILIGHEID BIJ BEDRIJVEN



FIETSVEILIGHEID BIJ BEDRIJVEN



FIETSVEILIGHEID BIJ BEDRIJVEN

• Leesbaarheid
• Afdwingbaarheid infrastructuur

• Verf
• Kleur
• Bebording
• Harde maatregelen (jerseys, betonblokken, bloembakken, 

snelheidsremmers, …)



FIETSVEILIGHEID BIJ BEDRIJVEN

• Benadruk belang van
• Verkeersregels
• Zichtbaarheid
• Fietsvaardigheid
• Fietshelm

• Opleiding
• Workshops



FIETSVEILIGHEID BIJ BEDRIJVEN

• Afdwingen
• Op de site: dragen fluomateriaal, fietshelm
• Voorwaarde fietsvergoeding

• Bestraffen
• Controle
• Voor iedereen op de site die zich niet aan de regels houdt
• Voor externen





FIETSVEILIGHEID BIJ BEDRIJVEN

• Buiten de site
• “afhankelijk van de wegbeheerder” …

• Een route is maar zo sterk als zijn zwakste schakel

• Overleg – samenwerking buurbedrijven – wegbeheerder



FIETSVEILIGHEID BIJ BEDRIJVEN IN EEN PLAN

• Opmaak verkeersveiligheidsplan
• Integraal plan alle modi
• Doelstellingen – acties – opvolging – evaluatie
• Mens-voertuig-omgeving  
• 5 E’s

• Link mobiliteitsmanagement

• Deel van het Globaal Preventieplan met jaarlijks actieplan
• Preventie van verkeersonveiligheid is geen kost, integendeel 



PRAKTIJKVOORBEELD
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Sustainability

Duurzaamheid zit in onze genen, het is gewoon de 

manier hoe we onze business doen.

We leven en ademen onze waarden veiligheid,kwaliteit

en milieu.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen is 

ingebed in onze eigenheid.

Issuer: Corporate Communications; Company Presentation 2014, version 2014-03-23; Security Class: Proprietary



We maken auto’s veiliger sinds 1959

Voor ons staan mensen centraal via veiligheid en 

klant focus. 

We zijn het enige automerk die als target stelt 0 

accidenten te hebben waarbij een volvo betrokken is 

met dodelijke afloop tegen 2020.

safety

Issuer: Corporate Communications; Company Presentation 2014, version 2014-03-23; Security Class: Proprietary



Volvo cars – The employer of 
choice
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Enkele acties vanuit het 
fietsbeleid

Issuer: Corporate Communications; Company Presentation 2014, version 2014-03-23; Security Class: Proprietary

•Veilige omgeving (goeie samenwerking 

havenbedrijf en wegen en verkeer)

•Aantrekkelijke accommodatie (droogkastjes, 

elektrische laadpunten)

•Financieel aantrekkelijk maken (fietsvergoeding, 

groepsaankoop elektrische fiets)

•Veiligheid centraal (fietseducatie op car-free day

via fietsersbond, medewerkers aanzetten tot 

meedenken)

•voorbeeldgedrag



• Veilige omgeving (goeie samenwerking havenbedrijf en 

wegen en verkeer)

• Aantrekkelijke accommodatie (droogkastjes, electrische

laadpunten)

• Financieel aantrekkelijk maken (fietsvergoeding, 

groepsaankoop electrische fiets)

• Veiligheid centraal (fietseducatie op car-free day via 

fietsersbond, medewerkers aanzetten tot meedenken)

• voorbeeldgedrag
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Acties rond fietsbeleid
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Elektrische fietsen bij
bpost

7 oktober 2014



De leidende postoperator in België
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Onze kernactiviteiten : ophaling, sortering, transport en 

uitreiking van brieven en pakketten



Kerncijfers

Retail netwerk

 669 postkantoren

 674 PostPunten

 4.100 zegelwinkels

 eShop

 Contact Center

Mail

 5 sorteercentra en 60 
mailcentra

 ~ 13.187 rode brievenbussen

 ~ 9200 dagelijkse postrondes

 10 miljoen brieven en 105.000 
pakketten / dag

 5,47 miljoen adressen / dag
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Medewerkers : 25.683 FTE (gemiddeld 2013)



