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Behaviour based safety (BBS)

Behaviour based safety (BBS)
Programma
Eendaagse training
Duur en waarde nascholing
● 7 uur

Inleiding
De chemische industrie beschouwt veiligheid in het transport van haar producten
als een belangrijk integraal aspect van de gehele logistieke keten. Daarbij wordt
het verkeer steeds intensiever en dat vereist een defensieve rijstijl. Dit houdt in:
voorkomen van ongelukken, vermijden van fouten, rekening houden met fouten
van anderen en met weer- en verkeersomstandigheden. BBS vormt een onderdeel
van het SQAS-systeem

Materialen
Tijdens de opleiding ontvangen de
deelnemers een trainingsboek. Dit
kan als naslag gebruikt worden.

Certificering
● bewijs van deelname

Vervolgtrainingen
● Digitale tachograaf
● Stil laden en lossen
● Schadepreventie chauffeur
● Heftruck opleiding
● Levensreddend handelen

Doel
De deelnemers krijgen inzicht en kennis ten aanzien van de huidige rijstijl en hierop
eenvoudige aanpassingen toe te brengen waardoor de veiligheid en
verantwoordelijkheid gewaarborgd word.
Doelgroep
Chauffeurs die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C of E bij C. De training is
geschikt voor zowel ervaren als minder ervaren chauffeurs.
Inhoud van de opleiding
In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 Defensief en anticiperend rijden
 Kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken
 Kennis, attitude en chauffeursgedrag
 Staat van het voertuig en brandstofverbruik
 Controle houden op en manoeuvreren met voertuigen
 Voorkomen van ongelukken en terugdringen van schades
 Weersomstandigheden
Locatie
Deze opleiding, kan op de locatie van het opleidingsinstituut als op de locatie van
de opdrachtgever uitgevoerd worden.
Resultaat / Afsluiting
Na afloop wordt geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een
getuigschrift van HER Opleidingen & Advies als bewijs van deelname. Ook krijgen
ze het beoordelingsformulier waarop de prestaties van de praktijkritten staan
vermeld. De beoordelingsformulieren worden eveneens teruggekoppeld naar het
bedrijf in de vorm van een rapport. Op deze manier kan het een vast onderdeel
worden van de bedrijfsvoering met blijvende resultaten.
Kosten van de training
De kosten voor de training bedragen € 495,00 per persoon exclusief BTW, en
eventuele bijkomende CCV kosten code 95 € 15,13 p.p.p.d.
(deelname 2 personen, voertuig klant en excl. Reiskosten á € 0,39)

Bijzonderheden
Bij in-company trainingen worden de opleidingen altijd afgestemd aan de bedrijfsspecifieke werkzaamheden. Hierdoor verzorgen wij altijd maatwerk. Laat u
informeren via onze cursusadministratie. Bel dan 033-450 6270 of mail naar:
info@her-opleidingen.nl

