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Veiliger, gezonder en
gelukkiger werken
Dit is het belangrijkste agendapunt van elk bedrijf. Kortom: werkbaar werken. Want
dat is nu eenmaal dé manier om uw werknemers langer en tevredener aan het werk
te houden. Belangrijk, nu we allemaal langer aan de slag moeten. En goed voor uw
bedrijf, want medewerkers die zich fysiek en mentaal fit voelen, presteren beter. Ze zijn
creatiever, productiever en werken beter samen.
Securex vat dat alles samen onder de noemer duurzame inzetbaarheid. Wat dat inhoudt? Uw medewerkers motiveren om gezonder te leven en zichzelf te blijven ontwikkelen. Zo voelen ze zich goed in hun job en blijven ze langer aan het werk. Leuke extra?
U voorkomt stress, burn-out, en lichamelijke klachten: de drie belangrijkste oorzaken
van absenteïsme.

Praktische opleidingen met resultaat
Welke opleidingsvorm uw medewerkers ook kiezen: ze krijgen altijd een praktische en
complete kijk op het onderwerp. Zo zetten ze hun nieuw verworven kennis en vaardigheden onmiddellijk in tijdens hun werk.
Ook de wetgeving spitten we voor u uit. Want zeg eens eerlijk, slaagt u er altijd in om
bij te blijven? In onze opleidingen leggen we de nieuwste wetten aan u uit, zodat u ze
juist interpreteert en snel onder de knie hebt.
Blader eens door deze opleidingskalender. Dan merkt u dat er weer
een breed en gevarieerd opleidingsaanbod in huist. Eén ding hebben onze opleidingen alvast gemeen: ze helpen uw preventieadviseurs, medewerkers en leidinggevenden bouwen aan een
veilige, gezonde en motiverende werkomgeving.
Veilige en gezonde groeten,
Chantal Janssens

Preventie wérkt
Met een preventief beleid daalt het aantal arbeidsongevallen in uw bedrijf gestaag.
Hoe u daarbij te werk gaat? Veiligheidsprocedures consequent toepassen, uw medewerkers sensibiliseren, en blijven inzetten op nieuwe veiligheidsopleidingen en
bijscholingen.
Preventie werpt ook op andere momenten zijn vruchten af. Wilt u vermijden dat uw
beeldschermwerkers thuisblijven door nek- en rugklachten? Spoor hen aan om in
beweging te blijven. De kans op burn-out verkleinen? Neem stressfactoren weg en
bevorder de mentale gezondheid van uw medewerkers. Aangename sfeer op de werkvloer? Druk pesterijen de kop in en los netelige situaties op in een vingerknip. Met een
vooruitziend beleid bespaart u fors op ziektekosten. En uw medewerkers? Die worden
er alleen maar gelukkiger van.

Leren is variëren
Arbeidsomstandigheden en veiligheid, fysiek en mentaal welzijn, communicatieve en
sociale vaardigheden: ze spelen allemaal een belangrijke rol bij werkbaar werk. Bij
Securex kiest u uit een uitgebreid opleidingsaanbod dat op die aspecten inspeelt. Zo
stelt u zelf een pakket samen dat uw bedrijf op het lijf is geschreven.

Manager Technisch Team en Trainingen
Securex Health & Safety

FYSIEK EN
MENTAAL FIT
=
BETERE
PRESTATIES

Uw medewerkers krijgen de opleidingen via verschillende didactische methodes
voorgeschoteld. Handig, want niet iedereen leert op dezelfde manier. De traditionele
opleiding blijft een belangrijke pijler. Toch is er ook ruimte voor moderne methodes
zoals video’s en rollenspelen, groepsgesprekken en praktijktraining. Variatie troef!
Dankzij de alternatieve opleidingsmogelijkheden leert u waar en hoe u dat wilt. Pik uw
favoriet uit methodes zoals e-learning, video-opleidingen of blended learning, een mix
van methodes.
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EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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8

redenen
om Securex te
kiezen voor uw
opleidingen
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EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

1

Lesgevers met ruime terreinkennis en aandacht
voor praktijkoefeningen.

2

Waaier aan didactische methodes: rollenspellen,
video’s, groepsgesprekken…

3

Kleine groepen voor een beter leerproces en
meer ruimte voor vragen en praktijk.

4

Realistische
oefeningen uit bedrijfswereld.

