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Ford Driving Skills for Life in het kader van UN Global Road Safety Week
Sint-Agatha-Berchem, 8 mei 2017 – In de aanloop naar de UN Global Road Safety Week (8-14
mei), een initiatief van de World Health Organisation (WHO), organiseerde Ford afgelopen
weekend zijn tweede Belgische ‘Ford Driving Skills for Life’ van 2017 op de Europese testterreinen
van het merk in Lommel. 251 jongeren werden er bewust gemaakt van de gevaren in het verkeer
en kregen tijdens gratis opleidingssessies van een halve dag tips over hoe veiliger te rijden en om
te gaan met risicosituaties.
Het thema van de UN Global Road Safety Week is snelheidsbeheersing en de bewustwording,
ook één van de pijlers van Ford Driving Skills for life, naast het aanleren van een noodstop, het
beheersen van over- en onderstuur, de bewustwording van de gevaren van afleiding aan het stuur
en een technische basiskennis van de auto. Sinds de start van Driving Skills for Life in België 4
jaar geleden namen niet minder dan 2.431 jongeren van 18 tot 24 deel aan het programma.
Jongeren tussen 18 en 24 lopen in de Europese Unie immers twee maal zoveel risico op een
dodelijk auto-ongeval dan meer ervaren bestuurders.
De Belgische Ford Driving Skills for Life-sessies voor 2017 zijn volgeboekt, maar inschrijven voor
de sessies van volgend jaar kan nu al op www.drivingskillsforlife.be
Wereldwijd sinds 2003
Ford was in 2003 de eerste autofabrikant die met Driving Skills for Life een gratis uitgebreide
rijtraining aanbood aan beginnende bestuurders. Het programma draait in 35 verschillende landen
en behandelt ook de moderne gevaren als het gebruik van apps of selfies maken achter het stuur
en de gevolgen van het rijden onder invloed van drank en drugs. Gedurende de praktijklessen
nemen jonge bestuurders zelf plaats achter het stuur om samen met een professionele instructeur
hun vaardigheden te verbeteren. De training is niet alleen leuk, gratis en informatief, maar ook
altijd relevant omdat Ford de inhoud van de training voortdurend evalueert. Sinds de introductie in
de Verenigde Staten heeft Ford DSFL wereldwijd al meer dan één miljoen jonge automobilisten
getraind.
###
About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in Dearborn, Michigan. With about 201,000
employees and 62 plants worldwide, the company’s core business includes designing, manufacturing, marketing and
servicing a full line of Ford cars, trucks and SUVs, as well as Lincoln luxury vehicles. To expand its business model, Ford
is aggressively pursuing emerging opportunities with investments in electrification, autonomy and mobility. Ford provides
financial services through Ford Motor Credit Company. For more information regarding Ford and its products and
services, please visit www.corporate.ford.com.
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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 410 employees.
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