Asse en Vervoerscollege Venlo gaan intensief samenwerken
Asse en Vervoerscollege Venlo hebben een convenant gesloten, waarin beide partijen
afspreken dat ze - wat betreft het opleiden in de transport- intensief gaan samenwerken.
Asse is vooral actief op het gebied van het leveren van digitale
systemen ( o.a. TomTom Telematics en inSight: Source Remote
Download), die het rijgedrag registreren , analyseren en uitlezen.
Vervoerscollege Venlo verzorgt opleidingen en nascholingen van
duurzaam inzetbare beroepschauffeurs in het kader van een
‘leven lang leren’ concept en beschikt over een digitaal
opleidingssysteem, dat klanten ontzorgt in het beheren, plannen
en registeren van hun opleidingen en vereiste bevoegdheden.
De technische ontwikkelingen in de transportsector – met connected trucks, zelfrijdende
auto’s en truck platooning als meest actuele voorbeelden -gaan momenteel razendsnel, wat
betekent dat er op het snijvlak van techniek en mens de komende jaren veel gaat
veranderen. Met deze samenwerking gaan partijen elkaars kennis, kernkwaliteiten en
middelen uitwisselen om gezamenlijk te werken aan onder meer een vernieuwend
opleidingsaanbod, dat optimaal invulling geeft aan de komende ontwikkelingen.
Jeroen Engelhart van Asse hierover: “ Wij richten ons primair op alle aspecten rond ICT
systemen in en rondom voertuigen, het geven van trainingen in bredere zin is voor ons geen
kernactiviteit, maar ondersteunend aan de systemen die we leveren. Door de samenwerking
met Vervoerscollege Venlo kunnen we beiden werelden optimaal blijven bedienen en onze
specifieke trainingen in samenwerking met het Vervoerscollege aanbieden. Ik heb er
vertrouwen in dat we de overige trainingen kunnen onderbrengen bij een gekwalificeerde
partij als Vervoerscollege Venlo “. De samenwerking met Asse levert volgens Hans Rutten
van Vervoerscollege “naast een meer op de toekomst toegesneden opleidingsaanbod ook
schaal- en synergie- voordelen op waar de klanten veel voordeel mee kunnen behalen.
Samen met Asse kunnen we onze klanten een nog beter en een toekomstbestendiger
opleidingspakket aanbieden, ik heb hoge verwachtingen van de nieuw te ontwikkelen
trainingen “.
Naast het ontwikkelen en in de markt zetten van vernieuwende opleidingen zijn er in het
convenant ook afspraken gemaakt over het uitwisselen van instructeurs en docenten, het
over en weer inzetten van leslokalen, –voertuigen en systemen. Beide partijen zien deze
samenwerking als een wezenlijke stap in de realisatie van een Logistieke Campus, een
regionaal platform en plek waar kennis, opleiding en mobiliteit op het gebied van Transport
en Logistiek samen zullen komen.
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