5

Wetswijzigingen uitgelegd aan de hand van
levensechte voorbeelden.

6

Mogelijke financiële tussenkomst door
erkenning als opleidingsverstrekker door
verschillende vakorganisaties.

7

Op maat: opleidingen in uw organisatie
en aangepast aan de noden
van uw organisatie.

8

Opleidingen op meer dan 20 locaties
in België.

WAT VERTELLEN DE
DEELNEMERS OVER ONZE
OPLEIDINGEN...
Vertrouwenspersoon - “De opleiding toonde een mooi evenwicht tussen theorie en praktijk. De lesgeefster was bezield
over het onderwerp, wat ervoor zorgde dat we nog meer
bijleerden. En ook aan de andere kandidaten had ik veel. Ik
stak heel wat op van hun ervaringen.”
Intervisie vertrouwenspersoon - “Tijdens de opleiding kregen
we de kans om al onze vragen te stellen. Perfect, want ik had
er heel wat. Gelukkig kon ik telkens rekenen op een uitgebreid antwoord. De ervaringen van de medecursisten waren
een waardevolle extra en stemden tot nadenken.”
EHBO - “De lesgever put uit zijn eigen ervaring en dat werpt
duidelijk zijn vruchten af. Hij schotelde ons concrete voorbeelden en heldere beschrijvingen voor. Daardoor waren we
overal snel mee weg. Een opleiding zoals het hoort: volledig
op maat van de cursisten!”
EHBO bijscholing - “Net zoals tijdens de vorige jaren kregen
we een uitgebreide uitleg met genoeg praktische voorbeelden en oefeningen. Mijn medecursisten en ik stelden veel
vragen, iets waar de lesgever geen enkel probleem mee had.
Hij nam altijd de tijd om zo volledig mogelijk te antwoorden.
En merkte hij dat we toch niet helemaal mee waren? Dan
zocht hij een andere manier om het wél duidelijk te maken.
Volgens mij had niemand nog vragen achteraf. Knap!”
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EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

Kalenderopleidingen
Preventieadviseur - Punten voor deze cyclus? Een overtuigde
9,5/10! Ik kijk nu met andere ogen naar de risico’s rondom
mij, en ben zelfs in staat om ze te objectiveren. De opleiding werkt dus echt in mijn voordeel, zowel professioneel
als privé. Ik raad ze dan ook ten stelligste aan iedereen aan.
Het enige waarop ik nog wacht? De kans om de jaarlijkse
bijscholing te volgen.
Absenteïsme - Heel interactieve module. Wij hebben praktijktoestanden, zoals we die op de werkplek beleven, behandeld,
wat het mogelijk gemaakt heeft bepaalde disfuncties te
verduidelijken en inzicht hierin te verwerven, om aldus de
structuur te laten evolueren.
SWOW - De werkwijze die voorgesteld wordt voor het beheren van je mails en to do’s is super handig. Wat een voldoening om de dag af te sluiten met een lege mailbox, om te
zien dat de opdrachten echt vooruit gaan en om realistische
deadlines te kunnen stellen. Kortom het vraagt een zekere
zelfdiscipline, maar je wint echt aan efficiëntie.

DE IDEALE
MIX TUSSEN
EXPERTISE,
PEDAGOGIE EN
PRAKTIJK

EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 3

PREVENTIEADVISEUR

BASISOPLEIDING

BIJSCHOLING

Als gediplomeerd preventieadviseur bent u wettelijk verplicht
om de basisprincipes van uw functie geregeld op te frissen
(KB van 17.05.2007).

Om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op het werk
te verbeteren, moet iedere onderneming intern over een
preventieadviseur beschikken.
De functie omvat een ruime en complexe reeks
verantwoordelijkheden in het kader van veiligheid, gezondheid en
welzijn. Met de basisopleiding preventieadviseur niveau 3 zet u ze
vlotter om in een daadkrachtig preventiebeleid.

Blijf op de hoogte van alle laatste nieuwtjes op professioneel vlak
en volg onze bijscholing onder de vorm van blended learning. Een
halve dag opleiding in ons klaslokaal en daarnaast krijgt u een opleiding
Health & SafetyTV naar keuze volgens de risico’s van het bedrijf.

