
TVM training 

Manoeuvreren 
en dode hoek



Wilt u hier als ondernemer iets aan doen? 
TVM organiseert, in samenwerking 
met WABCO Belgium bvba, unieke 
manoeuvreertrainingen bij haar klanten. 
Op maat in de firma zelf, met slechts drie 
chauffeurs per instructeur. Zo kunt u actief 
uw schadefrequentie doen dalen. 

Voor wie is de training bedoeld?
•  Vrachtwagenchauffeurs met een rijbewijs 

categorie C, CE, C1, C1E met code 95 
basiskwalificatie

•  Bestuurders van bestelwagens met een 
rijbewijs categorie B, BE

•  Ook fleetverantwoordelijken, 
transportmanagers, bedrijfsleiders

Meer dan de helft van de schades bij onze klanten 
ontstaat nog altijd door manoeuvreren, terwijl dit 
type schade eigenlijk makkelijk te voorkomen is.

Manoeuvreerschades zijn nochtans niet niks voor een bedrijf met een eigen vloot: het 
bedrijfsvoertuig moet gerepareerd worden, kan enige tijd niet rijden en het dagelijkse 
werk komt in het gedrang. Een gemiddelde schade kost de firma al snel € 2.500,-, directe 
en indirecte kosten inbegrepen. Dit zijn kosten voor eigen rekening. Dat betekent dat het 
bedrijfsvoertuig zo’n zes tot acht maanden moet rijden om dit weer terug te verdienen.

in samenwerking met 



Waarover gaat de training?
Tijdens de opleiding benadrukken we 
het belang van schadepreventie in de 
transportsector en het beheersen van de 
directe en indirecte kosten als gevolg van 
manoeuvreerschade. De training behandelt 
in totaal twaalf manoeuvres, van het 
correct waarnemen en juist beslissen bij een 
dode hoek tot het positie kiezen en draaien 
bij krappe ruimtes.
•   In het theoretisch gedeelte besteden we 

aandacht aan de dodehoekproblematiek, 
kijktechnieken, mentale aspecten, 
controles en risico’s bij verschillende 
manoeuvres.

•   In het praktijkgedeelte pakken we 
klantgerelateerde problematieken aan 
door te oefenen in functie van de meest 
voorkomende schades:

   Spiegelafstelling
   Aan- en afkoppelen
   Ruimte zoeken
   Verschillende manoeuvreer- 

oefeningen
   Meten van de dode hoek
   Voertuigcontrole
   Tal van andere oefeningen

Waarom deze training volgen?
•   Als transportbedrijf moet u in eerste 

instantie voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen rond opleidingen. Maar de 
opleiding, op maat van uw bedrijf, dient 
voornamelijk om uw schadefrequentie 
naar omlaag te brengen.

•  De cursisten leren beter manoeuvreren 
en krijgen meer inzicht in de dodehoek-
problematiek. Zo zien wij bij cursisten een 
verhoogde motivatie door de erkenning 
die ze krijgen, minder stress, minder 
schades en een veiligere werksituatie. 

Onze TVM preventieadviseurs over  
de training rond manoeuvreren en  
dode hoek:
“De nascholingspunten zijn bijzaak, het  
gaat erom dat je professionele mensen 
traint, die willen leren om zich te verbeteren. 
Helemaal volgens de filosofie van TVM die 
hamert op preventie en goede voorbeelden 
graag op een voetstuk plaatst, vertrekt de 
training pedagogisch gezien vanuit wat goed 
gaat. In die positieve sfeer haal je ook de 
kwetsbaarheden binnen de groep naar boven 
en leren de deelnemers nog het meest van de 
ervaring van hun collega’s.”

Meer weten over de training  
Manoeuvreren en dode hoek?

Neem een kijkje op www.tvm.be/manoeuvreertraining  
of neem rechtstreeks contact op via e-mail naar 

topdriver.belgium@wabco-academy.com. 
Wij helpen u graag verder. 
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Informatie

Algemeen
•   In-company opleiding op maat van het bedrijf
•   Opleiding erkend door MOW Vlaanderen onder  

het nummer OCF/156 – MPM-009 en gegeven  
door WABCO Belgium bvba

•   Geeft recht op 7 kredietpunten i.k.v. code 95

Duur
•   1 dag

Prijs
•   € 325,- per deelnemer (excl. BTW), indien klant bij TVM Belgium 
•   Inclusief handboek voor elke deelnemer
•   Via de KMO-portefeuille en andere sectorgerichte subsidies kunt u 

financiële tussenkomsten aanvragen. Hierdoor wordt de effectieve 
opleidingskost met 50% à 60% verlaagd

Deelnemers
•   Minimum 3 deelnemers

Locatie en catering
•   Eventuele huur van de locatie en catering is  

niet inbegrepen in deze prijs

Disclaimer
De informatie in deze fiche is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden 
ontleend. Het is verboden om delen hieruit te kopiëren of te veranderen. Gebruik 
van deze inhoud is verboden tenzij TVM Belgium eerst toestemming verleend 
heeft. Een verzoek hiertoe kunt u indienen via info@tvm.be. 
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