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S ec u Dr iv e Tra in ing B .V.

O ntw ik ke ling en

Secu Drive Training is een allround advies- en
trainingsorganisatie voor verkeersdeelnemers met de doelstelling om een bijdrage te
leveren aan de vaardigheden van verkeersdeelnemers en de verkeersveiligheid te vergroten. Secu Drive Training is uniek in hun
aanpak door een uitgebreide dienstverlening op het gebied van Risicobeheer &
Preventie te combineren met een pakket van
activiteiten zoals; voorlichting, training en
coaching van zowel groepen verkeersdeelnemers als de individuele verkeersdeelnemer.

Mobiliteit is een zeer actueel onderwerp in
onze maatschappij. Naast de totale verkeersintensiteit en de maatschappelijke veranderingen in de samenleving zijn er veel veranderingen op het gebied van de ontwikkeling
van voertuigen, de brandstoffen van voertuigen en de steeds geavanceerder wordende veiligheidssytemen.

Secu Drive Training is als enige echt onafhankelijke organisatie actief in alle sectoren
van vervoer en weggebruik, waaronder het
VIP en directievervoer. Beveiligings en Securitywerk, Hulpdiensten, Geld en Waardetransport, de zakelijke en beroepsmatige
verkeersdeelnemers, Beroepsgoederenvervoer, Personenvervoer en de particuliere
verkeersdeelnemers.
De uitvoering van Risicobeheer & Preventie
activiteiten vinden plaats in opdracht van
zowel bedrijven als Verzekeraars, Makelaars
in Assurantiën en adviesbureaus

Do el st el ling en
De doelstelling om de kennis en de
vaardigheden van verkeersdeelnemers te
trainen heeft bewezen dat dit een positief
effect heeft op de wijze van verkeersdeelneming door de deelnemers. Dit draagt
vervolgens bij aan het vergroten van de
verkeersveiligheid.
De resultaten die door ons zijn opgedaan in
de laatste 13 jaar laten zien dat aandacht
voor het onderwerp verkeer en verkeersveiligheid bijdraagt aan het beperken van
het aantal schades. Ook heeft het een
positieve invloed op de totale kosten van het
wagenpark op het gebied van Reparatie,
Onderhoud en Kosten (R.O.B). Ook de
bijkomende gevolgen van verkeeronveilig
gedrag is een belangrijk onderdeel waaraan
aandacht wordt besteed. De maatschappelijke gevolgen van incidenten in het
verkeer zorgen voor veel bijkomende
ongewenste gevolgen zoals, letsel, verzuim,
imagoschade, stilstand, opruiming en
berging.

Al deze ontwikkelingen worden voor Secu
Drive Training nauwlettend gevolgd. In de
dagelijkse activiteiten wordt veel kennis en
ervaring opgedaan door de deelnemers aan
onze activiteiten de ruimte te geven hoe hun
persoonlijke beleving en ervaring in het
dagelijkse verkeer is. Dit stelt ons in staat om
onze activiteiten continue te actualiseren en
uit te breiden gebaseerd op de meest
recente ontwikkelingen.

R is ic obeh eer & Pr ev ent ie
Een nieuwe trend is dat bedrijven en managers van grotere bedrijfswagenparken
steeds vaker op zoek zijn naar de mogelijkheden om de schadelast en de kosten van de
exploitatie van het wagenpark terug te
dringen en/of te beheersen. De door Secu
Drive ontwikkelde en beproefde modellen in
combinatie met een actieve ondersteuning
van een preventieadviseur laten zien dat het
resultaat succesvol is.

O nz e aanpa k
Het is een algemeen bekend gegeven dat bij
het ontstaan van een incident met kleine of
grote gevolgen de “factor mens”, oftewel
het handelen van de mens de belangrijkste
oorzaak is van het ontstaan van het incident.
De aanpak van Secu Drive Training is daarom
in het bijzonder gericht op het coachen en
trainen van menselijke factoren die in het
verkeer bepalend zijn.
Het spreekt voor zichzelf dat er veel
aandacht zal zijn voor het actualiseren van
de bestaande kennis in het verkeer, waarbij
ook het verdiepen en verbreden van de bestaande kennis uitvoerig aan de orde zal
komen.
Om een optimaal resultaat te bereiken
wordt met de deelnemers daarnaast ook

veel geoefend in het toepassen van de
kennis en de vaardigheden op het gebied van
voertuig- beheersing en rijvaardigheid.
Omdat autorijden vooral een praktische
bezigheid is, wordt er veel gereden door de
deelnemers of wordt er getraind met relevante praktische oefeningen.

O nz e ins truc teur s
Het succes van een geslaagde opdracht is
voor een groot deel afhankelijk van de inzet
van de juiste trainers en coaches. Wij
beschikken over een groep van trainers en
coaches die vanwege hun specialistische
kennis, ervaring en achtergrond flexibel
ingezet kunnen worden.
Naast de benodigde en/of verplichte
bevoegdheden hebben de trainers en
coaches een brede praktijkervaring in hun
specifieke vakgebied. De deelnemers worden dan ook optimaal begeleid tijdens hun
deelname aan een training. Dit gebeurd door
het toepassen van reflectie- en intervisiemethodieken. Zowel in didactische werkvormen als in de uitvoering van demonstraties zal de inhoud direct aansluiten op de
praktische werkelijke situatie van de deelnemers.