DOELGROEP

DOELGROEP

Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs van ondernemingen uit de klassen
C en D. En tot werkgevers en leidinggevenden die betrokken zijn bij het interne
preventiebeleid.
PROGRAMMA
De zesdaagse basisopleiding preventieadviseur niveau 3 is geen urenlange
uiteenzetting over de wetgeving, maar focust vooral op het werken met praktische
voorbeelden die u meteen kan toepassen binnen uw onderneming.
Het programma bestaat uit 10 sessies van een halve dag en twee afsluitende sessies
met een examen:
•d
 ag 1 - 5: thematische sessies over de belangrijkste welzijns- en
preventiedomeinen: van basisreglementering en risicoanalyses
tot brandpreventie en arbeidsongevallen (meer details kan u
op de volgende pagina’s terugvinden);
•d
 ag 6: samenvatting van de opleiding en examen.

Deze bijscholing is bedoeld voor alle preventieadviseurs, ongeacht hun niveau.
PROGRAMMA
Het programma wordt afgestemd op actuele thema’s (wettelijk kader,
risicoanalyse psychosociale aspecten, risicoanalyse gevaarlijke
producten en gassen, workshop ergonomie…).
En besteedt aandacht aan onder meer de eventuele
wijzigingen in de welzijnswetgeving, de rol van de interne
preventieadviseur, nieuwe procedures, …

Blijf op de
hoogte en
vergroot uw
kennis

RESULTAAT
Behaal uw
brevet en waak
over de veiligheid
van uw bedrijf

Met deze bijscholing leert u hoe u de nieuwe richtlijnen toepast en
uw adviserende rol versterkt. Bovendien voldoet u aan de wettelijke
bijscholingsverplichting op het vlak van welzijn en veiligheid op de werkvloer.

RESULTAAT
Slaagt u voor het examen? Dan bewijst uw brevet van preventieadviseur niveau
3 dat u beschikt over de wettelijke basiskennis van arbeidsveiligheid en welzijn
op het werk. Die theoretische kennis vertaalt u vlot naar de complexe taken van
een preventieadviseur. U verzekert met meer zekerheid de veiligheid van uw
collega’s én maakt ze vlotter warm voor risicopreventie.
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De veiligheid op de werkvloer garanderen met een brevet van preventieadviseur?
Schrijf u in via www.securex.be/opleidingwelzijn

Meer info over de opleiding?
www.securex.be/opleidingwelzijn
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THEMATISCHE SESSIES

8. Opdrachten en rol van de
preventieadviseur - Werken met
interne intervenanten

VAN DE BASISOPLEIDING
PREVENTIEADVISEUR
Wenst u enkel de modules te volgen die betrekking hebben
op uw activiteiten? Schrijf u in op één of meerdere thematische
sessies en verstevig uw kennis. U krijgt voor elke deelname een
aanwezigheidsattest (het brevet preventieadviseur niveau 3 ontvangt
u wanneer u de volledige basiscursus volgt en slaagt voor het examen).
DOELGROEP

Behoud
uw brevet
en vergroot
uw expertise
in specifieke
welzijnsdomeinen

De thematische sessies zijn bedoeld voor preventieadviseurs, werkgevers en
leidinggevenden die het interne preventiebeleid mee sturen.
PROGRAMMA
1. Basisreglementering - Externe
intervenanten en overlegorganen
• Werk vlot samen met externe intervenanten en overlegorganen.
• Breng alle externe betrokken partijen
voor uw preventiebeleid in kaart.
• Maak kennis met de welzijnswet aan de
hand van concrete voorbeelden.
2. Risicoanalyse - Globaal preventieplan en jaarlijks actieplan
• Leer hoe u een risicoanalyse voor uw
bedrijf opstelt.
• Ontdek hoe u een globaal preventieplan
en een jaarlijks actieplan opstelt op
basis van uw specifieke risico’s (wettelijk
verplicht sinds 1998).
3. Brandrisico’s - Brandpreventiebeleid
• Krijg inzicht in de oorzaken en gevolgen
van een brand.
• Voorkom brand en bescherm uw onderneming tegen menselijke en financiële
drama’s.
12

4. M
 edisch toezicht en beroepsziekten - Bijzondere categorieën van
werknemers
• Maak kennis met de taken van uw
Externe Dienst voor Preventie en
Bescherming op het Werk:
gezondheidstoezicht en risicobeheer.
• Raak vertrouwd met de wettelijke achtergrond van geneeskundig onderzoek,
welzijnsrisico’s en beroepsziekten.
• Leer de rechten en plichten van specifieke werknemerscategorieën kennen:
jongeren, zwangere vrouwen, tijdelijke
werkkrachten, …
5. A
 rbeidsongevallen - Analyse en
statistieken
• Krijg een goed begrip van arbeidsongevallen en de bijbehorende formaliteiten.
• Ontdek hoe u arbeidsongevallen in uw
onderneming analyseert en in statistieken giet.
• Verbeter de duurzame inzetbaarheid
van uw mensen, en behoed uw bedrijf
voor oplopende kosten en verstoorde
planningen.

