
 

 

 

  

  

 

 
Praktijktrainingen: HNR(W-01) en  

(BBS-) Rijoptimalisatie/ schadepreventie (W-02) 
 

HNR (Het Nieuwe Rijden):  
Het doel van deze cursus is chauffeurs een juiste rijstijl (aan) te leren zodat dit een 
voordelige invloed heeft op het brandstofverbruik en ook nog minder belastend voor het 
milieu is. De rijstijl die wij hanteren van Het Nieuwe Rijden (HNR) combineert 
brandstofbesparing (10 tot 15%) en veiligheid op optimale wijze. Door het HNR toe te 
passen in uw bedrijfsvoering zal er een fikse kostenbesparing ontstaan voor uw 
onderneming in combinatie met veilig en comfortabel rijden. De training bestaat zowel uit 
theorie- als praktijkoefeningen. 

 
Rijoptimalisatie (schadepreventie):  
Tijdens de cursus 'Rijoptimalisatie schadepreventie' leert de cursist defensiever te 
rijden dan voorheen. Daarnaast wordt de cursist zich bewust van de risicovolle 
situaties die hij/zij onderweg tegenkomt, maar ook bij het laden en lossen. De training 
bestaat zowel uit theorie- als praktijkoefeningen. 

 
Voor wie is deze cursus bedoeld? 
Deze training is bestemd voor beroepschauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C of 
CE of D of DE.  
 
Inhoud cursus: 
De cursus bestaat uit een deel thuisstudie (vier uur E-Learning). Daarna komt een 
gespecialiseerde trainer drie uur bij de cursist op de afgesproken datum de praktijktraining 
verzorgen in uw vrachtauto. Indien een eigen vrachtauto niet voorhanden is, kan dit met 
een door VCF Trainingen geleverde vrachtauto tegen beperkte meerkosten. 
Aansluitend wordt er intern getest of de cursist de cursus voldoende heeft begrepen en 
inhoudelijk correct kan toepassen. Tevens wordt schriftelijk een rapportage 
teruggekoppeld inzake de te bereiken financiële besparing en brandstofbesparing, mits 
deze nieuw geleerde rijstijl gecontinueerd wordt. 
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SOOB erkenning: 
VCF Trainingen is voor de SOOB-subsidie regeling erkend! (www.soobsubsidiepunt.nl). 
 
Combinatie HNR en Rijoptimalisatie: 
Een combinatie van HNR en Rijoptimalisatie is eveneens mogelijk. Laat u vrijblijvend 
informeren, we vertellen u er graag over!   

 
Code 95: 
Deze cursus kan desgewenst meetellen voor de code-95 nascholingseisen met 7 punten. 
Het is dan wel noodzakelijk dat dit minimaal drie dagen voorafgaand aan de cursus is 
afgestemd met VCF Trainingen. 
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