
Beïnvloeden van veiligheidsgedrag. 
Versterken van veiligheidscultuur.
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“ Ik bevestig onze volle tevredenheid over de 
veiligheidscoaching van onze hiërarchische 

lijn. Vaak zijn de vooropgestelde 
doelstellingen op gebied van veiligheid zeer 

ambitieus. Deze opleiding heeft onze 
managers de nodige instrumenten 

gegeven om deze doelstellingen te behalen. 
Alle deelnemers waren unaniem over de 

opleider. ”

Caroline Templier
CITRA

“ Ik heb oprecht genoten van jullie 
samenwerking. Bedankt voor jullie geduld, 

strijdlust en vriendelijkheid in alle 
omstandigheden.””

Frank Bonniot 
SANOFI-AVENTIS

“ Vóór de Fullmark-campagne stond de 
teller op 18 arbeidsongevallen met 

werkonderbreking. We zijn er dit jaar in 
geslaagd om dit aantal terug te brengen 
naar 0; bovendien is de feedback van de 

veiligheidskwartiertjes uitstekend! “

Richard Eeckhout 
ARCELOR MITTAL

“ Zowel het gedrag als het bewustzijn 
 zijn sterk veranderd, in positieve zin,  

met als resultaat een daling van het aantal 
ongevallen van maar liefst 75%. ”

 
Marcel Van Duffelen
THYSSENKRUPP 
ACCESSIBILITY

Lees meer dan 50 klantengetuigenissen op www.fullmark.eu

Over Fullmark

Fullmark staat niet alleen voor 30 jaar 
ervaring bij meer dan 2500 bedrijven. 

Fullmark staat eerst en vooral voor de wil 
om voortdurend te innoveren.
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ONZE
WAARDEN

Ons bedrijf is gebaseerd op sterke menselijke waarden 
en wordt geleid volgens het krachtige principe van collectieve intelligentie.

Bij Fullmark werken we samen gepassioneerd aan onze projecten. 
Klanttevredenheid is onze prioriteit.

Indruk maken op de klant met de kwaliteit 
van ons product en onze dienstverlening • op 
een onconventionele en vernieuwende manier 
handelen • de verwachtingen overtreffen • 
emotionele reacties uitlokken • indruk maken, 
elke dag opnieuw, op zijn collega's (want elke 

collega is een interne klant)

Respect hebben voor de mens, voor zijn persoon en 

voor zijn welzijn • beloften nakomen • communiceren 

door te luisteren, op basis van vertrouwen en 

eerlijkheid • Elkaar helpen zich te ontwikkelen, 

te groeien en zich te ontplooien • een succesvol 

bedrijf bestaat uit gelukkige teamleden

Fonkelende ogen hebben 
• de ogen van anderen 
doen fonkelen • met 
plezier komen werken

samen aan het werk • elkaar helpen • 

elkaar steunen • elkaar aanmoedigen • 

elkaar sterker maken • elkaar aanvullen 

• samen sterker zijn • samenwerken met 

humor, een goed humeur en enthousiasme

zichzelf en zekerheden in twijfel 
te trekken • risico's nemen om 
beter te worden en beter te doen • 
denken buiten de doos • initiatief 
nemen • creatief zijn en innoveren 5

WAAROM 
KIEZEN VOOR FULLMARK?

Wij bieden u onze knowhow en ruim 30 jaar ervaring  
opgedaan bij meer dan 2500 klanten.

Onze beste deskundigen op het gebied van communicatie, 
opleiding en gedragsbeïnvloeding staan tot uw dienst.

Wij richten ons op resultaat. 
Wij streven ernaar om u kosten te helpen besparen 

en meetbare verbeteringen te realiseren.

…

€
…

…

…

€
…

…

…

€
…

…
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De Smart-Safety Methode

Een unieke methode die coaching-opleidingen slim combineert
met handige communicatiemiddelen 

en bewustmaking op het gebied van veiligheid.

