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Gedrag in het verkeer
Inleiding
Als bestuurder van een bedrijfsauto ben je de ambassadeur van jouw bedrijf. Negatief of zelfs asociaal gedrag
in het verkeer kan leiden tot irritatie bij medeweggebruikers en (mogelijke) klanten. Deze irritatie kan uiteindelijk leiden tot een slechte naam en imagoschade. Het is daarom van belang om bewust te zijn van je gedrag
in het verkeer, je bent immers het visitekaartje van je bedrijf.
Agressie
Daar waar je veelvuldig onderweg bent, is de kans groot dat je vroeg of laat in de verleiding kunt komen om je
agressie te uiten in het verkeer door:











rechts in te halen;
door rood te rijden;
zig-zaggen door de file of langzaam rijdend verkeer;
te dicht op de voorganger te rijden of expres langzaam
gaan rijden;
van de weg drukken;
Hard te rijden;
met piepende banden bij de stoplichten wegrijden;
de middelvinger te gebruiken;
schreeuwen uit het raam;
de weg afsnijden.

Oplossingen



Vertrek 5 minuten eerder, waardoor je meer tijd hebt om op de juiste bestemming te komen. Mochten zich omstandigheden voordoen die agressie of irritatie kunnen opwekken en je kunnen ophouden
dan heb je wat meer tijd.
Ook aan het einde van de werkdag, wanneer alles heeft tegen gezeten, bereidt je dan geestelijk voor
op de komende reis en probeer bewust afstand te nemen van de neiging om zo vroeg of snel mogelijk
thuis te zijn.

Bellen in het verkeer
Als er een belangrijk telefoongesprek gepleegd dient te worden, kan de verleiding groot zijn om dit tijdens het
rijden te doen. Het beste is om dit toch niet al rijdend te doen, maar doe dit voordat je vertrekt.
Autorijden is gebaseerd op automatismen. Bij handelingen die worden verricht in de auto denken we niet na.
Wordt een telefoongesprek gevoerd dan worden we hier (ongemerkt) enigszins door afgeleid.
De praktijk leert dat de meeste ongevallen gebeuren in het eerste en laatste kwartier van een reis. In dit eerste
en laatste kwartier heb je te maken met complexere verkeerssituaties (weer, drukte, afgeleid zijn), dan wanneer u op route bent en met een redelijk constante snelheid kunt doorrijden.
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Stel (belangrijke telefoongesprekken) uit tot na de reis of pleeg deze vooraf;
Indien telefoongesprekken noodzakelijk zijn in de auto, bel te allen tijde handsfree;
Houdt gesprekken onder het rijden kort;
Laat het doorgeven van een bericht aan een ander over, bijvoorbeeld een collega;
Maak gebruik van voorgeprogrammeerde nummers;
Toch een langer gesprek voeren onderweg? Zoek een rustige plaats op langs de weg en zet de auto
stil.

Alcohol, medicijnen en drugs
Over zaken als alcohol, medicijnen en drugs is het bekend dat dit het “veilig” weggedrag in negatieve mate
beïnvloeden. Deze middelen gaan niet samen met autorijden.
Het is bekend dat professionele weggebruikers zwaarder worden gestraft omdat zij specifiek zijn opgeleid om
veilig op de weg te kunnen rijden. Professionele weggebruikers hebben daarbij een grote verantwoordelijkheid. Ben je ervan bewust dat je ook hier de rol van vertegenwoordiger van je bedrijf vervult.
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Lees deze informatie zorgvuldig en bewaar het!
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