
Een overzicht van onze cursussen

U VERDIENT HET BESTE 
MET MAN PROFIDRIVE®



MAN ProfiDrive®
chauffeurstrainingen

Een compleet en actief trainingsprogramma dat bijdraagt aan de 

verkeersveiligheid en een verlaging van uw totale operationele vervoerskosten. 

Fors minder brandstofverbruik, minder onderhoudskosten en slijtage en een 

verlaging van de schadelast. Daarnaast wordt milieubewust rijgedrag gestimuleerd 

en de kwaliteit van de chauffeur verbeterd. MAN ProfiDrive®-trainingen voldoet aan 

de Europese richtlijn vakbekwaamheid met betrekking tot de verplichte nascholing. 

In deze brochure vindt u onderstaande cursussen:

Meld u aan. Of vraag een vrijblijvende offerte op maat aan.

profidrive@man.eu
www.man-trucks.nl

 Het nieuwe rijden

  Behaviour based safety

  Schadepreventie 

  Baantraining



Locatie / Uitvoering
De training wordt uitgevoerd vanaf een door u aan te geven 
locatie. De locatie dient voorzien te zijn van een aparte 
ruimte waar de chauffeurs ongestoord de theorie training 
kunnen volgen. Tevens dient er buiten de mogelijkheden te 
zijn om de praktijkoefeningen uit te voeren. 

Duur van de cursus 
De training ‘W02-1 Behaviour based safety ’ duurt effectief 
7 uur. Opgedeeld in 4:30 theorie en 2:30 praktijk. Na de 
theorie volgt elke deelnemer binnen tien kalenderdagen de 
één op één praktijktraining op de openbare weg.De training 
mag volgens 
CCV-normen starten vanaf 7:00 uur
 

Certificering 
Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn 
Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk. Elke 
deelnemer krijgt een certificaat op naam.

Groepsgrootte 
Per theoriesessie maximaal 25 personen.
Praktijksessie maximaal 3 personen per werkdag, 
Deze dienen wel per praktijkdag allemaal vanaf één 
locatie te starten.

De techniek van de MAN verandert snel en de wijze waarop de 
MAN aangestuurd dient te worden is de afgelopen jaren flink 
veranderd. Brandstof is een van de grootste kostenposten binnen 
het transport en met een andere rijstijl kan er snel 4-12% 
brandstof bespaart worden. Door coaching op maat is het doel 
het behalen van een brandstofbesparing voor de opdrachtgever en 
tegelijkertijd het verminderen van de CO2 uitstoot (MVO / Lean and 
Green). Wanneer u zich bekwaamt in de rijstijl volgens de principes 
van Het Nieuwe Rijden zult u daarvan de voordelen inzien en 
ervaren. 

Tijdens de training ‘Het Nieuwe Rijden’ komen alle facetten van 
brandstofbesparing aan bod, 
onder andere:
 

 Rijstijlanalyse en feedback
 Optimaal gebruik van motorkarakteristiek
 Kijktechnieken
 Zit– en stuurhouding
 Anticiperen
 Veranderde voertuigtechnieken
 Gebruik elektronische apparatuur
 Controle bandenspanning

Deze berekening gaat alleen nog maar uit op basis van het 
verminderde brandstofverbruik. Naast de genoemde besparing 
op brandstof ziet men ook de kosten voor onderhoud en schade 
teruglopen. Met behulp van de technieken van Het Nieuwe Rijden 
gaan bestuurders namelijk bewuster rijden. Onderzoekcijfers 
tonen aan dat reductie van de onderhoudskosten tot 8% en 
schadereductie tot 40% tot de mogelijkheden horen. De chauffeur 
kan zich door middel van deze training dus een consequente rijstijl 
aanmeten, die zowel het milieu, de veiligheid als het bedrijf ten 
goede komt. Aan het eind van de training wordt een rapportage van 
de bevindingen aan de opdrachtgever uitgebracht.

Meld u nu aan
profidrive@man.eu
www.man-trucks.nl

HET NIEUWE
RIJDEN 

cursus

Rekenmodule



Behaviour Based Safety (BBS), oftewel ‘gedragsgebaseerde 
veiligheid’, is een programma wat de toename van de 
veiligheid tijdens het vervoer bevordert door het gedrag 
van de chauffeur positief te beïnvloeden. Dit wordt 
gedaan door observatie en coaching. Het BBS programma 
bevat een theoriedeel en een praktijkdeel. De training wordt 
in het eigen voertuig gegeven op de openbare weg. Onze 
bevindingen leggen wij vast in een rapportage welke wij aan de 
opdrachtgever verstrekken. 