T rain ing & Coac hing
De projecten die door Secu Drive Training
worden uitgevoerd kunnen bestaan uit een
theoretische of een praktische uitvoering.
Steeds vaker wordt er gekozen voor een
combinatie van een theoretische en praktische uitvoering.
We onderscheiden hierin drie verschillende
vormen van uitvoering:
• De individuele training: Gedurende de
training wordt elke deelnemer door één
trainer begeleid. (Bij sommige trainingen
kunnen dit maximaal 2 personen per
training zijn)
• De groepstraining: De training wordt
uitgevoerd in groepen van deelnemers.
De onderlinge groepsdynamiek en de
mogelijkheid voor eigen inbreng in deze
vorm van trainen maken dat dit wordt
gezien als de meest succesvolle wijze van
trainen. Juist doordat de inhoud van deze

vorm van trainen de dagelijkse praktijk
optimaal benadert is niet alleen het effect
optimaal, maar zal de inhoud ook langer
actueel blijven voor de deelnemers.
• Hybride training: Deze vorm van
training is gebaseerd op een combinatie
van een groepstraining en een
individuele training. Deze vorm van
trainen bestaat uit twee delen. De
groepstraining zal over het algemeen
een theoretisch karkater hebben. De
individuele training is gericht op een
praktische één op één begeleiding. Bij
de verplichte nascholing (Code 95)
wordt deze vorm van trainen vaak
ingezet voor de praktijkuren.

Cont inu ïte it van de r esu ltat en
Het niveau van het handelen en de wijze
waarop men zich in het verkeer gedraagt
zijn vaak het gevolg van een proces van
vele jaren. Vrijwel alle verkeersdeelnemers
zullen na het behalen van het rijbewijs zichzelf ontwikkeld hebben op het gebied van
hun kennis en hun rijvaardigheden. Doordat er een gebrek is aan sturing en
begeleiding in het ontwikkelen van de
kennis en vaardigheden in het verkeer door
verkeersdeelnemers zal het “aanleren van
nieuw gedrag” geen éénmalig activiteit
kunnen zijn. Het vervallen in oude
gewoontes na een gevolgde training is het
grootste risico.
Om de behaalde resultaten te borgen is het
van het grootste belang om voor een
langere termijn een trainings- en
coachingsprogramma voor uw medewerkers te hebben, om het nieuw geleerde
optimaal te kunnen toepassen.
Uit een mondiaal onderzoek van het ISSA
(International Social Security Association)
is gebleken dat de investering in training &
en coaching zich met de factor 2
terugverdiend. Zowel de directe als de
indirecte kostenbesparing die een gevolg
zijn van training en coaching dienen hierin
meegenomen te worden. Voor meer
informatie:
https://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/kurzber
icht_praev_engl.pdf

De doelgroepen van Secu Drive Training B.V.
Risicobeheer en Preventie:
• Risico inventarisatie met analyse en rapportage
• Advisering
• Implementatie + begeleiding
• Communicatie
• Chauffeursbijeenkomsten en -gesprekken
• Schadeanalyse
• Nazorg

Specialistische Rijtrainingen:
• VIP en Directiechauffeurs
• Security en beveiligingsdiensten
• Geld en Waardetransport
• High Value goederentransport
• High Performance Trainingen
• Gecertificeerde trainingen CCV D1 en D2 en ECE D3
• Beveiligingsrijtechnieken
• Predictive profiling rijtrainingen
Professionele Rijtrainingen:
• Zakelijke rijders personen en of bestelauto’s
• Taxi en doelgroep vervoer
• Fijnmazige stadsdistributie en koeriers
• Particulieren
• Bestuurdersbijeenkomsten
• Groepstrainingen
• Openbare weg en oefenterrein trainingen
• Economisch rijden training/moderne voertuigen
Beroeps Rijtrainingen
• Beroeps- en Personenvervoer (ook Openbaar Vervoer)
• Hulpverleningsdiensten
• Land- en Werkmaterieel
• Alle activiteiten zijn Code 95 gecertificeerd
• Groepstrainingen op locatie of oefenterrein (Theorie uren)
• Praktijktraining openbare weg of oefenterrein (Praktijkuren)
• Maatwerk opdrachten
Specials & Events:
• Grootschalige evenementen tot 500 deelnemers per dag
• Code 95 maximaal 240 personen per dag
• Productintroducties
• Dealer en relatie events
• Vergaderevents i.c.m baantraining
• Incentive
• Verhoogde Rijvaardigheid Noorwegen

