
 

 

BRUSECO Masterclass Incidentmanagement 

 

Incidentmanagement: een must voor iedere chauffeur 

Het is de schrik van iedere chauffeur: betrokken raken bij een ongeval. We horen het dagelijks op 

de radio. File, gewonden, doden door ongevallen. Je zou er bijna aan wennen....Ach…het overkomt 

toch altijd een ander, nietwaar? 

Wanneer bent u aan de beurt om betrokken te raken bij een ongeval? Niemand die dit weet. Het 

komt altijd onverwacht….. of toch niet? Misschien bent u al eens betrokken geraakt bij een ongeval? 

Wat zou u graag anders gedaan hebben? 

 

BRUSECO benadert dit onderwerp geheel eigentijds: samen 

gaan we op zoek naar het ontstaan van ongevallen. 

Hiervoor begint u met een online training via Excellent.Me. 

U leert hier de elementen herkennen van factoren die tot 

een ongeval kunnen leiden. We geven u een speciale kijk 

op incidenten. Een ongeluk komt nooit zomaar op uw pad.  

 

Vervolgens komt u bijeen, samen met een zeer ervaren specialist van BRUSECO. U ontmoet uw 

medecursisten die elk met hun eigen ervaringen naar de training komen. Tijdens deze masterclass 

leert u concreet en effectief om te gaan met bijzondere situaties. Stel dat u betrokken raakt bij 

een wildongeval of een kettingbotsing, wat is uw werkwijze dan? En wat wordt er wettelijk van u 

verwacht als er gewonden of doden zijn gevallen? 

Samen doorlopen we diverse ongevalsscenario’s. We sluiten af met zeer concrete rollenspellen, 

zodat u exact weet wat ervan u verwacht wordt als u toch bij een (ernstig) ongeval betrokken 

raakt. U gaat vanaf dan goed voorbereid op pad. 

 

Bent u erkend directiechauffeur (CCV-D of DEKRA gecertificeerd)? Dan betaalt u na het succesvol 

volgen van deze masterclass slechts €495,- voor uw volgende applicatiedag rijvaardigheid!  

 

Investering 

Uw investering bedraagt €195,- voor de Masterclass (1 dag training, lunch, en online theorietraining 

met examen) en het BRUSECO certificaat. Bent u gecertificeerd directiechauffeur? Dan betaalt u 

voor de registratie van deze masterclass als herhalingsdag bij het CBR een toeslag van €16,55. 

Deze masterclass wordt alleen gegeven bij een minimale aanmelding van 8 personen.  

 

 



 

 

Inschrijving BRUSECO masterclass Incidentmanagement 

Ja, ik wil graag deelnemen aan de masterclass Incidentmanagement.  

neem contact met mij op om een datum vast te stellen. 

Duur   : van 09:30 tot 17:30 uur 

Waar    : BRUSECO kantoor in Maarssen. 

 

Mijn gegevens: 

Naam:  .............................................................. 

Adres:  .............................................................. 

PC en plaats:  .............................................................. 

Telefoonnummer: .............................................................. 

E-mailadres:  .............................................................. 

BSN nummer:  .................................. Geboortedatum: ........................... 

 

Handtekening: .............................................................. 

 

Kruis aan wat voor u van toepassing is: 

□ Ik ben beroepsmatig veel onderweg en wil mijn kennis en vaardigheden graag verbreden door 

het volgen van deze masterclass. Ik betaal €195,- , inclusief lunch en BRUSECO certificaat. 

□ Ik ben CCV-D en/of DEKRA gecertificeerd directiechauffeur. Ik betaal €195,- voor deze 

masterclass en €16,80 voor de registratie van een applicatiedag bij het CBR. Totaalbedrag: 

€211,80. 

 

Hoe betaalt u?  

□ Ik ontvang een factuur en maak de deelnamekosten minimaal 2 weken voor aanvang van de 

masterclass over op het rekeningnummer van BRUSECO. (Graag o.v.v. masterclass 

Incidentmanagement) 

□ Mijn werkgever betaalt deze masterclass. U kunt de factuur versturen aan:  

 ................................................................................................................  

 Mailadres: ....................................................................................................  

Stuur het volledig ingevulde formulier naar: 

BRUSECO, t.a.v. registratie opleidingen, Postbus 1200, 3600 BE Maarssen. 

Of fax het naar 088 – 2787 333. Scannen en per email toesturen kan ook: info@bruseco.nl 

mailto:info@bruseco.nl

