Code95 en geconditioneerd transport
Wat is Code95?
Met de komst van Code95 is het papieren chauffeursdiploma komen te vervallen. Dit wordt
vervangen door Code95 op het rijbewijs. Deze code is vijf jaar geldig. Doelstelling hiervan is
om op Europees niveau de kwaliteit van de chauffeur in het goederenvervoer te verbeteren.
De gevolgen
De richtlijn stelt dat de beroepschauffeur elke vijf jaar minimaal 35 uur aan gecertificeerde
nascholingscursussen moet volgen. De cursusduur is wettelijk minimaal 7 uur per cursus.
Van de 35 uur dient de chauffeur minimaal één praktijkcursus te volgen waarin hij/zij 2,5 uur
zelf rijdt.

Nascholing via Route95
Route95 is een concept van Advance training & coaching en ontwikkeld in nauwe
samenwerking met Thermo King Transportkoeling. Route95 biedt een uniek cursusprogramma
‘op maat’ dat inspeelt op de verplichte nascholing voor chauffeurs.
Thermo King Transportkoeling en Route95 staan gezamenlijk stil bij het belang van
geconditioneerd transport.
De eisen aan geconditioneerd transport worden steeds strenger. Voedselveiligheid speelt
hierbij een belangrijke rol. Thermo King Transportkoeling maakt zich sterk voor een goede en
maatschappelijk verantwoorde nascholing van chauffeurs. Route95 biedt die mogelijkheid.
Via “MijnRoute95” beschikt de werkgever tevens over een gratis online urenregistratieservice.
Route95 biedt onder andere het volgende nascholingsaanbod:
HACCP en geconditioneerd transport*, communicatie en klantgerichtheid, productkennis, omgaan met
agressie, kennis van verkeer (nationaal en internationaal), digitale tachograaf / boordcomputer,
schadepreventief rijgedrag en kantelpreventie, veiligheidstraining, rijtraining manoeuvreren,
rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS), rijoptimalisatie rijvaardigheidsanalyse,
fysieke belasting, ladingzekeren, zit- en stuurhouding en spiegelafstelling.
* Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
werking koelmachine, bediening, temperatuur instellen, externe factoren, beladen
(luchtcirculatie), productkennis, enz. Dit alles gebaseerd op de kennis, informatie en
trainingen van Thermo King en Thermo King producten.
Voor meer informatie: www.route95.nl of www.thermoking.nl
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