Onze missie

32

Wij willen de sterkste en 
betrouwbaarste postoperator
zijn

Wij steunen op onze 
kerncompetenties om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen die 
bijdragen tot onze duurzame en 
rendabele groei in een
veranderende wereld

Wij willen het verschil maken
voor onze klanten en de 
samenleving door de 
gedrevenheid van onze 
medewerkers
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Een evenwichtig regelgevend 
kader

Een volledig vrijgemaakte postmarkt
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Beheerscontract

1/1/2011 : Volledige vrijmaking van de postmarkt met duidelijke 

licentievoorwaarden voor de nieuwe operatoren.

-Vijfde Beheerscontract tussen de Belgische Staat en bpost tot eind 2015 :

-Opdrachten van publieke diensten of DAEB (retailnetwerk van > 1.300 

verkooppunten, bezorging van kranten vóór 7.30 AM, betaling aan huis van 

pensioenen, …)

-Operationele en kwaliteitsdoelstellingen



Aandeelhouders (22/07/2013)
• Belgische Staat: 50,00% + 488 aandelen

• Free float

• bpost werknemers: 0,46%
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Een beursgenoteerd bedrijf
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Beursgenoteerd sinds 21 juni 2013



Structuur
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Mail & Retail Solutions Parcels & International

Mail Service Operations
International Operations

& Parcels Services

Finance, ICT
Human

Resources

Service 

Operations

Business units

Operating units

Corporate units



Gebruik van de voertuigen:

• Bij bbost situeert het gebruik van voertuigen zich vooral in het 
departement Mail Service Operations (MSO).

• MSO  is verantwoordelijk voor het volledige brievenpostproces. Het 
ophalen van de brieven, het verzenden, sorteren en tenslotte de 
postbedeling. We maken gebruik van vrachtwagens, bestelwagens, 
motorfietsen, e- bikes en fietsen.

• De keuze om welk voertuig wanneer in te zetten heeft te maken 
met volume (zowel aantal stuks als omvang van deze stuks) en 
afstand gecombineerd met gebouwenintensiteit.
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De bpost elektrische fiets:
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Technische kenmerken:

• Totaal aantal elektrische fietsen: 2462 (reserves inbegrepen).

• We gebruiken momenteel de vierde generatie:

– Eerste generatie: 24 volt – 13 ampère (test)

– Tweede generatie: 36 volt – 13 ampère

– Derde generatie: 2de generatie met andere casing

– Vierde generatie: 36 volt – 17,4 ampère

• Uitrusting: 

– De fietsen zijn uitgerust met 8 versnellingen en 5 standen trapondersteuning.

– Er zijn 5 pakdragers:

• Vooraan: een uitreikerstas (refillbag) (13 kg)

• Achteraan: 

– Twee pakdragers voor refillbags (2 X 13 kg)

– Twee pakdragers voor lege refillbags
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Inzet van de fietsen:

• De elektrische fietsen zijn in het netwerk gekomen in 2010.

• Het was de bedoeling om een aantal bromfietsen te vervangen, 
aangezien de frequentiegraad alsook de ernstgraad van ongevallen 
met de bromfietsen zeer hoog was.

• Parameters die gehanteerd worden om elektrische fietsen in te 
zetten: 

– Het zijn rondes tussen de 15 en 25 km.

– Er zijn 1725 diensten uitgerust met een elektrische fiets, waarvan:

• 1527 volledige fietsdiensten

• 198 gecombineerde diensten: auto en elektrische fiets
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Gebruik van de elektrische fiets:

• Het is een fiets met elektrische trapondersteuning.