Uw expertise in uw welzijnsdomein uitbouwen?
Schrijf u nu in via www.securex.be/opleidingwelzijn

6. E
 rgonomie van de werkposten
- Psychosociale aspecten

• Schep een duidelijk beeld van uw verantwoordelijkheden als preventieadviseur.
• Krijg voeling met de partijen die in uw
bedrijf bemiddelend optreden in welzijnskwesties. Maak kennis met hun rol,
en ontdek hoe u uw samenwerking met
hen stroomlijnt.
9. Transport - Werken met derden Elektrische risico’s
• Scherp uw kennis aan van de veiligheidsvoorschriften inzake intern verkeer.
De bestuurders kunnen niet enkel
zichzelf maar ook andere werknemers in
gevaar brengen.
• Zie in wat de risico’s van elektrische
installaties zijn en leer om in veilige omstandigheden met elektriciteit te werken.
• School uzelf bij in de juridische achtergrond ervan.

• Kom te weten hoe u de werkplek van
uw medewerkers optimaal inricht, om
fysieke klachten en afwezigheden te
vermijden.
• Word alert voor ergonomische risico’s en 10. Machines - Persoonlijke bescherkrijg richtlijnen om uw ergonomische
mingsmiddelen (PBM)
maatregelen te versterken.
•
O

ntdek
waarop u moet letten wanneer u
• Scherp uw kennis aan van de psychosomachines
en arbeidsmiddelen aankoopt,
ciale aspecten.
introduceert en gebruikt. En beperk uw
risico op ongevallen.
7. Fysische omgevingsfactoren • Breid uw kennis over persoonlijke beChemische agentia
schermingsmiddelen uit, om restrisico’s
• Leer om de fysische en chemische risico’s in te dammen. Cruciaal, want ongepaste
in uw bedrijf juist in te schatten en onbeschermingsmiddelen leiden tot een
der controle te houden. Zo optimaliseert
vals gevoel van veiligheid.
u de arbeidsomstandigheden.
RESULTAAT
Tijdens elke thematische sessie gaat u in op een onderwerp dat ú bezighoudt.
Zo krijgt u handvatten om de specifieke preventieaspecten in uw bedrijf te
optimaliseren. En breidt u de praktische kennis van uw welzijnsdomein(en)
gestaag verder uit.

Een thematische sessie volgen?
Schrijf u in via www.securex.be/opleidingwelzijn
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WEBINAR

EFFICIËNT AAN DE SLAG MET DE
RISICOBEHEERSINGSTOOL

INTRODUCTIE VAN DE
RISICOBEHEERSINGSTOOL
Health & Safety Online is de leidraad waarmee u al uw
preventie- en beschermingsactiviteiten stroomlijnt. Met
dit platform beheert u al uw preventietaken op één plek:
communicatie en administratie, analyses en inspecties, enzovoort.

De risicobeheersingstool van Health & Safety Online is de
leidraad waarmee u al uw preventieactiviteiten stroomlijnt.
U heeft al het webinar gevolgd maar wenst vlotter te kunnen
werken met de Risicobeheersingstool? Dan is deze opleiding iets
voor u!

DOELGROEP
Enkel voor klanten, preventieadviseurs of wie met het Securex-platform
werkt.
PROGRAMMA
Met deze opleiding haalt u het beste uit de risicobeheersingstool. Leer hoe u het
overzicht bewaart en zo meer tijd overhoudt voor uw preventiebeleid:
• Verzamel uw acties automatisch in een overzicht: ken taken toe per activiteit en
monitor uw persoonlijke opdrachten
• Stel in een aantal muisklikken een jaaractieplan en een globaal preventieplan op.
• Raadpleeg het overzicht van uw risicoanalyses
• Monitor uw inventaris: beheer uw materiaal en voer wettelijk verplichte acties zoals
keuringen uit
• Geef arbeidsongevallen aan en genereer rapporten automatisch
• Registreer uw EHBO-interventies
• Beheer uw preventiedocumenten en structureer ze
• Blijf bij over psychosociale risico’s
• Gebruik tools om helemaal in orde te zijn met uw voedselhygiëne
RESULTAAT

