Uw TVM veiligheidsplan:
veiligheid omhoog, kosten omlaag

Hoe zorgt u binnen uw bedrijf voor maximale veiligheid, minimale schade en zo laag mogelijke kosten? Geen makkelijke
vraag. Maar TVM verzekeringen biedt u een duidelijk antwoord
met het TVM veiligheidsplan. Deze dienst brengt al uw bedrijfsrisico’s in kaart en biedt concrete oplossingen om ze te beperken. Maatwerk dus. Een zeker gevoel voor u en uw medewerkers. Tevens haken wij met het TVM veiligheidsplan in op de
diverse ontwikkelingen rondom Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO).

Inventarisatie van risico’s én oplossingen
Het TVM veiligheidsplan beslaat drie terreinen: Alles rondom
de mens, alles rondom de lading, en alles rondom de auto.
Deze kunt u samen of afzonderlijk aanvragen, net wat u zelf voor
ogen heeft. Op elk terrein onderzoeken onze adviseurs samen
met u wat de risico’s zijn voor uw bedrijf. Aansluitend bieden
ze u duidelijke oplossingen om deze risico’s te verkleinen.
U krijgt niet alleen woorden, maar ook daden.

Alles rondom de mens
Op dit terrein krijgt u concrete handvatten om zorg en verzuim
binnen uw bedrijf beter te beheersen. Onze adviseur analyseert eerst onder meer de hoogte van het ziekteverzuim en de
frequentie van ziekmeldingen. Samen met u brengt hij vervolgens meer structuur aan in het verzuimbeleid. Bijvoorbeeld
door een verdere risicoanalyse uit te voeren en advies te geven
over geschikte trainingen voor uw medewerkers. Met het online
portaal mijn TVM houdt u overzicht en staan er interessante
analyses tot uw beschikking.

chauffeurs hieraan laten deelnemen. Chauffeurs die respectievelijk 3 (brons), 5 (zilver), 10 (goud) en 20 (goud met diamant)
jaren niet of zonder schuld bij een verkeersongeval betrokken
zijn geweest, komen in aanmerking voor een bijzonder eervolle
onderscheiding. Omdat het vakmensen zijn en ambassadeurs
van de sector.
Ook onze chauffeursbijeenkomsten, eventueel in combinatie met
code 95, leveren daar een positieve bijdrage in. Uw chauffeurs
komen samen om voorlichting en advies te krijgen over schadepreventie. Ook gaat TVM dieper in op uw bedrijfssituatie en het
rijgedrag van uw chauffeurs.

Alles rondom de lading
Hoe staat het met de beveiliging van uw terreinen, gebouwen,
materieel en ladingen? Om nog niet te spreken over problemen
met uw opdrachtgevers. Die vraag staat centraal in deze module.
Om de nadelige gevolgen van ontoereikende preventiemaatregelen te voorkomen, zal de adviseur u met maatwerk oplossingen
ondersteunen. De continuïteit van uw bedrijf is niet langer in
gevaar en uw chauffeurs voelen zich veiliger.

Alles rondom de auto
De chauffeur en zijn vrachtwagen. Jaarlijks maken ze nogal wat
kilometers. En daarom is het van groot belang om het vakmanschap van deze chauffeurs op peil te houden. En waar mogelijk,
te stimuleren en te belonen. Dat doen we met Ridders van de
Weg. Transportbedrijven die verzekerd zijn bij TVM, kunnen hun

Leefstijlprogramma
Ons leefstijlprogramma Toekomst voor Mezelf biedt uw medewerkers de kans om hun kwaliteit van leven te verbeteren.
Eerst wordt de huidige leefstijl vastgesteld via een vragenlijst en een gesprek met een consulent. Daarin komen onderwerpen
als gezondheid, beweging, voeding, roken en alcohol, persoonlijke verzorging, werkomgeving en persoonlijke uitdagingen
aan de orde. De medewerkers bepalen vervolgens zelf óf zij iets willen veranderen aan hun leefstijl en wát. De persoonlijke
coach ondersteunt hen tijdens het gehele programma.

TVM international desk

• TVM transportopleidingen

Opereert uw bedrijf internationaal met inzet van buitenlands
personeel? Ook dan sluit het TVM veiligheidsplan naadloos
aan bij uw behoeften. Via TVM international desk ondersteunt TVM u met adviezen om verkeersschade te voorkomen.
Cultuuraspecten, de lokale markt: het komt allemaal aan
bod. Onze adviseur geeft aan welke risico’s er zijn voor uw
bedrijf en hoe u deze kunt terugdringen.

Het TVM veiligheidsplan biedt u ook een breed aanbod aan
gecertificeerde trainingen en opleidingen. Deze richten zich niet
alleen op beroepschauffeurs, maar bijvoorbeeld ook op logistiek
medewerkers en managers. Zij kunnen hun kennis en vaardigheden uitbreiden op tal van gebieden, waaronder gezondheid,
communicatie, ARBO, veiligheid, lading en werkmaterieel. Via
het online portaal mijn TVM vindt u het complete aanbod en
kunt u eenvoudig een opleiding boeken. Bovendien heeft u hier
altijd inzicht in welke opleidingen uw medewerkers volgen of
hebben gevolgd.

Extra services
Het TVM veiligheidsplan biedt u en uw medewerkers een breed
scala aan extra services als het gaat om preventie en risicobeheer. Een paar voorbeelden:

• De preventiewijzer
Een handig boekje voor uw chauffeurs met daarin ‘tips & tricks’
om schade te voorkomen en zelf gezond te blijven.

• Spiegelafstelplaatsen
TVM geeft u advies over de aanleg van een spiegelafstelplaats
op eigen terrein.

• TVM transportdagen
Bijeenkomsten voor beroepschauffeurs waar zij kunnen trainen
op een aantal specifieke onderdelen. Het programma voldoet
aan de wettelijke eisen voor het verplichte aantal trainingsuren
per jaar (code 95).

• Operationeel Risk Management
TVM zoomt met deze module in op de organisatorische kant van
uw onderneming. Welke operationele risico’s kunnen de continuiteit van het bedrijf in gevaar brengen? Een adviesrapport geeft
u nauwkeurig inzicht hierin en biedt het vertrekpunt voor allerlei
verbeteringen. Onderwerpen die aan bod komen variëren van het
aannemen van personeel en noodplannen bij brand tot diefstalbeperkende maatregelen.

Uw voordelen
Het TVM veiligheidsplan biedt u een aantal belangrijke voordelen:
• Daling van uw schade en de bijbehorende kosten (gemiddeld met 30%).
• Inzicht in de risico’s en het schadebeeld van uw bedrijf.
• Concreet plan van aanpak om uw risico’s te verminderen en schade te voorkomen.
• Betere veiligheid voor uw bedrijf en uw medewerkers.
• Breed aanbod aan opleidingen en trainingen voor uw medewerkers.
• Sterker imago in de logistieke en mobiliteitsbranche.

Meer weten?
Meer informatie over het TVM veiligheidsplan vindt u op www.tvm.nl/preventie-en-risicobeheer. Nieuwsgierig geworden wat het TVM
veiligheidsplan voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op via (0528) 29 29 99 of preventie@tvm.nl.
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