7

DE SMART-SAFETY 
METHODE

Als enige in de sector bieden wij u een gestructureerde aanpak die begeleiding 
(diagnose, advies en coaching-opleidingen) combineert met krachtige communicatiemiddelen die gebaseerd zijn 

op de betrokkenheid en een grotere verantwoordelijkheid van elke medewerker.

Onze methode streeft ernaar om iedereen als het ware te “triggeren” om de bedrijfscultuur te versterken. 

Een externe diagnose 
met betrekking tot houding 

en gedrag 
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U geniet van onze ervaring 
en knowhow

We begeleiden u bij het  
inzetten van kwalitatieve 

instrumenten die door onze specialisten  
met zorg werden ontwikkeld.

Coaching en begeleiding van 
leidinggevenden en medewerkers.
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DOELSTELLING: 
VEILIGHEID ALS ONDERDEEL VAN HET DNA VAN ELKE MEDEWERKER 

Autoritair management heeft zijn 
beperkingen. Onze aanpak toont aan 
hoe een nieuwe management- en 
communicatiestijl meer impact zal 
hebben en zal leiden tot een veel betere 
motivatie bij uw medewerkers.

TEMPS 

TIJD

2%
OMGEVING

64%
GEDRAG

OVERIGE
5%

TECHNIEK
PROCESVEILIGHEID

29% 
BETROUWBAARHEID 

VAN DE APPARATUUR        

ORGANISATIE
PROCEDURES

GEDRAG
INFORMEREN

OVERTUIGING
BEWUSTMAKEN

Bij 2/3 van de ongevallen is minstens 
een van de oorzaken te wijten aan 
houding & gedrag.

TEMPS 

TIJD

9

INFORMATIE

BEW
USTMAKIN

G

Begrijpen
Nadenken
Deelnemen
Betrekken
Handelen

BETROKKENHEID

Iedereen moet worden betrokken bij de verwezenlijking 
van de veiligheidsdoelstellingen. Iedereen moet actief 
bijdragen aan zijn eigen veiligheid en aan de veiligheid 
van anderen.

Iedereen moet individueel redeneren en nadenken 
over elk besproken onderwerp. 
Vragen stellen is efficiënter dan uitspraken doen.

Indien ik bij de veiligheid word betrokken, en indien ik de 
kans krijg om mijzelf vragen te stellen en na te denken, 
dan zal ik mij inzetten voor de veiligheidscultuur en een 
duurzaam gedrag vertonen op lange termijn.

1

2

3

DE UITDAGING
VAN INFORMATIE NAAR BEWUSTMAKING

Drie belangrijke factoren
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Hij die beweert dat hij slechts één dag nodig heeft om uw veiligheidscultuur 
te veranderen en op duurzame wijze in te werken op houding en gedrag, 
slaat de plank helemaal mis! De ervaring heeft ons geleerd dat tijd en een 
goede opvolging belangrijke voorwaarden zijn om te slagen.
 
Ons geheim? De integratie van opleidingen en begeleiding met tools voor 
bewustmaking die dagelijks worden waargemaakt binnen het bedrijf.  
Want veiligheid die niet wordt gezien, wordt niet nageleefd!

Elke bedrijfsverantwoordelijke wil voorkomen dat een werknemer 
het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval. De eerste kosten van een 
ongeval zijn humane kosten. Deze zijn niet becijferbaar. 
Maar er is goed nieuws want het voorkomen van ongevallen, dat loont!

INDIRECTE KOSTEN:   
5.000 TOT 10.000  € 

DIRECTE KOSTEN:   
5.000 TOT 10.000  €

= 10.000 TOT 20.000 €

+

Een ongeval kost namelijk al snel 10.000 à 20.000 EUR.  
En wat als het om een ernstig ongeval gaat met gerechtelijke gevolgen?  
Een andere benadering is die van de “verloren dagen” ten gevolge van een 
ongeval. 

Wist u dat elke verloren dag naar schatting 150 EUR kost? 
Maak zelf het sommetje maar…

SMART-SAFETY
EEN BREDE WAAIER AAN INSTRUMENTEN, 
KLAAR VOOR GEBRUIK EN RENDABEL! 

