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Ford investeert dit jaar € 2,9 miljoen extra in Driving Skills
For Life
•

Ford investeert € 2,9 miljoen om in 2016 nog eens duizenden onervaren jonge bestuurders
op te leiden in Europa en drijft de investering in Ford Driving Skills for Life (DSFL) op tot
bijna 10 miljoen euro sinds het programma in 2013 van start ging.

•

In Europa zijn auto-ongevallen de voornaamste doodsoorzaak bij jongeren tussen 18 en 24.
De gratis DSFL-praktijkopleiding benadrukt de risico's die verbonden zijn aan het gebruik
van drugs, alcohol en sociale media aan het stuur.

•

Ford leidde al 13.500 bestuurders uit 11 Europese landen op om gevaren te herkennen, hun
wagen beter onder controle te houden, hun snelheid/plaats op de weg te beheren en
afleiding te voorkomen. Dit jaar breidt het programma uit tot dertien landen, waaronder
Finland en Polen en zullen nog eens 7.000 bestuurders een opleiding krijgen.

Sint-Agatha-Berchem, 15 maart 2016 – Ford Motor Company heeft vandaag aangekondigd
dat de constructeur in 2016 nog eens 2,9 miljoen euro zal investeren om 7.000 Europese
jongeren tussen 18 en 24 op te leiden.
Daarmee brengt Ford of Europe de totale investering voor zijn DSFL-programma (Ford Driving
Skills for Life) op 9,6 miljoen euro sinds 2013. Dit jaar biedt Ford voor het eerst gratis
opleidingen in Finland en Polen en worden de opleidingen voortgezet in België, Denemarken,
Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Roemenië, Rusland, Spanje, Turkije en het Verenigd
Koninkrijk.
Auto-ongevallen zijn de voornaamste doodsoorzaak bij Europese jongeren tussen 18 en 24
jaar*. Ford leidde reeds 13.500 beginnende bestuurders in Europa op met gratis praktijklessen
rond herkenning van gevaren, autobeheersing en snelheidsbesef en ruimtelijk inzicht. Het
programma besteedt ook veel aandacht aan afleiding door sociale media zoals sms-berichten
lezen en versturen en selfies nemen aan het stuur. Ook de gevaren van dronken rijden en rijden
onder invloed van drugs komen aan bod.
"Te veel jonge volwassenen sterven in auto-ongevallen veroorzaakt door een gebrek aan
ervaring en ondoordachte beslissingen," aldus Jim Graham, manager, Ford DSFL. "Door in
2016 opnieuw 2,9 miljoen euro te investeren in de opleiding van jongeren kunnen we nog eens
7.000 jongeren vaardigheden en kennis meegeven die hun leven kunnen redden."
Ford was de eerste autoconstructeur die gratis een geavanceerde en complete praktijkopleiding
aanbood voor jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben behaald. Sinds het programma 11
jaar geleden werd gelanceerd in de Verenigde Staten, heeft Ford DSFL wereldwijd al meer dan
650.000 bestuurders opgeleid.
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Ford werkte daarvoor samen met toonaangevende veiligheidsorganisaties in heel Europa, zoals
het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, de Association Prévention Routière in Frankrijk,
de Deutscher Verkehrssicherheitsrat in Duitsland, de ACI in Italië, Road Safety Russia in
Rusland, de Dirección General de Tráfico in Spanje en de Royal Society for the Prevention of
Accidents en de Brake en AA Driving Schools in het Verenigd Koninkrijk. Ford onderhandelt
momenteel om nieuwe veiligheidspartners toe te voegen in 2016.
Daarnaast zet Ford in 2016 ook YouTube-sterren uit heel Europa in om het bewustzijn van
jonge bestuurders rond verkeersveiligheid te verhogen door middel van een reeks video's en
evenementen. Volg de link om te zien hoe Tim Burton van Shmee150, Paul Wallace van
Supercars of London en Sam Fane van Seen Through Glass voor het eerst kennismaken met
DSFL https://youtu.be/o0V69yD0HPM – inclusief de desoriënterende Drug Driving Suit.
Bijna alle Europese bestuurders die een korte enquête invulden nadat ze vorig jaar het Ford
DSFL-programma hadden afgewerkt, verklaarden na de opleiding meer vertrouwen te hebben
in hun rijvaardigheden en zeiden dat ze het programma zouden aanbevelen aan vrienden. Uit
feedback van Spaanse deelnemers bleek dat sommige bestuurders hun nieuwe vaardigheden
al hadden gebruikt om ongevallen te vermijden of de gevolgen ervan te beperken.
Voor meer informatie surf naar www.drivingskillsforlife.be
###
* http://www.dacota-project.eu/
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 195,000 employees and 66 plants worldwide, the company’s
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit
Company. For more information regarding Ford and its products worldwide, please visit www.corporate.ford.com.
Ford of Europe
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 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 (16 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and 8 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 Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 360 employees.
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