DOELGROEP
Enkel voor klanten, preventieadviseurs of wie met het Securex-platform
werkt.
PROGRAMMA
De risicobeheersingstool is het communicatieplatform tussen uw interne dienst en de
Externe Preventiedienst van Securex. U kent het daarom maar beter tot in de puntjes.
Aan de hand van een aantal cases verkent u uw Risicobeheersingstool grondig en
uitgebreid:
• Hoe de Risicobeheersingstool gebruiken om tegemoet te komen aan vragen van de
arbeidsinspectie
• Waar kunt u gemakkelijk verschillende documenten, templates en tools terugvinden?
• Hoe kunt u zelf acties toevoegen in uw actietabel en uw jaaractieplan en globaal
preventieplan opstellen?
• Hoe start u een risicoanalyse beeldschermwerk op?
• Hoe start u een risicoanalyse psychosociale aspecten op?
RESULTAAT

Met dit webinar vindt u vlot uw weg in ons welzijnsplatform. U werkt efficiënter
en krijgt een duidelijk overzicht van uw preventietaken. Zo ontsnapt niets nog
aan uw aandacht.

U leert de risico’s in uw onderneming beter in kaart brengen en pakt ze op een
structurele manier aan.

Niet helemaal wegwijs in uw Risicobeheersingstool? Volg de opleiding ‘Efficiënt
aan de slag met de Risicobeheersingstool’ om er alles uit te halen.
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Vlot aan de slag met uw risicobeheersingstool?
Schrijf u nu in op www.securex.be/opleidingwelzijn

Schrijf u nu online in voor deze opleiding op:
www.securex.be/opleidingwelzijn
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BRANDOPLEIDING:
HET GEBRUIK VAN KLEINE BLUSMIDDELEN
THEORIE & PRAKTIJK
Stel u voor: er breekt brand uit in uw bedrijf. Hoe pakt u dat aan? Hoe brengt u uzelf en
uw medewerkers in veiligheid? En vooral: hoe had u die situatie kunnen voorkomen?
Deze brandopleiding leert u een beginnende brand in de kiem te smoren. Zo grijpt u
in voor de situatie escaleert. Dankzij de theorie laat u evacuaties gecoördineerd en
professioneel verlopen.
PROGRAMMA
Deze opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik. Die nemen allebei
een halve dag in beslag.
THEORIE
We behandelen de volgende thema’s:
• Oorzaken, gevaren en gevolgen van brand
• Vuurdriehoek, brandontwikkeling en de verschillende brandklassen
• Blusmiddelen: water, CO2, poeder, schuim, dekens, …
• Evacuatiemethodes
• Preventie
PRAKTIJK
Oefen uw blustechnieken aan de hand van individuele
blusoefeningen. Verschillende situaties en blusmethodes komen
aan bod:
• Blus een brandende frietketel met een branddeken
• Doof brandende vloeistoffen met een CO2-blusser
• Blus een prullenbak met een schuimblusser

Leer hoe u vuur
voorkomt

RESULTAAT
Leer waarom brandpreventie zo belangrijk is en hoe u vuur voorkomt. Breekt er
toch brand uit? Dan weet u hoe u die snel en efficiënt bestrijdt. U gebruikt de
juiste blusmiddelen en weet wanneer en hoe u moet evacueren. Resultaat?
Een veiliger gevoel en een daadkrachtige aanpak als het ooit zover komt.
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Uw kennis van brandbeveiliging onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

Uw kennis van brandbeveiliging onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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BEDRIJFSHULPVERLENER (EHBO)

BEDRIJFSHULPVERLENER (EHBO)

BASISOPLEIDING

BIJSCHOLING

Een lelijke val? Een collega of een klant die plots onwel wordt?
Snijwonden, breuken? De eerste minuten zijn cruciaal voor het
slachtoffer. Daarom is de aanwezigheid van een gebrevetteerd
bedrijfshulpverlener zeker geen overbodige luxe. De basisopleiding
bedrijfshulpverlener (EHBO) stoomt u klaar om hulp te bieden aan
slachtoffers van ongevallen of die onwel worden.
Securex is officieel erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg als opleidingsverstrekker voor EHBO-cursussen. Na het slagen in de evaluatieproef ontvangt u
het officieel brevet van bedrijfshulpverlener (conform het KB van 15.12.2010).

