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De Verkeersveiligheid Groep Nederland is het kennis- 

en opleidingsinstituut dat met behulp van training, 

consulting  en online trainingsapplicaties een bijdrage 

levert aan de verkeersveiligheid.

Rendement
> Schade- en ongevalpreventie

> Behoud bedrijfscontinuïteit

> Brandstofbesparing en reductie van de uitstoot van CO2

> Naleving zorg- en opleidingsverplichting werkgever

> Invulling nascholingseisen Richtlijn vakbekwaamheid 

> Managementinformatie performance en opleidings-

  behoeften chauffeurs

Diensten en Producten

Opleiding en training

> gecertificeerde trainingen voor bestuurders van 

 personenvoertuigen en bedrijfswagens

> praktijk- en theorietrainingen beroepsvervoer  

 (EU richtlijn 2003/59)

> online trainingsapplicaties

Technologische toepassingen

> interactieve videotrainingen

> resultaatmeting van kennis, inzicht en vaardigheden 

> monitoring van brandstofverbruik en schadelast

Veiligheid- en cultuurscan

> analyse verkeersbeleid en veiligheidcultuur

> implementatie van organisatiebrede milieu- 

 en veiligheid procedures 

Trainingslocatie

Verkeersveiligheid Groep Nederland



Industrieweg 10F

3606 AS Maarssen

T 0346 581 727

F 0346 581 729

info@verkeersveiligheidgroep.nl

www.verkeersveiligheidgroep.nl

Wij makEN VERkEER VEiliGER

Visie en trainingsmethodiek
Veilige, milieuverantwoorde en kosteneffectieve verkeers-  

deelname vereist een organisatiebrede werkwijze.  

De Verkeers veiligheid Groep Nederland besteedt expliciet 

aandacht aan verantwoorde  werkomstandigheden en aan een 

bewuste houding  ten aanzien van verkeersveiligheid van alle 

betrokkenen op operatio neel en op management niveau. 

In de trainingen en online applicaties staat het aanleren van 

een anticiperende en probleemvoorkomende rijstijl centraal. 

Focus  is het verhogen van het verkeersinzicht en het ver-

beteren van de risicoperceptie: de voorwaarden om te komen 

tot structure le gedragsverandering.

Monitoring en terugkoppeling van resultaten vormen een 

essentiee l onderdeel van het leerproces (permanente verkeers-

educatie).

Werkwijze
De werkwijze van de Verkeersveiligheid Groep Nederland is 

gebaseerd  op de meest moderne inzichten ten aanzien van 

effectieve  gedragsbeïnvloeding en duurzame verkeersveiligheid.

Kwaliteitsborging
De trainingen, opleidingsmethodiek, examens en certificatie-

trajecten van de Verkeersveiligheid Groep Nederland staan onder 

extern en onafhankelijk toezicht van TÜV Nederland. De eigen 

bedrijfsprocessen van de Verkeersveiligheid Groep Nederland 

zijn gewaarborgd binnen het kwaliteitsmanagement systeem  

ISO 9001:2000. Voor de uitvoering van de nascholings trainingen 

in het kader van de EU Richtlijn Vakbekwaamheid staat de 

Verkeersveiligheid Groep Nederland als opleider geregistreerd 

bij CBR/CCV.

Instructeurs
De instructeurs van de Verkeersveiligheid Groep Nederland zijn in 

het bezit van het certificaat Instructeur Verkeersveilig Handelen en 

Milieubewust Verkeersgedrag. 

Opleidingen met persoonscertificatie
Een persoonscertificaat is een formeel bewijs dat de cursist aan 

een erkende training heeft deelgenomen. Het is een waarborg 

dat kennis, vaardigheden en inzicht eenduidig getoetst zijn onder 

toezicht van een onafhankelijke certificatie-instelling.  

KennIs- en OPleIDIngsInsTITuuT

Meer informatie? Bel: 0346 581 727

De opleidingen van de Verkeersveiligheid Groep 

Nederland worden klimaat Neutraal uitgevoerd