Tijdens de training ‘Behaviour Based Safety’ besteden wij 
onder andere aandacht aan:

 Oogmeting
 Controle voertuig
 Spiegelafstelling
 Zit– en stuurhouding
 Diverse voertuigtechnieken
 Optimaal gebruik van motorkarakteristiek
 Kijktechnieken
 Anticiperen
 Manoeuvreren
 Verkeersgedrag
 Taal van de weg
 Het Nieuw Rijden 

Verlaag uw kosten

Dit programma is verplicht voor alle SQAS gecertificeerde 
bedrijven die zich richten op het vervoer van gevaarlijke 
stoffen (ADR), maar is daarnaast voor alle transportbedrijven 
interessant. Het verhoogt niet alleen de veiligheid, maar 
heeft ook een positief effect op het brandstofgebruik 
en andere gerelateerde kosten, zoals onderhoudskosten 
en verzekeringspremies. Tijdens de training komen ook 
vermoeidheid (fatique) en de dagelijkse werkzaamheden 
aan bod.Uiteindelijk verbetert de training het totale 
bedrijfseconomische resultaat van het bedrijf.

BEHAVIOUR 
BASED SAFETY 

Locatie / Uitvoering
De training wordt uitgevoerd vanaf een door u aan te geven 
locatie. De locatie dient voorzien te zijn van een aparte 
ruimte waar de chauffeurs ongestoord de theorie training 
kunnen volgen. Tevens dient er buiten de mogelijkheden te 
zijn om de praktijkoefeningen uit te voeren. 

Duur van de cursus 
De training ‘W02-1 Behaviour based safety ’ duurt effectief 
7 uur. Opgedeeld in 4:30 theorie en 2:30 praktijk. Na de 
theorie volgt elke deelnemer binnen tien kalenderdagen de 
één op één praktijktraining op de openbare weg.De training 
mag volgens CCV-normen starten vanaf 7:00 uur
 

Certificering 
Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn 
Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk. 
Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam.

Groepsgrootte 
Per theoriesessie maximaal 25 personen.
Praktijksessie maximaal 3 personen per werkdag, 
Deze dienen wel per praktijkdag allemaal vanaf één 
locatie te starten.

Meld u nu aan
profidrive@man.eu
www.man-trucks.nl

cursus



SCHADE 
PREVENTIE
Aan de hand van de schadegegevens en eventueel 
beeldmateriaal, die aan de trainer vooraf worden verschaft, 
wordt er een training ontwikkelt die volledig gericht is op het 
terugdringen van schades binnen uw bedrijf. Tijdens de 
training maakt de trainer uw chauffeurs bewust van de oorzaken 
waardoor schades kunnen ontstaan en welke mogelijkheden 
zij hebben om schades te voorkomen. Het praktijkgedeelte 
van deze training wordt in het eigen voertuig uitgevoerd op de 
openbare weg. 

Tijdens deze training besteden wij onder andere 
aandacht aan:

  Oogmeting
 Controle voertuig
 Spiegelafstelling
 Zit– en stuurhouding 
 Veroorzaakte schades
 Schadeoorzaken
 Financiële consequenties voor het bedrijf 
 Kijktechnieken
 Anticiperen
 Verkeersgedrag
 Taal van de weg

Verbeter de
bedrijfseconomische 
resultaten

Ondanks alle veiligheidssystemen, spiegels, sensoren en 
camera’s kan het aantal schades worden teruggebracht, 
doordat het bewustzijn van de chauffeurs op een hoger plan 
komt. Aangezien een de kosten per schade gemiddeld 
€ 1.800,00 zijn, heeft u belang bij het terugdringen van 
schades. Daarnaast heeft deze training ook een positief effect 
op andere gerelateerde kosten, zoals onderhoudskosten en 
verzekeringspremies. Uiteindelijk verbetert de training het totale 
bedrijfseconomische resultaat van het bedrijf.

Locatie / Uitvoering
De training wordt uitgevoerd vanaf een door u aan 
te geven locatie. De locatie dient voorzien te zijn van 
een aparte ruimte waar de chauffeurs ongestoord de 
theorie training kunnen volgen. Tevens dient er buiten 
de mogelijkheden te zijn om de praktijkoefeningen uit te 
voeren. 

Duur van de cursus 
De training ‘W01-1 Het Nieuwe Rijden ’ duurt effectief 7 
uur. Opgedeeld in 4:30 theorie en 2:30 praktijk. Na de 
theorie volgt elke deelnemer binnen tien kalenderdagen 
de één op één praktijktraining op de openbare weg. De 
training mag volgens CCV-normen starten vanaf 7:00 uur. 

Certificering 
Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn 
Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk. Elke 
deelnemer krijgt een certificaat op naam.

Groepsgrootte 
Per theoriesessie maximaal 16 personen.
Praktijksessie maximaal 3 personen per werkdag, 
Deze dienen wel per praktijkdag allemaal vanaf één
 locatie te starten.