SMART-Safety: een aanpak gespreid over 36 maanden

…

€
…

…

€
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Pijler 1 – Coaching opleiding

Originele sessies waardoor uw teams zich echt aangesproken 
zullen voelen en die zodoende zullen leiden tot een werkelijke 

gedragsverandering.

BEHAVIOUR BASED
13

OPLEIDING / COACHING / BETROKKENHEID 
VAN DE DIRECTIE

Een nieuwe en originele methode om de betrokkenheid van de directie bij de veiligheid te versterken 
en haar in staat te stellen om duidelijk te communiceren over haar EHS-visie. 

Wat is het EHS-beleid van het bedrijf?
Wat zijn onze cijfermatige doelstellingen?
Wat is de te bewandelen weg?
Welk budget voorzien we?
Hebben wij een veiligheidsbeleid? 
Is dit beleid voor verbetering vatbaar?
Is het bij iedereen bekend? 
Wordt het beleid elke dag opnieuw nageleefd?

Stuurgroep-overleg met het Top Management

TIP

Film :
We kunnen een korte film maken waarin de Directie 
haar inzet en verwachtingen inzake veiligheid 
verwoordt. Een uitstekende manier om de aandacht te 
vragen binnen uw bedrijf!
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OPLEIDING / COACHING / BETROKKENHEID
VAN DE LEIDINGGEVENDEN

Stap 1

Een ervaren coach versterkt de  
betrokkenheid van uw  

teamverantwoordelijken.  

Wij bieden een nieuwe en originele methode om de leidinggevenden te “triggeren” en hun betrokkenheid bij  
de veiligheid te versterken. 

Aan de hand van workshops en een rollenspel willen wij uw teamleiders laten nadenken en redeneren zodat  
ze zelf tot de conclusie komen dat veiligheid een “must” is en dat ze zelf kunnen beslissen om hun betrokkenheid  
bij veiligheid te vergroten!

DOELPUBLIEK
MAXIMAAL AANTAL 

DEELNEMERS PER SESSIE DUUR

Kaderleden /  
Leidinggevenden / 
Ploegbazen /  
Teamleiders

10 -12 personen

DOELPUBLIEK
MAXIMAAL AANTAL 

DEELNEMERS PER SESSIE DUUR

    
   Aan de hand van workshops nieuwe technieken  

aanleren om een team goed te leiden en slecht 
gedrag beter bij te sturen. 

1 dag

    
   Bewustwording creëren en streven naar meer  

betrokkenheid van de hiërarchische lijn bij de  
verbetering van de veiligheid.

15

Deze stap vindt plaats tussen 15 dagen en 3 maanden na  
“Stap 1”. De deelnemers kijken vol ongeduld uit naar deze fase 
omdat hun interesse voor een nieuwe manier  
van veiligheidsmanagement werd gewekt,  
ook al werden ze geconfronteerd met  
problemen op de werkplek.

DOELPUBLIEK
MAXIMAAL AANTAL 

DEELNEMERS PER SESSIE DUUR

DOELPUBLIEK
MAXIMAAL AANTAL 

DEELNEMERS PER SESSIE DUUR

Kaderleden /  
Leidinggevenden / 
Ploegbazen /  
Teamleiders

10 -12 personen

Managers helpen om hun managementstijl en –technieken  
te verbeteren.
 
