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Mentor chauffeur

De mentor chauffeur is een door het bedrijf geselecteerde, ervaren en objectieve chauffeur. Deze voert binnen 
de door het bedrijf gestelde bevoegdheid zijn taken uit. Deze taken zijn naast het begeleiden, motiveren en 
opleiden van alle collega’s, ook het bijhouden van zijn administratie en rapportage. De mentor chauffeur is 
een middel voor het bedrijf om de kosteneffectiviteit te verhogen. 

Voor wie?
Voor personeel werkzaam binnen 
de transportsector.

Doel
De mentor chauffeur wordt opge-
leid om diverse taken binnen het 
bedrijf uit te voeren. Hij leert zo 
objectief mogelijk, op een sociale 
wijze zijn kennis over te dragen 
aan zijn collega’s. Tevens leert hij 
hoe een objectieve rapportage 
opgemaakt dient te worden. Door 
middel van diverse gesprekstech-
nieken leert de mentor acceptatie 
te kweken wat belangrijk is voor 
het bereiken van het gestelde doel. 
Deze opleiding stelt de mentor 
in staat snel en eenvoudig een 
analyse te maken. Hierdoor kan 
hij direct informatie delen met 
zijn leidinggevende. Tevens is de 
mentor chauffeur een klankbord 
voor zijn collega’s.

Inhoud
Instructie kunnen geven; �
Beoordelen en motiveren van  �
medewerkers;
Beoordelen en bijhouden van  �
resultaten;
Een begeleidingsgesprek kunnen  �
voeren;
Omgaan me conflicten; �
Omgaan met risicofactoren op  �
de weg
Het organiseren en maken van  �
onderwijsmiddelen en het geb-
ruik hiervan;
Rijden in een trainingsvoertuig  �
en het geven van bedrijfsmatige 
instructie

Certificaat en  
beoordelingsformulier
Er wordt geen examen afgeno-
men. Deelnemers ontvangen een 
certificaat van TÜV Rheinland 
Akademie GmbH als bewijs van 
deelname.

Duur
6 dagdelen

Aantal deelnemers
4-12

Startdata
in overleg

Uitvoering
in company of met voertuigen van 
TÜV Rheinland Akademie GmbH

Prijs: (excl. BTW)
Prijs                           975,00 €
Susbidie SOOB 75%
Loonsuppletie                 25,00 € *

Subsidieaanvraag wordt door 
TÜV Rheinland Akademie GmbH 
begeleid.

*per dagdeel

Kontakt
TÜV Rheinland Akademie GmbH
Verkehrs-Sicherheits-Zentrum
Eichenkamp
53332 Bornheim   
Tel. +49 2222 9669 -0
Fax +49 2222 9669 -9 
servicecenter@de.tuv.com


