RIJVAARDIGHEIDSTRAINING
BESTELVERKEER
DOE GRATIS MEE!

In 2015 organiseert het NIV (Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid) in Meppel gratis rijvaardigheidstrainingen
voor chauffeurs van bestelauto’s uit Drenthe en Groningen.
Wilt u uw rijvaardigheid of die van uw medewerkers testen
en verbeteren? Geef u op bij het NIV. Vol is vol!
WAAROM EEN TRAINING?
De provincies Drenthe en Groningen, EVO (ondernemersvereniging voor vervoer en logistiek),
TLN (Transport en Logistiek Nederland) en de
politie willen de verkeersveiligheid van bestelverkeer in deze provincies bevorderen. Daarvoor
hebben zij het NIV gevraagd rijvaardigheidstrainingen te organiseren. Daarnaast geven zij
voorlichting en zijn er extra politiecontroles.
RELATIEF VEEL ONGELUKKEN MET BESTELVERKEER
Bestelauto’s zijn helaas vaak betrokken bij
ongelukken: bij 15 procent van de ongelukken met dodelijke afloop in Nederland is een
vrachtwagen of bestelauto betrokken. De
gevolgen van een ongeluk met een bestelauto
zijn ingrijpend. Bij een ongeluk met een bestelauto heeft een slachtoffer twee keer zoveel
kans om te overlijden als bij een aanrijding met
een personenauto. Ongelukken met bestelverkeer worden niet alleen door de chauffeur
veroorzaakt. Ze gebeuren ook doordat andere
weggebruikers te weinig rekening houden met
de specifieke kenmerken van bestelverkeer.
EEN GRATIS TRAINING!
Aan de training zijn geen kosten verbonden.
Wel betekent het dat u tijd moet investeren.
De training vindt namelijk overdag plaats.
Voorwaarde is dat de deelnemers de training
met de eigen bestelauto afleggen.

WAT KRIJGT U ER VOOR TERUG?
Door de training leren chauffeurs op een
goede en veilige manier om te gaan met de
bestelauto. Door veilig rijgedrag vermindert
de kans op ongevallen en schade aanzienlijk.
Dat voorkomt verkeersslachtoffers en zorgt
ervoor dat uw medewerkers minder betrokken
raken bij een ongeval met alle bijkomende
nare gevolgen van dien. Bovendien gaat uw
chauffeur bewuster rijden. Hierdoor worden de
(brandstof )kosten ook verlaagd.
HET PROGRAMMA
De dag begint met een theorieles over
ongevalsoorzaken, invloed van
weersomstandigheden, hoe om te gaan
met afleiding, de gevolgen van massa
en snelheid, reactietijd/remweg en
verkeersinzicht.
Daarna is er een praktijkles over
spiegelafstelling, zit– en stuurhouding en
een noodstop op stroef wegdek, noodstop
op glad wegdek en bermsimulatie.
Na een geheel verzorgde lunch begint u
eerst weer met een theorieles over onder
meer de bandencontrole en Het Nieuwe
Rijden.
Daarna gaat u weer de baan op voor een les
over banden, bochten, uitwijken en afstand
houden.
De deelnemers ontvangen een certificaat.

Wilt u een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en wilt u (uw personeel) veilig en
duurzaam (leren) rijden? Grijp nu uw kans
en doe mee aan deze (nu gratis) training!
OPGAVE
Geef u op bij het NIV via planning@niv.nu,
of telefoon (0342) 42 43 57.
De datum van de training legt het NIV in
overleg met u vast. Wacht niet te lang,
want vol is vol.
Kijk ook op www.verkeerswijzergroningen.nl
voor meer informatie.
VerkeerswijzerGroningen is een initiatief van
de gezamenlijke overheden in de provincie
Groningen. Onder deze naam organiseren zij
activiteiten en geven zij voorlichting om het
aantal verkeersslachtoffers verder terug te
dringen.

