De top van de markt
De markt vraagt om gekwalificeerde
directiechauffeurs
Topbestuurders, executives, DGA’s, bewindspersonen, topambtenaren en bestuurders van (non-)profit-instellingen
willen directiechauffeurs die passen bij hun eigen
persoonlijkheid en bij de cultuur van hun organisatie. De
directiechauffeur moet over een excellente rijstijl beschikken,
maar dient zich daarnaast goed te kunnen aanpassen aan wat
van hem of haar wordt gevraagd. Denk hierbij aan kwaliteiten
als dienstverlenend, communicatie, discretie, punctualiteit en
representativiteit. Een professionele directiechauffeur
beschikt over een excellente beroepshouding en ontzorgt zijn
passagier en opdrachtgever.

Professionele chauffeurs die willen excelleren in
hun vak
DEKRA D1 gecertificeerde directiechauffeurs behoren tot de top
van de markt. Het zijn professionals die beschikken over een
onberispelijke staat van dienst. Ze hebben meer dan 100 uur
(praktijk)opleiding gevolgd en zijn door het externe en
onafhankelijke exameninstituut DEKRA getoetst. Als ze voldoen
aan de hoge eisen die DEKRA stelt, worden ze als
beroepsprofessionals ingeschreven in het internationaal
erkende DEKRA-register voor International Executive Chauffeurs
(IEC). Geen enkel andere certificeringsinstituut in Nederland
biedt deze kwaliteitsgaranties.

DEKRA is de nieuwe norm, sinds 2009
De examinering van directiechauffeurs gebeurt door DEKRA,
een internationaal erkend en onafhankelijk certificeringsinstituut (in Nederland onder meer bekend van KEMA
Quality).
In 2009 heeft DEKRA Duitsland het eerste kwaliteitscertificaat
voor directiechauffeurs uitgereikt. Sinds 2014 neemt DEKRA
ook examens af voor directiechauffeurs uit Nederland, België
en Frankrijk. Het certificaat is hiermee ook internationaal
geldig.

Zware exameneisen
DEKRA toetst directiechauffeurs via een uitgebreide
toetsmatrijs, met meer dan 40 punten. De rijvaardigheid,
beroepshouding, presentatie en het probleemoplossend
vermogen van de directiechauffeur worden geëxamineerd via
een twee uur durend examen. Daarnaast worden alle
aspecten van de internationale verkeersdeelneming getoetst.
Kandidaten moeten bovendien voldoende kennis hebben van
de psychologische aspecten die samenhangen met het
beroep, zoals de professionele relatie met de VIP en
verschillende gesprekstechnieken. Ook moeten ze over
voldoende zelfkennis beschikken. De chauffeur moet voor alle
examenonderdelen een ruim voldoende halen om te kunnen
slagen. Minder volstaat niet.

College van Deskundigen houdt toezicht

Een nieuwe generatie
directiechauffeurs staat voor
u klaar.

Een onafhankelijk College van Deskundigen ziet toe op het
vaststellen van de actuele toetsmatrijs en op toetredende
opleiders. In het college zitten vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven, onderwijs, hoogwaardig personenvervoer en
deskundigen uit de wereld van etiquette en protocol.

Verplichte bijscholing om kennis actueel te
houden
De DEKRA-gecertificeerde directiechauffeur is verplicht om
ieder jaar minstens acht uur een gespecialiseerde masterclass
of applicatiedag praktijk te volgen. Hiermee bieden wij de
garantie dat kennis en vaardigheden actueel blijven en waar
nodig uitgebreid en verder aangescherpt worden.
Vraagt u voortaan om een DEKRA gecertificeerde directiechauffeur, dan is kwaliteit gegarandeerd.

Betrouwbaar
Voordat een directiechauffeur examen mag doen, moet hij of
zij een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een
medische gezondheidsverklaring overleggen. DEKRA is het
enige instituut dat deze garanties van examenkandidaten eist.

Het DEKRA IEC Register is uw kwaliteitswaarborg
DEKRA beheert het certificeringsregister voor International
Executive Chauffeurs. Nadat de directiechauffeur de examens
succesvol heeft afgelegd, wordt de chauffeur in dit register
ingeschreven en ontvangt hij of zij een persoonlijke
chauffeurspas. U heeft toegang tot het register en kunt zo
checken of uw directiechauffeur actueel is opgeleid en beschikt
over een geldig certificaat. De vermelding in het DEKRA IEC
Register is de waarborg dat u beschikt over een hoogopgeleide,
professionele directiechauffeur. Iemand die op zijn of haar
vakgebied tot de top behoort.
Wilt u meer informatie over de DEKRA gecertificeerde
opleidingen voor directiechauffeurs? Neem dan contact op met
BRUSECO via 088-2787300 of via info@bruseco.nl.
BRUSECO is erkend opleider volgens de DEKRA normen.

DEKRA stelt hoge eisen aan de opleiders. Zo worden eisen
gesteld aan de voertuigen, instructeurs, inhoud van de
opleidingen, uitvoering van de trainingen en samenstelling
van de lesstof.

Audits

Om de kwaliteit van de opleider te kunnen garanderen, voert
DEKRA diverse keren per jaar inhoudelijke audits uit bij het
opleidingsinstituut. De kwaliteit van de opleiding wordt zo
onafhankelijk beoordeeld. Tevens wordt de aanwezigheid van
de kandidaten gecontroleerd. De opleider ontvangt
vervolgens een schriftelijke beoordeling.
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Omschrijving / toetsing
Persoonlijke presentatie
Communicatie
Check justitieel verleden (VoG)
Check gezondheid
Rijvaardigheid
Baantraining
Verkeerskennis Nederland
Verkeerskennis België
Verkeerskennis Duitsland
Verkeerskennis Frankrijk
Psychologische aspecten
Probleemoplossend werken
Ritopdracht voorbereiding
Praktijktraining België
Praktijktraining Duitsland
Cyber security
Veiligheid actief en passief
Audits op inhoud
Audits op aanwezigheid
Praktijkexamen

Studiebelasting

X
X
X

√
√
√
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

√
X

