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Teamtraining Veilig & Bewust
(CCV code U24 Chauffeursdag)
Teamtraining

Secu Drive Training heeft een bewuste keuze gemaakt om de trainingen voor de verplichte nascholing beroepschauffeurs uit te voeren in de vorm van een teamtraining. De training is volledig op basis van de nieuwste richtlijnen van het CCV gecertificeerd. Het succes
van deze vorm van trainen is dat de training afwisselend wordt uitgevoerd in theoretische en praktische onderwerpen. De deelnemers krijgen op deze wijze een actief en
afwisselend programma aangeboden. In deze training wordt gewerkt met kleine groepen
van deelnemers die in de vorm van een carrousel alle gekozen onderwerpen van de
training bijwonen.

Waarom kleine
groepen

Het werken met kleine groepen heeft als voordeel dat er per gekozen onderwerp
voldoende tijd en mogelijkheden zijn voor de deelnemers om actief aan het onderwerp
deel te nemen. Vooral het uitwisselen en delen van persoonlijke visies zorgen voor een
goede interactie tussen de trainer, de collega’s en de aanwezige vertegenwoordigers van
de organisatie. Door met elkaar over de onderwerpen te discussiëren en uit te voeren
ontstaan er vaak nieuwe of andere inzichten in de uitvoering van het werk wat kan
bijdragen aan een efficiëntere en veiliger werkwijze.

Teambuilding

Chauffeurs zijn meestal solisten. Slecht incidenteel heeft men gedurende een langere tijd
contact met elkaar. De teamtraining draagt daardoor in belangrijke bij aan de teambuilding in de organisatie.

Inhoud van de
training

De inhoud van de Teamtraining Veilig & Bewust bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6
onderwerpen. De onderwerpen worden gekozen uit een aantal categorieën. De training
moet tenminste bestaan uit tenminste één onderwerp per categorie. Er kan gekozen
worden uit de volgende onderwerpen:
Categorie 1
Kijken, Observeren,
Concentreren
Ladingzekeren
Krachten op de lading
Laden en lossen

Spiegelafstelling
Zit en stuurhouding
Weersomstandigheden
Manoeuvreren

Bochtentechniek

Vervoersdocumenten

Digitale Tachograaf

Categorie 3
Klachten behandeling
Beroepshouding
Gezonde leefstijl

Communicatie
Klantbenadering
Schadeformulier

Representativiteit
Fysieke belasting

Categorie 4 (vrije ruimte)
Bedrijfsprocedures
Gevolgen van afleiding
“Taal van de Weg”
Schadepreventie
Criminaliteit / diefstal

Voertuigcontrole
Incidentmanagement
EHBO
Actualiteiten
ADR

Fatique (vermoeidheid)
Regelgeving buitenland
Blusmiddelen
Veiligheidscultuur

Categorie 2
Verkeerswetgeving en
regelgeving
Boordcomputers

Remtechnieken
Voertuigbeheersing

Wat maakt de
training uniek?
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De onderwerpen van deze training zijn zodanig gecertificeerd dat het per onderwerp
mogelijk is om specifieke praktische situaties uit de praktijk van het bedrijf op te nemen.
Dit maakt de training uniek omdat het direct aansluit bij de praktijk van de deelnemers.
Secu Drive Training levert dan ook een op “maat” opgebouwde training.

Locatie

Deze training wordt uitgevoerd vanaf de locatie van de opdrachtgever of in overleg vanaf
een locatie elders.

Duur van de training

De effectieve duur van de training volgens CCV normen bedraagt 7 uur (420 minuten). De
totale duur van de training hangt af van gekozen pauze en lunch tijden en kan variëren.
De aanvangstijd en eindtijd wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Aantal deelnemers

De Teamtraining Veilig & Bewust wordt gegeven voor groepen van 8 tot 10 deelnemers
per groep met een maximum van 60 per dag.

Doelstelling

De doelstellingen van de Teamtraining Veilig & Bewust zijn:
Educatieve en ontspannen training (teambuilding)
Door ontwikkelen van de veiligheidscultuur
Bijdragen aan het bewust en veilig handelen van de deelnemers
Actualiseren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden
Voorkomen en beperken van incidenten en schades
Kostenverlagend
Tonen van professioneel gedrag

Nacholing code 95

De Teamtraining Veilig & Bewust wordt geregistreerd bij het CCV onder de code U24
(chauffeursdag) en telt mee voor 7 uur theorie. Omdat de training vele keuze onderwerpen heeft is het mogelijk om deze training meermalen in de periode van 5 jaar kan worden uitgevoerd. Bij een herhaling is het van belang dat er een keuze wordt gemaakt uit
andere onderwerpen.

Inbegrepen in de
prijs

Inzet van gecertificeerde instructeur(s) inclusief reiskosten
Inzet audio visuele hulpmiddelen
Cursusmateriaal
Chauffeurspas
Indien van toepassing huur oefenterrein
Intake gesprek om de inhoud en de uitvoering te bespreken

Niet inbegrepen in
de prijs

Ruimte voor ontvangst, en uitvoer van de training en catering
Inzet voertuigen voor de training
Afhankelijk van de wensen voor maatwerk ontwikkeling wordt een toeslag berekend.

Investering

De investering voor deze training is afhankelijk van het aantal deelnemers, de gekozen
onderwerpen en eventuele wensen ten aanzien van maatwerk. Vraag ons om een offerte
voor een actueel en prijstechnisch gunstig aanbod. Secu Drive Training B.V. werkt met
dagtarieven op basis van het opgegeven aantal deelenemers!

Algemene
voorwaarden

Op deze training zijn onze algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing. Wij verwijzen hiervoor naar onze website: www.secudrivetraining.nl