DOELGROEP
Deze opleiding focust op werkgevers en medewerkers die paraat staan als EHBO
bedrijfshulpverlener.

Om uw brevet van bedrijfshulpverlener
geldig te houden, is een jaarlijkse
bijscholing van 4 uur een wettelijke
voorwaarde (KB van 15.12.2010 &
09.03.2014). Was u ingeschreven en kon u
om een geldige reden de cursus niet volgen,
dan kan u deze inhalen binnen de 12 maanden die
volgen op uw inschrijvingsdatum.

Hou uw
EHBOkennis en
-vaardigheden
scherp

Als bedrijfshulpverlener hebt u misschien nog niet de kans gehad om
EHBO toe te passen in echte situaties. Gelukkig maar! Toch moet u alert
blijven, en hebt u het best de handelingen goed in de vingers. Met een bijscholing
bedrijfshulpverlener (EHBO) scherpt u uw vaardigheden weer aan.
DOELGROEP

PROGRAMMA
De driedaagse opleiding bedrijfshulpverlener (EHBO) bestaat uit praktijkgerichte
lessen en wordt afgesloten met een theoretische en praktische evaluatieproef. Het
programma is conform het KB van 15.10.2010:
• EHBO-basisprincipes
• Ondersteunen van de vitale functies
• Reanimatietechnieken, Automatische Externe Defibrillator (AED)
• Werking van de hulpdiensten
• Bloedingen, letsels trauma’s
• Huid- en brandwonden
• Oogletsels

Deze EHBO-opleiding richt zich tot gebrevetteerde hulpverleners die een jaarlijkse
bijscholing volgen.
PROGRAMMA
Deze opleiding is een interactieve bijscholing met praktische oefeningen rond
levensechte noodsituaties:

Leer EHBO
toepassen op
cruciale momenten

• U herhaalt uw verzorgings- en reanimatietechnieken
• U frist uw EHBO-vaardigheden op
• U maakt kennis met nieuwe richtlijnen, thema’s en technieken
RESULTAAT
Na deze opleiding bent u meer dan ooit opgewassen tegen plotse ernstige
voorvallen op de werkvloer:

RESULTAAT
Als getrainde bedrijfshulpverlener herkent u noodsituaties en
gezondheidsproblemen. En u vermijdt dat de gevolgen zwaarder worden
omdat u:

• U frist uw basiskennis en -vaardigheden op

• De ernst van letsels en de toestand van de vitale lichaamsfuncties correct
inschat;
• De kernprincipes van eerste hulp snel en doeltreffend toepast;
• De hulpdiensten efficiënt inlicht.

• U vult uw eigen ervaringen aan met de verhalen van de lesgever en uw
medecursisten
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Meer info over de opleiding?
www.securex.be/opleidingwelzijn

• U ontdekt nieuwe of geëvolueerde richtlijnen en eerstehulptechnieken

• U ontvangt een aanwezigheidsattest die het behoud van uw behaalde brevet
bevestigt

Uw EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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EHBO VOOR AANGEDUIDE PERSONEN

AUTOMATISCHE EXTERNE
DEFIBRILLATOR (AED) & EHBO

INITIATIECURSUS

BIJSCHOLING

Een medewerker die de basisprincipes van eerstehulpverlening
kent, komt altijd en in elke onderneming goed van pas. Bedrijven
zonder risico’s moeten een persoon aanduiden die verantwoordelijk is voor het verlenen van de eerste hulp (KB van 15.10.2010). Om
deze taak te kunnen opnemen, dient deze medewerker uiteraard voldoende opgeleid te zijn. De ideale oplossing? Onze initiatiecursus EHBO.
DOELGROEP
De initiatiecursus EHBO wordt georganiseerd voor werknemers van
D-bedrijven en andere ondernemingen waar aan de hand van de EHBO
risicoanalyse, opgemaakt door de Preventieadviseur en in samenspraak met de
Arbeidsgeneesheer, bepaald wordt of er al dan niet risico’s in het bedrijf aanwezig zijn.
Indien er geen risico’s zijn dan volstaat het om één of meerdere “aangeduide personen”
aan te stellen om deze cursus te volgen.