Tijdens deze fase komen (op zeer praktische wijze)  
verschillende competenties aan bod: hoe maak je een  
vergadering over veiligheid dynamischer en interactiever, hoe 
toon je situationeel leiderschap en hoe stuur je je medewerk-
ers bij op een constructieve manier, wat zijn de verschillende 
vormen van risicogedrag en hoe handelen, hoe beter  
communiceren,…

Stap 2

1 dag

Speciale 
opleiding

Veiligheidskwartiertjes
Toolbox-Meeting
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Stap 3 zal de managementvaardigheden van de leidinggevenden nog verfijnen om de teams nog meer en 
beter te betrekken. We hebben allemaal kunnen vaststellen dat autoritair management vandaag de dag, 
om verschillende redenen, waaronder de komst van “generatie Y”, zijn beperkingen heeft, vooral wat  
betreft veiligheid op het werk. Maar hoe moeten we het dan aanpakken?  
Managers beschikken vaak niet over efficiënte instrumenten.  
Aan de hand van talrijke technieken leren wij hen een nieuwe managementstijl aan waarmee ze hun 
teams veel beter en meer kunnen “betrekken”.

DOELPUBLIEK
MAXIMAAL AANTAL 

DEELNEMERS PER SESSIE DUUR

Tijdens deze sessie komen de beperkingen van autoritair manage-
ment aan bod en leren we hoe we de 4 krachtige gedragsdrijfveren 
die door Joule en Beauvois werden ontwikkeld kunnen beheersen, 
samen met 3 andere fundamentele drijfveren:

1. Weten / Willen / Kunnen
2. Het gevoel van vrijheid
3. Inzet / betrokkenheid
4. De relatie ussen volwassenen onderling (transactionele analyse)
5. Omgaan met generatie Y
6. Samenhang
7. De handeling van het denken

DOELPUBLIEK
MAXIMAAL AANTAL 

DEELNEMERS PER SESSIE DUUR

Kaderleden /  
Hiërarchische lijn / 
Ploegbazen /  
Teamleiders

10 -12 personen 1 dag

Stap 3

17

BEWUSTMAKING EN BETROKKENHEID VAN DE TEAMS 
WORKSHOPS OVER VEILIGHEID

Onze workshops “SMART-Safety voor medewerkers” zijn uniek en verschillen volledig van alle andere opleidingen!  
Wij garanderen u overtuigde en gemotiveerde medewerkers aan het eind van de opleiding.

Dankzij deze workshops speelt elke deelnemer zelf een actieve rol tijdens de volledige opleiding.  
Dit is volgens ons de beste weg naar bewustwording van risicogedrag en naar meetbare verbetering van dat gedrag.

Enkele voorbeelden:

• In de huid van een slachtoffer kruipen
• De gevolgen van een ongeval
• De ongevallenpiramide
• Gevaarlijke situaties herkennen
• Gedeelde waakzaamheid
• Naleving van procedures
• Onderzoek van een ongeval
• Valpartijen en uitglijden
• Preventief rijgedrag
• Het dragen van PBM
• Labo impro
• …

Neem met ons contact op voor meer informatie. 
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Iedere deelnemer mag een actieve rol spelen in zijn eigen opleiding en in 
die van de anderen dankzij een participatieve workshop met een interactief 
stemsysteem voor groepen van 10 à 20 personen.  
Een vraag, een snel en juist antwoord en u heeft gewonnen! 
Meer nog: na elke vraag en antwoord ontstaat een mini-debat.  
Zij die juist hebben geantwoord, zullen namelijk hun collega’s moeten  
overtuigen!

Safety Quizz

Ongeveer 15 à 20 vragen en antwoorden over gedrag. 
Een ervaren opleider voor dit type evenementen. 
De mogelijkheid om uw eigen vragen in de quiz te integreren. 
De mogelijkheid om op 1 dag met een groot aantal deelnemers 
te werken: tot 140 personen per dag gespreid over 7 sessies van 
telkens 45 minuten en 20 personen per groep. 
De mogelijkheid om zelfs tot 280 personen te gaan, verdeeld in 
groepen van 40 personen (één afstandsbediening per twee 
personen). 
Workshop geschikt voor elk type publiek.

19

Improvisatietheater

Improvisatietheater is een theatervorm die nog rijker en interactiever is dan het bedrijfstheater omdat het zich 
baseert op de creatieve en participatieve technieken uit de improvisatie.

