
       Beroepsverkeersregelaars

       Evenementenverkeersregelaars

       Uitsluitend gecertificeerde medewerkers 

       In bezit nationale aanstellingspas

       Verkeersplannen en vergunningsaanvragen

       SROI en MVO

       Bebording en bewegwijzering

   

EUROPE TRAFFIC 
SUPPORT
Gecertificeerde beroepsverkeersregelaars 
en evenementenverkeersregelaars.

Europe Traffic Support werkt uitsluitend met gecerti-
ficeerde beroepsverkeersregelaars en evenementen- 
verkeersregelaars. Allen zijn ze intern opgeleid voor 
hun functie en in het bezit van een nationaal erkende  
aanstellingspas.

BEROEPSVERKEERSREGELAARS

Onze beroepsverkeersregelaars werken voornamelijk in 
de infrabouw en voor gemeentes, bij wegwerkzaamhe-
den, wegafsluitingen- en omleidingen. Ook bij onvoorzie-
ne situaties en calamiteiten zijn onze verkeersregelaars 
snel ter plaatse en helpen de weggebruikers op de juiste 
weg. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor bebording en 
bewegwijzering.

EVENEMENTENVERKEERSREGELAARS

De enorme, vaak gelijktijdige, toestroom van bezoekers 
bij evenementen moet in goede banen geleid worden. 
Europe Traffic Support heeft gekwalificeerde evene-
mentenverkeersregelaars in dienst die worden ingezet 
bij het regelen van het verkeer rondom evenementen,  
optochten en overige activiteiten waarbij verkeersonder-
steuning gewenst is.  

VERKEERSPLAN

Het maken van een gedegen verkeersplan is een 
vereiste bij gemeentes en vergunningverleners.  
Europe Traffic Support kan u vanaf het begin af aan daar-
mee ondersteunen. Wij kijken daarbij naar zaken als: 
verkeersveiligheid, doorstroming, wet- en regelgeving 
en communicatie. 



INVESTEREN 
IN MENSEN.
VERANTWOORD ONDERNEMEN.

SROI. Social Return on Investment.

Wij voeren een actief beleid als het gaat om MVO: maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. En dat zie je terug in onze hele 
organisatie. Ons personeelsbestand is een afspiegeling van de 
samenleving; wij selecteren bij het aannemen van personeel 
niet op leeftijd, etnische achtergrond of geslacht. We hebben 
een solide bestand met medewerkers met een SROI-achter-
grond waardoor we in aanbestedingsaanvragen van gemeentes, 
provincies en overheden altijd kunnen voldoen aan de norm. 
 
Wij investeren in mensen met een achterstand tot de arbeids-
markt door ze bijvoorbeeld intern op te leiden. Daarnaast onder-
steunen we deze personen tijdens het werktraject door middel 
van een persoonlijke en intensievere begeleiding. Zo dragen wij 
ook bij aan sociale gelijkheid, duurzaamheid en welbevinden.

www.globegroup.nl