B i jz o nd er e voorw aard en &
P r ivac y r eg l eme nt
Leveringsvoorwaarden:
Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden van
toepassing. U kunt deze vinden op onze website
klik hier.
Planning
Uitvoering van de training vindt plaats in
overleg met de afdeling planning van Secu Drive
Training. Voor de definitieve vaststelling van de
uitvoeringsdata ontvangt u een schriftelijke
bevestiging (email), na bevestiging door
opdrachtgever van deze email/data is de
training in de planning verwerkt.
Annulering / opzegging:
Annulering door de wederpartij is slechts
mogelijk per aangetekend schrijven en enkel
indien Secu Drive Training B.V. daarin toestemt.
Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan
plaats met inachtneming van het volgende:
a.
bij annulering tot 31 dagen voor aanvang
van de opleiding is opdrachtgever geen
cursusgeld verschuldigd,
b.
bij annulering vanaf 31 dagen tot 7 dagen
voor aanvang van de opleiding is de wederpartij
25% van het cursusgeld verschuldigd;
c.
bij annulering vanaf 7 dagen tot 1 dag voor
aanvang van de opleiding is de wederpartij het
volledige cursusgeld verschuldigd.
d.
Bij verplaatsing van de training, vanaf 7
dagen voor uitvoering gelden administratie
kosten van
€ 35,= per persoon.
e.
Indien voor uw training baan (delen) op een
oefenterrein zijn ingehuurd, is bij verplaatsing
van de trainingsdata binnen 31 dagen voor de
oorspronkelijk geplande aanvangsdatum, 45%
van het cursusgeld verschuldigd.
Kleding en veiligheid voorwaarden voor
deelneming:
Wij adviseren u comfortabele kleding te dragen,
die mogelijk afgestemd is op regenachtig weer
en een zonnebril en een paraplu mee te nemen.
De deelnemers dienen voor aanvang van de
training hun rijbewijs aan de organisatie te
tonen. Daarnaast dienen zij zich op verzoek te
kunnen legitimeren aan de hand van een
geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of

paspoort) en indien van toepassing een geldige
bedrijfspas.
Zonder een origineel geldig rijbewijs kan niet
aan de training worden deelgenomen. Een
fotokopie van het rijbewijs is niet toegestaan.
Privacy reglement:
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van kracht
(hierna te noemen als AVG). Ook Secu Drive
Training B.V. werkt volgens de normen van de
AVG. Hiervoor hebben wij een Privacyverklaring
opgesteld die u op onze website is gepubliceerd.
Klik hier voor de privacyverklaring.
Wij vragen voor enkele onderdelen uit de
privacyverklaring uw aandacht:
BSN nummers:
Voor het reserveren van examens bij het CBR of
het registreren van een deelnemer bij het
CCV/CBR in het kader van de verplichte
Nascholing Vakbekwaamheid Beroepschauffeurs hebben wij éénmalig het BSN nummer
nodig. Bij het inkopen van een examen of het
registreren van een nascholing ontvangen wij
van het CBR een kandidaatsnummer. Dit unieke
kandidaatsnummer wordt door ons geregistreerd en bewaard ten behoeve van nieuwe
trainingen of opleidingen. Het BSN nummer
wordt niet bewaard.
Rapportages
Van sommige trainingen of opleidingen wordt
een rapportage gemaakt van de deelnemende
cursist. Bij het verstrekken van de opdracht tot
uitvoering is hiervoor door de opdrachtgever
een goedkeuring gegeven. Deze rapportages
worden uitsluitend aan de deelnemer ter
inzage getoond en aan een door de
opdrachtgever benoemde persoon binnen de
organisatie.
Rapportages worden nimmer aan derden
verstrekt. Het verwijderen van rapportages van
een deelnemer zal uitsluitend worden
gehonoreerd na een schriftelijk verzoek van de
deelnemer en de opdrachtgever.
Inzicht in uw gegevens;
De privacywetgeving geeft u als betrokkene het
recht op inzage en of het recht op correctie. U

kunt hiervoor telefonisch contact met ons
opnemen.
Klachten:
Wij stellen alles in het werk om uw gegevens
op een zo goed mogelijke wijze te verwerken
en te beheren. Mocht u desondanks hierover
niet tevreden zijn of klachten hebben dan kunt
u dit kenbaar maken door een verzoek te
richten aan de directie van Secu Drive Training
B.V. Na
ontvangst van uw klacht zullen wij binnen 3
werkdagen contact met u opnemen over uw
klacht.
Indien uw klacht niet naar tevredenheid is
opgelost dan kunt u voor een klacht con-tact
opnemen met de Autoriteit Per-soonsgegevens
via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Disclaimer
Bij het accepteren van een offertevoorstel van
Secu Drive Training B.V. dan verklaart u tevens
bekend bent met en accoord gaat met de inhoud
van de algemene leveringsvoorwaarden en het
Privacyreglement van Secu Drive Training B.V..
Hierbij benadrukken wij dat u ons vrijwaart van
aanspraken van de deelnemers die door u
worden aangemeld voor een training die betrekking hebben op de inhoud van de Privacy
verklaring van Secu Drive Training B.V..
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