Security Awareness
TAPA / AEO

Om te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden in de TAPA-FSR en TAPA-TSR normering
en in de AEO-richtlijn moet al het personeel getraind worden om bewustzijn te borgen op het gebied
van Security Awareness.
Voor de TAPA FSR 2020 normering geldt dat alle medewerkers binnen 60 dagen na in dienst treden
getraind moeten zijn en voor chauffeurs geldt bij de TAPA TSR 2020 normering dat zij binnen 30 dagen
na in dienst treden getraind moeten zijn.Na de eerste training moet de training vervolgens elke twee
jaar herhaald worden.
Ook voor AEO moeten nieuwe medewerkers korte tijd nadat zij in dienst zijn gekomen getraind
worden op het gebied van Security Awareness. Ons advies is om hier ook de herhaal termijn van 2 jaar
aan te houden.

Prijs
In-company training (per persoon)
Minimaal 8 deelnemers.

€ 60,-

E-learning (bij 1-5 deelnemers, p.p.)
E-learning (bij >5 deelnemers, p.p.)

€ 50,€ 40,-

Al onze prijzen zijn exclusief BTW.

Opzet
De training is volledig gericht op de praktijk. De
voorbeelden en praktijksituaties zijn daarop
afgestemd.
Onderdeel van de e-learning is naast uitleg in de
vorm van tekst ook inhoudelijke video’s en
tussentijdse toetsing.

De training duurt ca. 2 uur (incl. toetsing).
Inhoud
Onderwerpen in deze training zijn:
- oorzaken criminaliteit en fraude;
- veiligheidsbewustzijn en alertheid;
- veiligheidsrisico’s herkennen;
- hoe te handelen bij een incident;
- fysieke beveiliging;
- informatiebeveiliging;
- beveiliging wegtransport;
- bijzondere situaties, zoals overval en
terrorisme.

Benodigdheden
Voor een in-company training vragen wij om de
aanwezigheid van een beamer en een geschikte
trainingsruimte.
Voor de e-learning is een goede internetverbinding
noodzakelijk en een digitaal device zoals
smartphone, tablet, laptop of PC.

Voor meer informatie over onze andere trainingen
verwijzen we u naar onze website: www.ktl-nederland.eu.
Of neem contact met ons op voor een offerte op maat.