Meld u nu aan
profidrive@man.eu
www.man-trucks.nl
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BAANTRAINING
Uit onderzoek blijkt dat 98% van alle ongevallen wordt 
veroorzaakt door menselijk falen! Dit heeft in veel gevallen 
te maken met onvoldoende defensief en alert rijgedrag. 
Deze training richt zich daarom op gedragsverandering door 
bewustwording. Om dit te bereiken confronteren wij u tijdens 
deze training onder andere met noodsituaties en laten u 
daardoor uw eigen beperkingen ervaren. Dit levert een bijdrage 
aan verantwoord rijgedrag en vergroot uw voertuigbeheersing.

Deze training vind plaats op een speciaal ingericht terrein 
(meerdere locaties door het land mogelijk) Op deze 
trainingscentra worden diverse praktijkgerichte oefeningen 
uitgevoerd. Het verdient aanbeveling dat u deelneemt met uw 
‘eigen’ voertuig, waardoor u hier meer vertrouwd mee raakt. De 
training bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. Tijdens 
het theoriedeel ervaart u op interactieve wijze de risico’s op 
de openbare weg. In het praktijkgedeelte besteden wij volop 
aandacht aan onderwerpen die u dagelijks van pas komen.  

Overzicht cursusdag

  Theoriedeel - ongeval oorzaken
 Invloed van weersomstandigheden
 Hoe om te gaan met afleiding
 De gevolgen van massa en snelheid (kinetische energie) 
 Reactietijd / remweg 
 Verkeersinzicht
 Praktijkdeel (ca 2:15 uur) 
 Spiegelafstelling
 Zit– en stuurhouding
 Noodstop op stroef wegdek & glad wegdek
 Bermsimulatie
  Theoriedeel (ca 1:00 uur)
 Praktijkdee (ca 2:30 uur)
 Het belang van bandencontrole
 Het Nieuwe Rijden
 Bandencontrole
 Uitwijken
 Afstand houden

Locatie / Uitvoering
De training wordt uitgevoerd op één van onze 
verkeersveiligheidcentra met testbaan:

  Barneveld
 Etten-Leur 
 Meppel
 Weert 

Duur van de cursus 
De training ‘Baantaining U22-1’ duurt effectief 7 uur. 
De training mag starten vanaf 8:00u of 10:00u. 

Certificering 
Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn 
Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk.
 Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam.

Groepsgrootte 
Maximaal 8 personen per docent. Inzet van meerdere 
docenten mogelijk. Wij adviseren de groepsgrootte in 
overleg samen te stellen, afhankelijk van het door u 
samengestelde programma en het aantal beschikbare 
docenten.

Meld u nu aan
profidrive@man.eu
www.man-trucks.nl
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CHAUFEURSDAG
De chauffeursdag is een enerverende dag met een breed scala 
aan activiteiten. De onderwerpen die u op de ‘Chauffeursdag’ 
wilt laten behandelen kunnen uit zowel praktijk als theorie 
bestaan. Deze dag is ook zeer geschikt voor bijrijders, 
planners en alle overige medewerkers die op een op andere 
wijze betrokken zijn bij uw bedrijf.

Voor de invulling van uw dagprogramma kunt u kiezen uit 
onderstaande modules. U kunt kiezen uit minimaal 4 en 
maximaal 6 modules.

Theorie modules

  Communicatie
 Rijtechnieken (kijken, observeren, concentreren)
 Schadeformulier
 Schadepreventie
 Toepassing van vastzetmateriaal
 Methodes en principes van lading zekeren
 Krachten op de lading
 Verkeersregelgeving
 Verkeerswetgeving
 Beroepshouding
 Klantbenadering
 Klachtafhandeling
 Omgaan met digitale tachograaf

Praktijk modules

  Manoeuvreren
  Banden en sneeuwkettingen
  Spiegelafstelling
  Zit– en stuurhouding
  Ongevalsimulator

Locatie / Uitvoering
De training wordt uitgevoerd vanaf een door u aan te geven 
locatie. De locatie dient voorzien te zijn van een aparte ruimte 
waar de chauffeurs ongestoord de theorie training kunnen 
volgen. Tevens dient er buiten de mogelijkheden te zijn om 
de praktijkoefeningen uit te voeren. 

Duur van de cursus 
De training ‘U24-1 Chauffeursdag’ duurt effectief 7 uur. 
De training mag volgens CCV-normen starten vanaf 7:00 uur. 

Certificering 
Deze training valt onder de wettelijke Richtlijn 
Vakbekwaamheid en telt mee voor 7 uur praktijk. 
Elke deelnemer krijgt een certificaat op naam.

Groepsgrootte 
Maximaal 10 personen per docent. Inzet van meerdere 
docenten mogelijk. Wij adviseren de groepsgrootte in overleg 
samen te stellen, afhankelijk van het door u samengestelde 
programma en het aantal beschikbare docenten.

Meld u nu aan
profidrive@man.eu
www.man-trucks.nl
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