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Ford België lanceert ‘Driving Skills for Life’ voor veiligere 
jonge chauffeurs 
 
• Ford België start met ‘Ford Driving Skills for Life’, een programma dat jongeren bewuster 

leert deelnemen aan het verkeer. Ford België werkt hiervoor samen met het BIVV (Belgisch 

Instituut voor Verkeersveiligheid), VAB en Touring  

• De praktische opleiding voor de Belgische ‘Ford Driving Skills for Life’ zal plaatsvinden op 

de Europese testbanen van Ford in Lommel 

• ‘Ford Driving Skills for Life’ start in België in het weekend van 23-24 augustus voor 

Nederlandstaligen en het weekend van 18-19 oktober voor Franstaligen 

• In België, net zoals in de rest van Europa, zijn jongeren tussen 18 tot 24 de meest 

kwetsbare groep voor ongevallen op de openbare weg. Voor deze groep is het risico op een 

ongeval met dodelijke afloop zelfs tweemaal groter dan voor anderen 

• Volgens een recente studie door Ford geeft de meerderheid van de jonge bestuurders in 

Europa toe dat ze de snelheidsbeperkingen overschrijden, eten of drinken aan het stuurwiel 

of telefoneren tijdens het rijden 

•  ‘Ford Driving Skills for Life’ werd 10 jaar geleden gelanceerd in de Verenigde Staten en 

nadien in andere werelddelen. Meer dan 100.000 jongeren volgden reeds de praktische 

opleiding en 500.000 anderen de online training 

• In 2013 werd het programma voor het eerst gelanceerd in enkele Europese landen en nu 

ook in België. Ford investeerde al 1,5 miljoen euro in het Europese ‘Ford Driving Skills for 

Life’-programma 

• Meer informatie en inschrijven: www.forddsfl.be 

 

Sint-Agatha-Berchem, 23 juni 2014 – Ford België kondigt vandaag de start aan van ‘Ford 

Driving Skills for Life’, een programma dat jongeren bewuster leert deelnemen aan het verkeer. 

Ford werkt hiervoor samen met het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid), VAB en 

Touring. De praktische opleiding voor de Belgische ‘Ford Driving Skills for Life’ zal plaatsvinden 

op de Europese testbanen van Ford in Lommel. Het startschot wordt gegeven op in het 

weekend van 23-24 augustus voor Nederlandstaligen en het weekend van 18-19 oktober voor 

Franstaligen. Inschrijven kan via www.forddsfl.be. 

 

‘Ford Driving Skills for Life’ werd ontwikkeld om jongeren bewust te maken van de gevaren in 

het verkeer en hen de nodige vaardigheden aan te leren om veiliger de weg op te gaan en zo 

het aantal ongevallen te doen dalen. Het programma is gratis voor deelnemers en focust op de 

voornaamste factoren die ongevallen bij jongeren veroorzaken: het herkennen van onveilige 

situaties, voertuigbeheersing, het inschatten van snelheid en afstanden én afleidingen aan het 

stuur. Naast de praktische opleiding in Lommel Proving Ground zijn op www.forddsfl.be 

instructievideo’s beschikbaar voor wie online een training wil volgen.  
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‘Ford Driving Skills for Life’ werd 10 jaar geleden gelanceerd in de Verenigde Staten en nadien 

in andere werelddelen, onder meer in Azië. Meer dan 100.000 jongeren volgden reeds de 

praktische opleiding en 500.000 anderen de online training. In 2013 werd het programma 

opgestart in enkele Europese landen en nu dus ook in België. Tijdens het eerste jaar van de 

Europese ‘Ford Driving Skills for Life’ werd niet minder dan 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in het 

programma.  

 

Doodsoorzaak nummer één 

In Europa zijn ongevallen in het verkeer nog steeds doodsoorzaak nummer één bij jongeren 

tussen 18 en 24. Voor deze groep is het risico op een ongeval met dodelijke afloop zelfs 

tweemaal groter dan voor anderen. Tussen 2000 en 2009 lieten niet minder dan 76.000 

jongeren tussen de 18 en 24 het leven in het verkeer.  

 

Uit een recente bevraging van Ford bij meer dan 9.500 Europeanen - jonge chauffeurs en hun 

ouders - blijkt dat de meerderheid van de jonge bestuurders in Europa de snelheidsbeperkingen 

overschrijden, eten of drinken aan het stuurwiel en de telefoon gebruiken of bellen tijdens het 

rijden. 10% zat al eens dronken achter het stuur. Het aantal jongeren dat al eens in een 

onveilige situatie terecht kwam liegt er dan ook niet om: 28% was al eens betrokken bij een 

ongeval of bijna-ongeval, 14% verloor al eens de controle over het stuur en 12% kreeg al te 

maken met verkeersagressie. 

 

### 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 
automobiles across six continents. With about 181,000 employees and 65 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information about Ford and its products worldwide please visit www.corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 50,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 69,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (13 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 11 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 (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Genk produces all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 3.900 employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 employees.  

 
Contact(s): Jo Declercq  Arnaud Henckaerts 
 +32 (2) 482 21 03  +32 (2) 482 21 05 
 Jdecler2@ford.com  Ahenckae@ford.com 

 


