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Minder brandstofverbruik, minder uitstoot van CO2, 

minder slijtage en onderhoud. Ook staat Het Nieuwe 

Rijden voor: meer veiligheid, meer comfort en  

verantwoordelijkheid voor milieu en klimaat.

In de training leren de cursisten de principes van  

Het Nieuwe Rijden toe te passen. Na afloop zijn zij in 

staat zeker 10% brandstof te besparen en daadwerkelijk 

een bijdrage te leveren aan een schoner milieu. 

De Verkeersveiligheid Groep Nederland biedt de moge

lijkheid om de resultaten van de training te monitoren 

en te continueren door middel van effectieve Elearning

programma’s.

Rendement
> Brandstofbesparing en CO2 reductie

> Minder slijtage en onderhoudskosten

> Schade en ongevalpreventie

> Maatschappelijk verantwoord ondernemen

> De training vindt plaats vanaf de werklocatie

 van de cursisten. De training vereist geen reistijd en belast  

 de onderneming minimaal als het gaat om arbeidstijd, 

 bedrijfscontinuïteit en milieu.

Opleiding met persoonscertificatie 
De trainingen van de Verkeersveiligheid Groep Nederland zijn 

beoordeeld en gelegitimeerd door de onafhankelijke certificatie

instelling TÜV Nederland. Cursisten die de training goed door

lopen en het online examen met voldoende resultaat afleggen, 

komen in aanmerking voor formele persoonscertificatie. Een  

persoonscertificaat toont aan dat de cursist een erkende op

leiding heeft gevolgd. Het is een waarborg dat de cursist over 

kennis, vaardigheden en inzicht beschikt waarmee veilig en 

milieuverantwoord kan worden deelgenomen aan het verkeer. 

Openbare weg training personenvoertuigen

Het Nieuwe Rijden



Uitvoering van de training
 
De training vindt plaats vanaf de werklocatie van de cursisten.  

Dit resulteert in een efficiënt trainingsprogramma met een mini

male belasting voor wat betreft arbeidstijd en bedrijfscontinuïteit.

 

Trainingsonderdelen

Het Nieuwe Rijden: brandstofbesparend starten, tijdige schakel 

en remmomenten, efficiënte en anticiperende verkeersdeelname, 

gebruik van elektrische apparatuur en airconditioning, banden

spanning, ballast en belading.

Schadepreventie/veilige verkeersdeelname: kijkhouding en 

stuurtechniek, gevaarherkenning, wegpositie, signalering, antici

perend en defensief rijden, informatie over ABS en remcapaciteit, 

voorlichting over remweg in relatie tot afstand en snelheid, ver

keersgedrag in relatie tot overige weggebruikers, representativiteit 

en bedrijfsimago.

Het principe van de training is gebaseerd op het gegeven dat 

de verschillende vaardigheden en technieken elkaar versterken 

en leiden tot zowel veilige als brandstofbesparende verkeers

deelname.
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Wij MakEN VERkEER VEiliGER

2½ uur – 2 cursisten per trainingssessie

 – 3 trainingssessies per dag

4 uur – 3 cursisten per trainingssessie

 – 2 trainingssessies per dag

Meer informatie? Bel: 0346 581 727

DE TRAININGSDUUR BEDRAAGT

De opleidingen van de Verkeersveiligheid Groep 

Nederland worden klimaat Neutraal uitgevoerd