De duur van een improvisatievoorstelling die wij voor u voorbereiden en organiseren, kan variëren tussen 30 minuten en 
1,5 uur. Gewoonlijk werken we met 3 acteurs. Mogelijkheid om een animator/presentator toe te voegen.  
Vanaf 20 tot meer dan 100 toeschouwers.  
De voorstelling is opgebouwd rond vooraf bepaalde vragen en vormt een krachtig handvat voor  
gedragsbeïnvloeding.

De unieke voordelen:

• Een zeer interactieve aanpak
•  Tal van boodschappen worden overgebracht op een zeer ludieke 

en grappige manier.
• Al lachend wordt er geleerd.
• Het is geen monoloog, maar een co-creatie.
• Iedereen denkt mee en wordt betrokken bij de inhoud. 
• De focus ligt op houding en gedrag.
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Safety Day / Safety Week

Het organiseren van een dag of een week rond het thema veiligheid binnen uw onderneming is een ideale 
manier om uw preventiebeleid dynamischer te maken en om er iedereen mee te prikkelen. 
 
Wij bieden u de mogelijkheid om verschillende en uiterst dynamische workshops te organiseren waarbij 
de nadruk steeds ligt op de wil om de deelnemers acties te laten ondernemen, om hen risicosituaties te 
laten beleven, om hen aan te zetten tot nadenken en hen te laten redeneren en zo een 
gedragsverandering teweeg te brengen. We bieden u kant-en-klare oplossingen voor het slagen 
van uw Safety-evenement.
 
Daarnaast verzorgen wij graag de uitnodigingen, de promotiecampagne en de visuele bewegwijzering 
(posters of grote spandoeken enz.) op uw site de dag zelf. 

“Unanimiteit troef tijdens onze Safety Day! Hartelijk dank voor de 
uitstekende coaches. Iedereen was hierover unaniem! ”

Bruyr Didier - QSHE & Building Manager - 3M Abrasive Systems 
Division

Pijler 2 - Communicatieplan

Presentatietools rond veiligheid
Veiligheid die niet wordt gezien…wordt niet nageleefd!
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EEN GESTRUCTUREERD PROCES,  
ELKE MAAND

WEEK 1 WEEK 2 & 3 WEEK 3 & 4

Een gestructureerde aanpak, maand na maand, gedurende 36 maanden.

23

COLLECTIEVE 
BEWUSTMAKING

Veiligheid die niet wordt gezien…wordt niet  
nageleefd…Daarom hebben we een gestructureerde 
campagne uitgewerkt die u elke maand kunt presenteren 
op alle strategische plaatsen op al uw sites. 

 

1
Borden en posters

Schermen en inhoud
Raadpleeg onze brochure en ontdek de 12 thema’s  
en de 12 illustraties van onze nieuwe campagne.

Wij bieden twee verschillende  
presentatiemethodes: 
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BEWUSTMAKING
IN TEAMVERBAND

De actiekaarten die gepaard gaan met elk 
thema van de campagne zijn vooral praktisch, 
direct en brengen de boodschap krachtig en 
duidelijk over. 

Ze maken een levendige en effectieve  
discussie over veiligheid mogelijk. 
 

Dankzij de korte videofilms komt  
de vergadering op een vernieuwende manier 
op gang. Resultaat: meer dynamiek en meer 
interactie.

2
Veiligheidskwartiertjes / Toolbox meeting / toolbox video 

25

INDIVIDUELE 
BEWUSTMAKING

•  Geef elke maand 2 QUIZ-kaarten aan elke  
medewerker.

• Op elke kaart staan 3 vragen.

•  De antwoorden staan telkens op de achterkant 
van elke kaart.

•  Een ludiek hulpmiddeltje om elke medewerker 
zelf en individueel te laten nadenken in plaats 
van op een directieve manier regels op te leggen.

•  Na afloop van de campagne zal elke medewerk-
er 24 kaarten verzameld hebben, samen goed 
voor maar liefst 288 vragen!

• Geleverd met een handig opberghoesje.

•  Het doel van deze kaarten is om elke  
medewerker persoonlijk te betrekken bij  
de veiligheid.

