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“Rijopleiding en
verkeersopvoeding zijn de
hoekstenen voor een veilig
verkeer”
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WIE IS FEDERDRIVE?
Federdrive is de federatie van erkende rijscholen en
opleidingscentra en behartigt de belangen van haar leden,
hun lesgevers en de leerlingen.
De federatie zet in op innovatieve projecten en neemt
initiatieven die ten goede komen van de werking en de
kwaliteit van haar leden, met als hoofddoel de gehele
sector naar een hoger niveau te tillen en hierdoor de
verkeersveiligheid te verbeteren. Federdrive staat voor
kennis, kwaliteit, transparantie en professionalisme.
De Raad van Bestuur van Federdrive is samengesteld uit
personen die dagdagelijks actief zijn in de rijschoolwereld,
waardoor ze de sector niet enkel kennen maar ook
beleven. Op die manier kan snel ingespeeld worden op wat
er omgaat binnen de sector.

WIE ZIJN HAAR LEDEN?
In Vlaanderen verenigt Federdrive 57 erkende
kwaliteitsrijscholen die samen 281 vestigingen
vertegenwoordigen. Federdrive mag m.a.w. 75% van alle
rijschoolvestigingen in Vlaanderen tot haar ledenbestand
rekenen. Van alle opleidingscentra in Vlaanderen, is 24%
aangesloten bij de federatie.
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ONZE DOELSTELLINGEN
We vertegenwoordigen de sector van de erkende
rijscholen en opleidingscentra op elk regionaal en federaal
beleidsniveau en komen daarbij op voor de belangen van
onze leden.
-- Vlaamse Stichting Verkeerskunde
-- Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid/werkkamers en
werkgroepen
-- Vlaams Forum Verkeersveiligheid
-- Overlegorganen MOW, GOCA, BIVV...
-- Agence Wallonne pour la Sécurité Routière
-- Conseil Supérieur Wallon de la Sécurité Routière
-- Expertencommissie zwaar vervoer FOD MOB
-- Europese Federatie Rijscholen
-- Audiovisuele Commissie FOD MOB

Federdrive streeft ernaar duurzame partnerships aan te
gaan, die haar leden voordelen opleveren.
We faciliteren de instroom van nieuwe lesgevers
door opleidingen te organiseren en de vraag naar
en het aanbod van stageplaatsen te coördineren in
samenwerking met onze leden, Cevora en Syntra.
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We stimuleren de kwaliteit van de werking van onze
leden, door een uitgebreid aanbod van bijscholingen
aan te bieden. Die geven de lesgevers de kans om de
evoluties en nieuwe inzichten binnen het lesgeven op de
voet te volgen.

We zetten actief in op verkeersveiligheid door middel van
innovatieve projecten en de kwalitatieve bijscholing van
lesgevers en docenten nascholing.

Er wordt gewaakt over het respecteren van de
wetgeving in de sector. Het is een van onze belangrijkste
doelstellingen om enkel te werken met en voor correcte
ondernemingen.

Daarnaast wenst de federatie een correcte beeldvorming
van de rijschoolsector te bewerkstelligen bij het grote
publiek, bedrijven en overheden.
We zijn een kennis- en expertisecentrum (edulogia) voor
onze leden en externe partners en informeren hen over
alle wijzigingen en nieuwigheden m.b.t. de voor hen
relevante thema’s.
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Federdrive realiseert een transparante
werking door open te communiceren met
haar leden, via de regionale vergaderingen,
de Algemene Vergadering, de tweemaandelijkse
nieuwsbrief, het intranet en de dagelijkse
secretariaatswerking.