• In eerste instantie wordt deze trapondersteuning gebruikt tijdens 
de rit van het kantoor naar het begin van de ronde (en vice versa) 
met:

– 50 % elektrische ondersteuning.

– 50 % menselijke kracht.

• De initiële bedoeling was om het voertuig als fiets te gebruiken 
tijdens de uitreiking.

• Maar in de praktijk zien we de ondersteuning ook tijdens de 
uitreiking gebruikt wordt, daar is de aanbeveling: maximaal stand 
2. 
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Opleiding:

• Elke rekruut krijgt een initiatie en gewenning op de elektrische 
fiets:

– Onze rijschool FRAC geeft hierbij vooral een praktische opleiding op een 
afgesloten circuit.

• In samenwerking met de VSV zijn er twee regio’s opleidingen 
uitgewerkt voor alle postmannen-uitreikers, waarbij de elektrische 
fiets ook aan bod komt. 

– Theoretisch gedeelte met een opfrissing van de belangrijkste zaken uit de 
wegcode.

– Een praktisch gedeelte met een parcours.
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Veiligheidsmaatregelen:
1. Organisatorisch:

• De volgweg kan aangepast worden in functie van de veiligheid op 3 
momenten:

1. In de voorbereidende fase voor een reorganisatie (uittekenen van nieuwe 
diensten op basis van een urenpotentieel) bij het oplijsten van de 
particulariteiten (aandachtspunten opgegeven door de postman)

2. Tijdens de reorganisatie zijn er verschillende “overlegmomenten” met de 
postmannen 

3. Na de opstart van de nieuwe organisatie door gewijzigde omstandigheden.

• Correct Boxes: een procedure om “gevaarlijke brievenbussen “ in 
orde te laten brengen.
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Veiligheidsmaatregelen:
2. Uniform en PBM’s:

• Een verplichte valhelm.

• Fluorescerende en reflecterende kledij: 

– Jassen

– Fluohesjes

– Schoenen met antislipzool

– Ijssporen in de winter

• Bijkomende maatregelen:

– De sportstand is uitgeschakeld.

– Het aantal sensoren die de ondersteuning regelen werd gewijzigd in functie 
van de veiligheid (vooruitschieten van de fiets tijdens het bussen)
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Veiligheidsmaatregelen:
3. Bijkomende initiatieven om het 
aantal arbeidsongevallen te 
verminderen:

• Opstellen van “Golden Rules”: 

– De Gouden Regels Veiligheid zijn regels die de 
GROOTSTE risico’s helpen te vermijden

– en in extreme gevallen zelfs levens kunnen redden.

– De Gouden Regels Veiligheid moeten zonder 
uitzondering worden toegepast door iedereen.

– Niet naleving kan als grove nalatigheid van de 
overtreder worden beschouwd.

• Safety Boost:

– Een programma om in onze mailcentra de safety cultuur 
en de safety resultaten te “boosten”.
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Aandachtspunten:

• Winterse omstandigheden:

– De fietsen blijven in het netwerk (in tegenstelling tot bromfietsen).

– De ondersteuning mag maximaal op stand 2 gezet worden.

• Onderhoud van de fietsen:

– Er is een contract met de leverancier:

• Periodiek onderhoud: 4 X per jaar

• Herstellingen: indien nodig

– Belangrijkste herstellingen: 

• Remmen, wielen (het blijven fietsen).

• Vocht in de elektronische componenten.

• Problemen met de batterijen. 
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Ongevallen:

• In de periode van 1/1/2014 tot 31/7/2014 hebben we 48 
arbeidsongevallen, met afwezigheid gehad met elektrische fietsen.

• Uit de analyse blijkt dat 38 ongevallen waren  met als oorzaak: 
verlies van controle over het voertuig:

– Glad wegdek:

• Rijm- en ijsplekken.

• Natte wegen en gladde opritten.

– Oprijden op een borduur.

– Onstabiele ondergrond (nat gras, grint).
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TIJD VOOR VRAGEN EN 
OPMERKINGEN…
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