3
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EEN UNIEKE BELEVENIS
TALRIJKE CAMPAGNES WERELDWIJD

Elk jaar opnieuw realiseren wij tal van bewustmakingscampagnes op maat en in verschillende talen:  
Engels, Spaans, Italiaans, Chinees, Japans, Arabisch,… 

Wij zorgen voor de presentatie van uw campagne in al uw vestigingen, wereldwijd.

Pijler 3 – Onze tools

Fullmark biedt u een brede waaier aan producten en diensten 
die u zullen helpen om concreet te handelen op de werkplek.
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Elke maand een nieuw thema: veiligheid en gedrag, risicoanalyse, persoonlijke 
en collectieve beschermingsmiddelen, orde en netheid, reizen, eerst denken, 
dan doen, gedeelde waakzaamheid,…

Wij zorgen voor alles, niet alleen 
voor de levering en de plaatsing van 
de schermen maar ook 
voor de software: een praktisch en 
gebruiksvriendelijk programma voor 
de besturing van content 
op de schermen.

Flatscreens kunnen onze aandacht in 
een fractie van een seconde pakken. 
Een goed uitgewerkte content kan een 
publiek dus niet alleen vermaken en 
informeren maar ook bewustmaken. 
Safety-Channel is een innovatief  
instrument dat volledig bij de tijd is en 
dat u zal helpen het veiligheidsgevoel 
binnen uw bedrijf te versterken en het 
aantal ongevallen te verminderen.

Elke maand opnieuw een scala aan  
informatie over veiligheid:

• Een groot thema over veiligheid
• Talrijke beelden en slogans
• Praktische tips
• Denkvragen
•  De risico’s thuis gericht op  

het maandthema

De oplossing Unieke voordelen Content

SAFETY CHANNEL 
FLAT SCREENS

29

De sleutel tot succes is de pedagogis-
che kwaliteit bij het overbrengen van 
de informatie. Dat is de bestaansreden 
van Fullmark. Visuele communicatie is 
onze stuwende kracht. Het is voor ons 
essentieel dat de module zeer visueel 
en gebruikersvriendelijk is.
We beschikken bovendien over tal van 
hoogwaardige visuals die we zelf 
hebben ontwikkeld en die u kan 
gebruiken voor uw e-learning opleiding.

De deelnemer surft door een vijftiental 
informatieschermen en neemt  
vervolgens deel aan een workshop met 
vragen en antwoorden (Quiz). Wanneer 
de deelnemer de test heeft voltooid, 
geeft het systeem een soort  
getuigschrift dat kan worden afgedrukt. 
Om het lezen te beperken, vat een  
aangename voice-over (in de taal van 
uw keuze) de belangrijkste aspecten 
van elk thema samen.  
Registratie: de testresultaten worden in 
het systeem gearchiveerd. 

Visuele pedagogie Hoe werkt de applicatie?

E-LEARNING
OVER VEILIGHEID

Wij ontwikkelen voor u een E-learning-applicatie volledig op maat van uw bedrijf!  
U kiest de thema’s en wij doen de rest.  
We stellen een aantal teksten en illustraties voor.
In onze opmaak wordt de huisstijl en het logo van uw bedrijf overgenomen. 

Een gepersonaliseerd & didactisch leerproces over veiligheid!
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Handig voor iedereen en voor elke dag! Met iedere week een nieuwe  
boodschap over veiligheid. 

Nieuw: Fullmark introduceert de veiligheidsagenda: voortaan 
bevat de agenda een QR-code waarmee u toegang krijgt tot 12 
korte educatieve videofilms!

Elke maand opnieuw een thema over veiligheid.
Elke week een visual, een tip, een vraag of een notitie om dit thema onder 
de aandacht te brengen en te versterken. 

Bladzijde na bladzijde verrijkt deze agenda de medewerkers met berichten 
over veiligheid die gericht zijn op het gedrag en het versterken  
van de veiligheidscultuur.Op deze manier beschikt u bovendien over
talrijke ideeën voor uw toolboxmeetings,veiligheidskwartiertjes  
of -vergaderingen. Superhandig, zowel op het werk als thuis.  
Een praktische en waardevolle investering.

