Transporteffect/Chauffeursnieuws
Kennis
Ervaring
Discretie
Openheid
Betrokkenheid
Ondernemingszin
Kwaliteitsgerichtheid
Chauffeurswelzijn gedreven
Anders denken = Anders doen

Waarom Transporteffect?
Brede kennis uit jarenlange intensieve
deelname aan de praktijk heeft onze
inzichten dusdanig ontwikkeld dat we
actuele moeilijkheden vaak in- en doorzien
vanuit mogelijke oplossingen.

LET’S
TALK

Waarin Transporteffect?
De essentiële thema’s
➢ Welzijn van chauffeur en bedrijf
➢ Goede nachtrust en gezondheid

• Grondig begrip voor alle deelnemers
sectorbreed, zowel verschillend in
expertise als generatiegebonden, geeft
ons vele mogelijkheden tot het
aanbrengen van verbeteringen.
• Samen streven we naar een goede balans
van werkbare situaties met goede
oplossingen voor de maatschappij.
• Wij willen er staan
voor elke deelnemer op
de maatschappelijke ladder!
• Wij kunnen en willen echt alle informatie
samenbrengen en verschaffen, die
nodig is om tot goede en gezonde regels
in de politiek te kunnen komen.

➢ Slimme logistieke oplossingen
➢ Praktijkgerichte onderzoeken
➢ Europese verkeersveiligheid
➢ Verduurzaming en milieu
➢ Welzijn van de chauffeur
➢ Efficiënte infrastructuur
➢ Veiligheid transport
➢ Imagoverbetering

De beroepschauffeurs
 merken bijvoorbeeld de gevolgen van de
regels die de politiek ontwikkelen,
 merken bijvoorbeeld als bedrijven niet
kapitaalkrachtig kunnen zijn,
 merken het als bijvoorbeeld wegen
onveilig zijn,
 merken het als bijvoorbeeld
transportcriminaliteit niet wordt
aangepakt,
 merken het als immigranten over de weg
lopen,
 merken het als er een politiek spel wordt
gespeeld tussen lidstaten,

Transporteffect- visie
Transport is de motor van de economie en
de maatschappij.
Stichting Chauffeursnieuws/
Transporteffect is al jarenlang actief in de
transportsector.
• Met toegang tot tienduizenden
beroepschauffeurs en de eigen
opgebouwde kennis kunnen wij unieke
en praktijkgerichte kennis overdragen
en het welzijn van de
vrachtwagenchauffeur verbeteren.

 merken als er geen voldoende
parkeeplaatsen zijn.

• Dit is te bereiken door alle
puzzelstukken op tafel te hebben om
gezamenlijk de puzzel tot een geheel
te krijgen.

• Het algemene welzijn van de
beroepschauffeur in de breedste zin van
het woord staat bij ons bovenaan

• De verschillende thema's en de
onderwerpen waarin wij onze
exclusieve expertise hebben dragen bij
aan een leefbare toekomst.

• Bedrijven, organisaties en politiek zijn
daarom welkom bij ons en wij voeren
graag dialogen op alle niveaus om bij te
dragen waar het verschil kan worden
gemaakt.

Een partnership met ons zal zorgen voor
toekomstgerichte samenwerking waarbij
de mens centraal staat, daarbij rekening
houdend met de verschillende culturen.

Transporteffect:
PartnerShip
Transporteffect/Chauffeursnieuws heeft
diverse platforms om het bereik te
vergroten en onze kennis in de markt te
zetten.
Voor partners is het erg interessant om ook
hun specifieke kennis aan de man te
brengen.
Buiten de voordelen die wij bieden met
PartnerShip, kunnen partners ook gebruik
maken van onze platforms.
Hierbij is te denken aan:
Uw logo op website en in nieuwsbrief
Artikelen (max. 10/jaar)
Leaderboardbanner
Rectangle banner
Direct mailing (ruim 2000 abonnementen
nieuwsbrief (groeiend) en ruim 3800
connecties bij bedrijven en organisaties)
• Partnerprofiel op onze
webpagina/website
• Tijdblok in de door ons georganiseerde
seminars

•
•
•
•
•

Voor deelname aan het PartnerShip vragen wij een bijdrage van
€ 895/maand

LET’S
DO THIS

Meer voordelen
Partnership
Onder andere:
•
Professionele app met actuele
updates
•
Ongelimiteerde toegang tot eigen
artikelen
•
Preventie transportcriminaliteit
•
Analyses en oplossingen
•
Toegang tot online brainstormsessies
•
Korting op toetsing keurmerk
•
Professionele kennisbank
•
Korting op toegang tot
aanbestedingen.
•
Advies verduurzaming
•
Vacaturebank en werving
•
Coachingstrajecten
•
Begeleiding ziekteverzuim
•
Campagneontwikkelingen
•
Mediation
•
Persoonlijke begeleiding
•
Research onderwerpen
•
Rapporten opstellen
•
Contraexpertise

Politiek en begeleiding

Seminars
• Kennisoverdracht is van essentieel belang
om verbeteringen tot stand te kunnen
brengen en op situaties in te spelen.

•

Uitvoering van projecten

•

Adviescampagne

•

Begeleiding voor kamervragen

• Publicatie van seminars, redevoeringen
en schriftelijke uiteenzettingen die enkel
gericht zijn op lokale en Europese politici
is hiervan een onderdeel.

•

Afhandeling (WOB) verzoek

•

Oplossingen voor infrastructuur

•

Advies verduurzaming

•

Vragendesk/helpdesk

•

Internationaal bruggen leggen

•

Inzicht in werkwijze bedrijven

•

Analyses en oplossingen

•

Preventie transportcriminaliteit

•

Verbetering welzijn

•

Vaste bijdrage

•

Jaarlijks minimaal 2 x bundel

•

Onderzoek op aanvraag

• Veelal wordt enkel vanuit boeken of met
computersimulaties gewerkt en
gecommuniceerd. Transporteffect bekijkt
het ook vanuit de praktijk.
• Transporteffect is van mening dat het van
essentieel belang is het totale
informatieplaatje en ook voorstellen voor
oplossingen aan te bieden.

Daarom bieden wij de politiek oplossingen
die praktijkgericht en ook uitvoerbaar zijn.
Alle door ons aangebrachte oplossingen
zijn op verschillende punten getest, waarbij
wij het toekomstig welzijn van de
chauffeur/mens scherp in de gaten houden.

Met Transporteffect
naar een betere toekomst

CONTACT

Stichting Chauffeursnieuws/Transporteffect
heeft zijn vestigingen in Nederland en in
België. Daarnaast zijn politieke contacten
en contacten met organisaties in alle
Europese lidstaten aanwezig.
• De toekomstvisie is ook de eenheid van
Europa door te voeren in het transport.
• In alle lidstaten wordt onze expertise
gebruikt en worden dialogen gevoerd,
met oog voor de diverse culturen en
nationaliteiten.
Niet alleen daarom zijn we uniek.
• Wij zijn ook uniek door het aanbieden
van goede oplossingen in huidig spelende
kwesties. Dit met het oog op duurzame
oplossingen die welzijn, leefbaarheid en
veiligheid verbeteren.
• Door gezamenlijke gezonde inspanning
zullen we later in de geschiedenisboeken
kunnen teruglezen hoe het tij ten goede
van de mensheid is gekeerd.

cannoo@transporteffect.nl
Tel: + 31 6 396 10 780
Transporteffect/Chauffeursnieuws
Spinklosstraat 1
6515 GC Nijmegen
(Discretie gegarandeerd)

