
 

Wij zijn Prodrive Academy en Keypoint Consultancy 

Prodrive Academy is een handelsnaam van Prodrive Training B.V. en wij hebben ruim 25 jaar 

ervaring op het gebied van verhoogde rijvaardigheid en veilig en verantwoord rijden.  

Keypoint Consultancy is een adviesbureau op het gebied van verkeer en mobiliteit en wij hebben 

bijna 25 jaar ervaring op het gebied van ICT, verkeer en gedrag. 

Mobiliteit en ICT worden steeds meer verweven. Auto’s worden steeds slimmer. Er komen steeds 

meer systemen die bestuurders ondersteunen en er komt een verschuiving naar (semi)- autonoom 

autorijden. Elektrisch rijden wordt de normaalste zaak van de wereld. Dit is het werkveld van 

Prodrive en van Keypoint. 

 

 
 

Onze gezamenlijke missie is het verkeer veiliger, schoner, zuiniger en efficiënter te maken, met als 

uiteindelijk doel geen verkeersdoden meer en een schonere lucht. De rol van Prodrive Training is 

bestuurders optimaal gebruik leren maken van moderne voertuig technologie en alternatieve 

aandrijfvormen in combinatie met het coachen in een probleem voorkomende rijstijl totdat de 

volledige transitie naar 100% autonoom rijden bereikt is of dat er geen verkeersdoden meer zijn. 

De rol van Keypoint Consultancy is om wegbeheerders te begeleiden bij het optimaal inzetten van 

nieuwe mobiliteitsoplossingen in hun werkprocessen op het gebied van verkeersveiligheid, 

verkeersmanagement en assetmanagement. 

  



 
 

 

Prodrive Training werkt met een vast team van 10 trotse medewerkers vanuit ons kantoor in 

Lelystad. We sturen een team van in totaal 45 rijvaardigheidstrainers Trainer Coaches aan en er 

wordt 7 dagen per week gewerkt in de uitvoering. Prodrive Training werkt met de “elke dag 1% 

beter” visie, dat wil zeggen dat we elke dag 1% beter willen worden ten opzichte van de 

voorgaande dag waardoor we onze dienstverlening naar onze klanten toe constant verbeteren. 

Keypoint Consultancy werkt met een vast team van 25 adviseurs vanuit onze kantoren in Utrecht 

en Enschede. Wij leveren kwalitatief hoogwaardige advisering en zijn betrokken bij de laatste 

mobiliteitsontwikkelingen. We onderhouden daartoe ook goede relaties met verschillende 

onderzoeksinstellingen, waarmee we in projecten samenwerken aan toegepaste wetenschap. 

 

Situatieschets – theorie en praktijk 

Wij laten uw genodigden kennis maken met de huidige stand van zaken m.b.t. ADAS. Allereerst 

nemen de adviseurs van Keypoint de genodigden mee in de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied ADAS, connected en zelfrijdende voertuigen. De genodigden krijgen uitleg van de theorie 

achter ADAS systemen en de effecten van deze systemen op verkeersveiligheid en doorstroming. 

Zij krijgen daarmee inzicht in de kansen die ADAS systemen bieden voor hun huidige en 

toekomstige werkzaamheden. We behandelen de volgende onderwerpen: 

 

• ADAS in beleid: Smart Mobility, Dutch Reality 

• Theorie: ADAS voor verkeersveiligheid en doorstroming 

• Verkeerspsychologie: hoe we als mens omgaan met ADAS 

• ADAS en de kansen voor wegbeheerders 

• De toekomst van connected en zelfrijdende auto’s 

 

Na de theorie gaan de genodigden zelf in de praktijk ervaren hoe deze systemen werken en wat 

deze systemen momenteel kunnen en niet kunnen. Om het rijdende gedeelte veilig, vlot en 

verantwoord te laten verlopen is gekozen voor Prodrive Trainers die dit programma begeleiden. Zij 

leggen de werking van de systemen uit maar gaan in de auto ook het gesprek aan over 

beperkingen van deze systemen, kansen en gevaren. Ook wordt gesproken over welke invloed de 

wegbeheerder heeft om deze rijhulpsystemen (ADAS) optimaal te laten werken. 

 

  



 
 

 

 

 

De semi autonoom rijdende auto 

Het verkeer wordt steeds veiliger dat heeft in grote mate te maken met auto’s die steeds slimmer 

worden en de bestuurder steeds meer helpen om ongevallen of schade te voorkomen. Maar 

hoever is de techniek inmiddels en wat kan deze techniek voor jou als bestuurder betekenen. Hoe 

kunnen deze systemen jou helpen veiliger en comfortabeler aan het verkeer te deelnemen, of haalt 

deze moderne technologie juist alle charme van autorijden weg? En hoe kunnen wegbeheerders 

inspelen op de mogelijkheden en benodigdheden van deze systemen, bijvoorbeeld in hun 

wegontwerp, zodat deze systemen optimaal kunnen presteren? 

 

Onze ervaring heeft ons geleerd dat wanneer bestuurders actieve veiligheidssystemen zelf ervaren 

en dit koppelen aan de theorie, zij juist erg enthousiast worden over deze moderne technologie. De 

bestuurders raken overtuigd van de voordelen van deze systemen en verlaten de “angst” dat deze 

systemen het plezier van het autorijden wegnemen. 

 

Uitvoering van de ritten 

In elke auto zit op de bijrijdersstoel een professionele en wettelijk gecertificeerde Prodrive rijtrainer 

met overwicht en kennis van zaken m.b.t. tot de huidige stand van zaken met betrekking tot semi-

zelfrijdende auto’s.  

Onze Prodrive trainers: opgeleid, ervaren, gecertificeerd, coachend, enthousiast, gemotiveerd, 

representatief en deskundig. Met gastheerschap en klantgerichtheid helpen de merk specialisten 

met een vlot, veilig en professioneel verloop van het programma. 

 

Ten slotte 

We zijn een gedreven en enthousiast team wat graag wil werken voor u. 

Voor eventuele vragen staan wij u graag te woord. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Prodrive Training     Keypoint Consultancy 

 

Mark Maaskant     Ronnie Poorterman 

Tel. 0320-287290     Tel. 06-58796681 

Bekendheid van actieve veiligheidssystemen 
Tell me, and I may forget. Show me and I may remember.  
Let me experience, and I will understand. 