VEILIGHEIDSAGENDA

De agenda: 

Een fijn eindejaarsgeschenk voor al uw medewerkers!

31

Cover naar keuze Thema’s naar keuze 

Veiligheidsbeleid

Onthaal nieuwe 
medewerkers

OpleidingenDuidelijk uitgelegde thema’s

A6-zakformaat

 
VEILIGHEIDSGIDS

Een onthaalboekje is een kostbaar instrument om aan elke medewerker  
uit te leggen wat uw doelstellingen en belangen zijn inzake veiligheidscultuur.

Onze veiligheidsgids bevat duidelijke thema’s in een handig A6-zakformaat, met een kleurrijke en 
dynamische opmaak en integratie van uw huisstijl en logo’s, tal van illustraties van hoge kwaliteit, 
een keuze uit een aantal standaardteksten die u vervolgens kan personaliseren. We ontwerpen 
specifieke thema’s voor uw bedrijf en verzorgen de volledige uitvoering van het project.
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Pictogrammen

Siteoverzicht Geïllustreerde veiligheidsinstructies

Uw welkomstwoord

Uw noodnummers

30 cm

Een volledige en gepersonaliseerde folder om uw bezoekers te verwelkomen! 

BEZOEKERSFOLDER

Een handig hulpmiddel! Fullmark past teksten en illustraties aan aan uw huisstijl en gaat zeer professioneel te 
werk. We verzorgen de volledige uitvoering van uw project, van a tot z.  
Succes gegarandeerd!
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Met klikkader  
in A4-formaat

STOP !
Chargement 
en cours !

Bravo !!!
400 jours  

sans  
accident !

Continuons

Een origineel instrument voor nog meer impact! Een handig hulpmiddel om de 
aandacht te vestigen op de plaats van een ongeval, een risicovolle plek,  
een verboden zone, een tijdelijke werkplaats,…

STAANDE
TOTEMDISPLAY

Onze totemdisplay is beschikbaar in de vorm van een figuur in PVC (10 mm). De display is 183 cm hoog  
en 52 cm breed. De display wordt geleverd met een voet in gerecycleerd rubber en is ook beschikbaar  
met een aluminium klikkader in A4-formaat voor het afficheren van uw berichten.  
De display kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Figuren op maat zijn ook mogelijk.

STOP !

Laden &
lossen !

Bravo !

400 dagen 
zonder 

ongeval !

Doe zo verder

DANGER

Passage 

interdit

GEVAAR !

Verboden
toegang
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BORD  
“AANTAL DAGEN ZONDER ONGEVAL”

Toon het aantal ongevalvrije dagen op een duidelijke manier en motiveer iedereen  
om zich veilig te gedragen!

• Bord van 70 cm x 96 cm
• Wandbevestiging
• Geleverd met schroeven, pluggen en schroefdopjes
• Geleverd met 6 cijfermagneten “Pivot Pricer”

Informatie:

Type 1

Type 2
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BORDEN 
MET PRESTATIE-INDICATOREN

Benadruk uw HSEQ-indicatoren (KPI’s zoals Veiligheid, Milieu, Hygiëne en Kwaliteit)… 
Fullmark realiseert informatieborden op maat, zowel voor binnen als buiten. De borden worden volledig 
op maat gemaakt met uw logo, uw specifieke input, uw huisstijl…

Tip:
Vermeld ook uw mascotte op het bord voor  
nog meer originaliteit.