We waarborgen de kwaliteit van de rijopleiding door
basisopleidingen en bijscholingen te organiseren voor
rijschoollesgevers en docenten nascholing.
De federatie wil harmonisatie bewerkstelligen tussen
de rijschoolopleiding en de examinering naar Europese
maatstaven.
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UW LIDMAATSCHAP, UW VOORDELEN
WIJ GEVEN U EEN STEM
Federdrive sluit regelmatig akkoorden af met sectorfondsen
en organisaties die enkel voor leden toegankelijk zijn. Door
onze sterke vertegenwoordigingsgraad in Vlaanderen, zijn
wij dé gesprekspartner om samenwerkingen mee op te
zetten. Hier kunnen onze leden alleen maar voordelen
uithalen.
INFO BINNEN HANDBEREIK
Als lid bekomt u steeds informatie uit de eerste hand. Door
haar contacten is Federdrive steeds goed op de hoogte van
al wat reilt en zeilt binnen de sector. De federatie zet deze
kennis in, om haar leden tijdig en correct te informeren.
Zij worden voortdurend op de hoogte gehouden van al wat
invloed heeft op of verband houdt met hun werking.
WIJ ZIJN ER VOOR U
Blijf niet zitten met vragen van juridische, fiscale, sociale
of administratieve aard. Het Federdrive-intranet biedt
antwoord op uw vragen. Indien nodig kunt u zich wenden
tot het secretariaat van Federdrive en/of wordt uw vraag
voorgelegd aan een expert uit ons contactenbestand
(UNIZO, Partena Professional, Experts Edulogia ...).
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KWALITEIT IS EEN PRIORITEIT
De kwalitatieve bijscholingen, die regelmatig
plaatsvinden en worden gegeven door
professionals, kaarten steeds actuele thema’s aan.
Zo geven we bijscholingen zoals ‘Autisme in de rijles’,
‘GDE-matrix’ en ‘Conflicten auto-moto’.

Het kwaliteitscharter is een basisdocument van de
federatie en is een instrument om de kwaliteit van de
dienstverlening van onze leden te waarborgen. De leden
van Federdrive verbinden zich ertoe dit kwaliteitscharter
altijd en onverkort toe te passen, in elke relatie. Met dit
charter willen we als federatie het signaal geven aan de
buitenwereld, dat wij onze kwaliteitsdoelstellingen heel
ernstig nemen.
Door onze duurzame partnerships met onder andere Opel,
Partena Professional en CDA-parks (Bellewaerde/Walibi/
Aqualibi) kunnen zowel onze leden, als hun medewerkers
specifieke voordelen genieten. Zo kunnen we o.a.
rekenen op het gespecialiseerde advies van een Partena
Professional-consulent die zich al jaar en dag verdiept in
de rijschoolsector, kunnen aangesloten rijscholen beroep
doen op een zeer aantrekkelijk rijscholenpakket bij Opel
Belgium en kunnen de medewerkers van onze leden
pretparktickets aankopen aan een voordeeltarief.
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De federatie bevordert de bedrijfsethiek in de rijscholen
en ondersteunt het maatschappelijk engagement en het
respect voor de leerlingen. Dit door onderzoek te doen
naar de wensen en gedachtegang van de doelgroep: de
kandidaten, hun ouders en begeleiders.

ONTMOET ELKAAR
Om een goede verstandhouding te faciliteren, organiseert
Federdrive regelmatig activiteiten waar de leden elkaar op
een formele of informele manier ontmoeten.
Bij onderlinge geschillen bemiddelt Federdrive via een
verzoeningsdienst. De ombudsdienst kan de communicatie
tussen de partijen die met elkaar in discussie zijn, op een
objectieve manier in goede banen leiden.
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WORD LID
Indien u voldoet aan de eisen van het
kwaliteitscharter, kunt u als erkende rijschool of als
opleidingscentrum lid worden van Federdrive. Geniet
van tal van voordelen voor uw eigen onderneming en
wees betrokken bij de sector als groter geheel.
U kunt een persoonlijk bezoek aanvragen door te mailen
naar info@federdrive.be of te bellen naar
02 705 05 26.
Laat uw gegevens achter via onze website door het
formulier in te vullen op www.federdrive.eu/lid-worden.

Wij hopen snel van u te horen!
Het Federdrive-team
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