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 Ford biedt rijopleiding voor senioren 

 

• Rijopleiding voor 65plussers 

• Gratis toegang en professionele begeleiding 
 

Sint-Agatha-Berchem, 09 september 2021 – Met de deskundige hulp van de Ford Lommel 
Proving Ground-teams zal Ford België op 8 oktober 2021 een gratis rijopleiding dag 
organiseren voor senioren uit Lommel en omgeving, in het kader van een reeks initiatieven die 
Ford samenbrengt onder de noemer "Global Month of Caring".  
 
Via het Europese Ford Driving Skills for Life-programma heeft Ford België de expertise 
ontwikkeld om jonge bestuurders extra instrumenten aan te reiken voor een veiligere en meer 
verantwoordelijke rijcarrière. Tussen 2014 en 2019 hebben meer dan 3.700 jonge Belgische 
chauffeurs van dit gratis programma kunnen genieten. Als gevolg van de Covid 19-pandemie 
moesten de edities 2020 en 2021 van het befaamde programma worden uitgesteld. Om zijn 
bijdrage te blijven leveren aan de veiligheid van iedereen op de weg, heeft Ford België 
niettemin een gelijkaardig initiatief genomen, dit keer voor een ander bestuurdersprofiel: 
senioren. 
 
Volgens de demografische statistieken zal tegen het einde van dit decennium een kwart van de 
bestuurders op de Belgische wegen 65 jaar en ouder zijn. Door hen in staat te stellen hun 
rijvaardigheid te evalueren, en hen middelen aan te reiken om eventuele tekortkomingen te 
verhelpen wordt ongetwijfeld de verkeersveiligheid in het algemeen bevorderd, maar worden 
deze senioren ook in staat gesteld hun onafhankelijkheid, en bijgevolg hun psychologisch 
welzijn, langer te bewaren. 
 
Dankzij de bereidwilligheid van de Ford Lommel Proving Ground-teams, die de organisatie op 
vrijwillige basis zullen ondersteunen, organiseert Ford België een testdag in het hart van de 
Limburgse infrastructuur. De opleiding wordt gratis gegeven aan 48 deelnemers, verdeeld in 
twee groepen, op vrijdag 8 oktober. In samenwerking met de stad Lommel nodigt Ford België 
inwoners van Lommel en omstreken die ouder zijn dan 65 jaar, in het bezit zijn van een geldig 
rijbewijs, in goede gezondheid en actief en zelfstandig kunnen rijden, uit om zich te registreren 
als kandidaat-deelnemer via het volgende platform: https://www.lommel.be/ford.  
 
De opleiding duurt een halve dag en biedt de deelnemers soortgelijke ervaringen als die welke 
door Ford Driving Skills for Life aan jonge bestuurders worden aangeboden. Tijdens de twee 
halve dagen zullen de onderwerpen voertuigbeheersing, noodremmen en afleiding aan bod 
komen, en zullen de senioren kennismaken met de nieuwste rijhulpsystemen. De activiteiten 
zullen worden gegeven door professionele instructeurs, met inachtneming van 
gezondheidsmaatregelen en veiligheid. 
 
PRAKTISCHE INFO: 

- - Gratis opleiding 
- - Voor bestuurders van 65 jaar en ouder 
- - Vrijdag 8 oktober, van 9u tot 13u of van 14u tot 18u 
- - Op de Ford Lommel Testbaan 
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- - Beperkt aantal plaatsen 
- - Aanvragen via https://www.lommel.be/ford, vóór 27/09/2021 
- - Geselecteerde kandidaten zullen persoonlijk per e-mail gecontacteerd worden 

 
# # # 

 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan, that is committed to 
helping build a better world, where every person is free to move and pursue their dreams.  The 
company’s Ford+ plan for growth and value creation combines existing strengths, new capabilities and 
always-on relationships with customers to enrich experiences for and deepen the loyalty of those 
customers.  Ford designs, manufactures, markets and services a full line of connected, increasingly 
electrified passenger and commercial vehicles:  Ford trucks, utility vehicles, vans and cars, and Lincoln 
luxury vehicles.  The company is pursuing leadership positions in electrification, connected vehicle 
services and mobility solutions, including self-driving technology, and provides financial services through 
Ford Motor Credit Company.  Ford employs about 186,000 people worldwide.  More information about the 
company, its products and Ford Motor Credit Company is available at corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual 
markets and employs approximately 43,000 employees at its wholly owned facilities and consolidated 
joint ventures and approximately 55,000 people when unconsolidated businesses are included. In 
addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations include Ford Customer Service Division 
and 14 manufacturing facilities (10 wholly owned facilities and four unconsolidated joint venture facilities). 
The first Ford cars were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was founded. 
European production started in 1911. 
 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 
approximately 390 employees.  
 

### 
 

Contact: 
Jo Declercq – Directeur Communications & Public Affairs – 02.482.21.03 – jdecler2@ford.com 
Julien Libioul – Press Officer – 02.482.21.05 – jlibioul@ford.com 
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