
Transportcriminaliteit is een groot probleem in 
Nederland en in heel Europa. De chauffeur is 
zeer kwetsbaar. Lading- en voertuigdiefstallen, 
overvallen, agressie, aanhouding door nepagenten 
en zelfs ontvoering zijn incidenten waar uw 
chauffeurs mee te maken kunnen hebben. Ook op 
de bedrijfslocaties zelf vindt criminaliteit plaats.  

Om uw bedrijf en uw medewerkers te beschermen 
tegen criminaliteit kunt u uw eigen panden en 
terrein beveiligen. Maar ook uw medewerkers – 
chauffeurs, planners en warehouse medewerkers 
– horen zich bewust te zijn van beveiliging zodat u 
als bedrijf minder kwetsbaar bent. 
TLN Consultancy heeft daarom de training 
“Beveiliging en bewustwording voor chauffeurs en 
medewerkers in de logistieke sector” ontwikkeld; 
met veel praktijkvoorbeelden en voor u concreet 
toe te passen. 

Doel training 
Deze training verhoogt het veiligheidsgevoel 
van chauffeurs en verkleint de kans dat uw 
medewerkers doelwit worden van criminelen. 
Chauffeurs moeten weten hoe ze noodsituaties 
kunnen voorkomen en hoe zij moeten handelen 
als ze toch in die situatie belanden. In de praktijk 
blijkt dat vaak met een aantal relatief simpele 
adviezen en maatregelen, veel ellende kan 
worden voorkomen.

Doelgroep
De training is in principe bedoeld voor 
chauffeurs, maar is ook geschikt voor warehouse 
medewerkers en planners. Uiteraard kunt u als 
ondernemer ook aan de 
training deelnemen.  

Vervoert u wel eens elektronica, confectie of alcoholische dranken? Staat u wel eens stil hoeveel 

uw lading waard is en welke veiligheidsrisico’s dit heeft? Diverse soorten lading zijn aantrekkelijk 

voor criminelen. Het is een misvatting dat u bij diefstalgevoelige lading alleen moet denken aan 

bijvoorbeeld LCD-schermen of de allernieuwste mobieltjes.  
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Opbouw training
De training bestaat uit een programma van 1 dag 
en is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
•	 Beveiliging	en	bewustwording	voor	chauffeurs
•	 Security	op	de	vestiging	
•	 Het	voorkomen	en	het	terugdringen	van	

overvallen op chauffeurs
•	 Het	voorkomen	en	het	terugdringen	van	

overvallen op locatie 
•	 Agressietraining	
•	 Het	voorkomen	van	illegale	immigranten	in	het	

voertuig
•	 Het	voorkomen	van	drugs	in	voertuig	en/of	

lading 

Criminaliteitspreventie commercieel benutten
Opdrachtgevers en klanten stellen steeds vaker 
hoge eisen aan de beveiliging van de logistieke 
keten en verlangen dat  personeel een training 
criminaliteitspreventie heeft gevolgd. Klanten 
worden steeds bewuster en kiezen daardoor vaker 
voor een bedrijf waar beveiligingsmaatregelen 
zijn	genomen.	Als	u	actie	onderneemt	en	u	uw	
werknemers een gerichte training laat volgen, 
laat u hiermee zien dat u serieus bezig bent met 
criminaliteitspreventie en bewustwording.

Ontwikkeld vanuit de praktijk met een 

laagdrempelige inhoud

Toelichting Code 95
De training kan in het kader van de verplichte 
nascholing gevolgd worden en telt mee voor 
de Code 95. De training bestaat uit in totaal 7 
modules en de waarde van de nascholing is 
7 punten. Er kan eventueel worden gekozen 
voor het volgen van een beperkt aantal 
modules. De Code 95 is echter alleen van 
toepassing indien alle 7 modules zijn gevolgd. 

Locatie
De locatie wordt in overleg vastgesteld en 
vindt zoveel mogelijk plaats in uw eigen regio. 
Bij een voldoende grote groep is ook een  
In-company training mogelijk. 

Groepsgrootte
De groep bestaat uit maximaal 16 personen. 

Duur
De duur is 7 uur nascholing plus 1 uur pauze 
verspreid over de dag. 

Prijs
€ 199,00 voor werknemers van TLN leden
€ 269,00 voor werknemers van niet-TLN leden 

TLN Consultancy stelt uw 
belang centraal en ként u als 
ondernemer. TLN consultants 
maken optimaal gebruik van de 
actuele kennis binnen het TLN-
netwerk, waar u van profiteert 
door een passend en praktisch 
advies. 