Doelstelling:  uw communicatie uniform en aantrekkelijk 
maken voor het personeel, belangrijke informatie  
overbrengen en iedereen herinneren aan de inspanningen 
die nodig zijn om de situatie te verbeteren.
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Voorzijde
Binnenkant hoesje

Noodnummers aan de 
achterzijde

ZAKSPIEGELTJES

Met dit zakspiegeltje herinnert u elke medewerker eraan 
dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn veiligheid. 
Een exclusief hulpmiddeltje van Fullmark! 
Een gepersonaliseerd hoesje met uw logo op de voorzijde 
en uw noodnummers op de achterzijde, met respect voor 
uw huisstijl.
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•  U maakt een briefing op waarin wordt 
uitgelegd wat, waar, wie en met welke 
apparatuur u de opnames wenst  
te maken.

•  Samen met onze cameraman  
bestuderen en verfijnen wij uw scenario 
en bereiden we de opnames voor.

•  Wij komen alle opnames maken met  
de juiste apparatuur (indien gewenst  
ook met een drone).

• De montage gebeurt in de studio.
•  Wij leveren u een volledig afgewerkte 

film, op maat van uw behoeften.

Een complete service

UW EIGEN FILM 
OVER VEILIGHEID
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•  Ontvangst van uw briefing.
•  Levering van een draftversie 

(schets). 
•  Ontvangst van uw feedback & 

opmerkingen.
•  Levering van een 2de draftversie 

voor akkoord.
• Goedkeuring.
• Eindversie.
• Kleuring.
•  Aanmaak van een HD-bestand 

en druk.

Ontwerpfases

ZOEK
DE GEVAREN

Wij bieden u op maat gemaakte stripborden waarop tot 20 risico’s staan afgebeeld. Of verkiest u misschien 
stripborden met alleen maar “goede” situaties? De borden kunnen in groot formaat worden afgedrukt,  
heel handig voor groepsoefeningen. Kleine magneethandjes kunnen worden meegeleverd zodat iedereen  
de risico’s gemakkelijk kan identificeren.

Dankzij deze oplossing op maat vermelden de borden alleen die risico’s die 
eigen zijn aan de activiteiten van uw bedrijf!

“De deelnemers en ikzelf waren uiterst  
tevreden over deze opleiding, omwille van 

de inhoud die zich specifiek richtte op  
communicatietechnieken inzake veiligheid 
en omwille van de volledig participatieve 

methodologie. In het begin waren de 
deelnemers verrast; vervolgens hebben 

ze heel enthousiast deelgenomen aan de 
workshops en het rollenspel die door een 
ontspannen en competente opleider in 

goede banen werden geleid.”
Dominique RIMMELE, Ph.D.

IMMUNOTECH

“Wij zijn zeer tevreden over de opleidingen 
van Fullmark aan onze teamleiders.  

Het participatieve veiligheidsmanagement 
dat door Fullmark wordt aangeboden is veel 
aantrekkelijker en wordt veel beter onthaald 
door de leidinggevenden dan een opgelegd 

veiligheidsmanagement. De aangereikte 
instrumenten en de kwaliteit van de opleider 
hebben iedereen kunnen overtuigen zodat 
elke leidinggevende fungeert als een echte 

veiligheidsrelais.”
Carole GUILLET

SCHNEIDER ELECTRIC

“Nadat we een aantal pieken hadden 
bereikt, is het aantal arbeidsongevallen 

in enkele maanden tijd gedaald met 60% 
dankzij de deugdelijke collectieve en indivi-
duele sensibiliseringsmethode van Fullmark. 

Deze aanpak zal nu worden uitgebreid  
en toegepast op het hele bedrijf.” 

Claude VOISEUX
KEOLIS

Dankzij de communicatie-instrumenten die Full-
mark heeft ontwikkeld, kunnen we onze medew-
erkers op een ludieke manier sensibiliseren voor 
een bijzonder serieus onderwerp, de veiligheid. 

Fullmark is bovendien in staat om de verschillende 
ondersteuningsmaterialen af te stemmen op de 

bedrijfsspecifieke kenmerken. Met en dankzij onze 
samenwerking met Fullmark hebben we zopas de 
1000 dagen zonder ongevallen met werkonder-

breking bereikt.” 
Tarik CHAOUKI

L’OREAL

Lees meer dan 50 klantengetuigenissen op www.fullmark.eu
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