Spijker
uw EHBOvaardigheden
bij en leer de
defibrillator
hanteren

Deze toestellen verschijnen meer en meer in het straatbeeld
en op de werkvloer. Door de wet van 12 juni 2006 mag
iedereen in het kader van een reanimatie een AED gebruiken.
Tijdens deze cursus worden de reanimatie- en AED-technieken
aangeleerd volgens de richtlijnen van de Europese en Belgische
Reanimatieraad. Basisreanimatie is een combinatie van hartmassage en beademing. Een goed uitgevoerde basisreanimatie kan
schade aan de vitale organen zoals de hersenen en het hart voorkomen. Die
zorgt ervoor dat de defibrillatie effectiever is, en dat de overlevingskansen
verdubbelen of verdrievoudigen als er onmiddellijk met deze technieken wordt
gestart. De AED vergroot de overlevingskansen van een slachtoffer met 60%!
DOELGROEP
De AED opleiding maakt deelnemers vertrouwd met het gebruik van een AED toestel.

PROGRAMMA

PROGRAMMA - KIES VOOR ÉÉN OF TWEE MODULES:

Zieke of bewusteloze collega’s? Werknemers met ademnood of een hartaanval?
Slachtoffers van een arbeidsongeval? Na de initiatiecursus EHBO hebt u alles in huis
om hen te helpen in afwachting van de komst van de hulpdiensten.

1. Module bijscholing basiscursus EHBO
(voormiddag) voor gebrevetteerde
hulpverleners

U leert de basisprincipes eerste hulp:
• Basisreanimatie en AED
• Levensbedreigende situaties herkennen
• Kleine wondzorg
• Veel voorkomende aandoeningen
De theorie wordt omgezet in praktijk oefeningen.

Deze opleiding is een interactieve
bijscholing met praktische oefeningen
rond levensechte noodsituaties:
De basisknepen
van EHBO onder de
knie krijgen

RESULTAAT
Na deze initiatiecursus EHBO beschikt u over een theoretische en praktische
basiskennis van hulpverlening. Een oppervlakkige wonde? Een persoon
in kritieke toestand? U doet snel en automatisch wat nodig is. Bovendien
krijgt u een attest van deelname en bent u klaar voor vervolmaking met de
basisopleiding bedrijfshulpverlener (EHBO).
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Klanten en collega’s bijstaan als ze onwel of gewond raken? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

• U herhaalt uw verzorgings- en
reanimatietechnieken
• U frist uw EHBO-vaardigheden op
• U maakt kennis met nieuwe
richtlijnen, thema’s en technieken

2. Module AED (namiddag)
voor iedereen toegankelijk
• U ontdekt hoe een AED functioneert
• U maakt kennis met de automatische
instructies van de AED
• U leert het apparaat gebruiken in een
panieksituatie
• U oefent de basis
reanimatietechnieken (opnieuw)

RESULTAAT
Kiest u voor een combinatie van beide modules, dan staat u na deze opleiding
met hernieuwd vertrouwen als eerstehulpverlener op de werkvloer. U spijkert
uw EHBO-vaardigheden bij, breidt uw kennis uit én leert de AED gebruiken in
levensbedreigende situaties. Kiest u voor de AED module: dan leert u het toestel
te gebruiken in een levensbedreigende situatie.

Zin in een nóg betere hulpverlener te worden? Schrijf u in op
www.securex.be/opleidingwelzijn
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VERTROUWENSPERSOON

VERTROUWENSPERSOON

BASISOPLEIDING

BIJSCHOLING

Voer uw
functie uit met
meer kennis en
zelfvertrouwen

De wet rond psychosociale risico’s op het werk (KB van
10.04.2014) legt aan vertrouwenspersonen een vijfdaagse
basisopleiding op. De basisopleiding vertrouwenspersoon leert u
die sleutelrol optimaal te vervullen. Na de cursus reageert u snel en
correct op geweld, pesterijen en andere delicate kwesties. En hebt u
een impact op het welzijn in uw organisatie.
Securex is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg officieel opgenomen in
de lijst van geregistreerde instellingen om de opleiding ‘Vertrouwenspersoon’ te verstrekken
en dit conform het KB van 10.04.2014.

DOELGROEP
Deze opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen, interne
preventieadviseurs (psychosociaal welzijn), HR-medewerkers, …

Bereid
uzelf voor
op delicate
situaties

PROGRAMMA
Tijdens de opleiding komen thema’s als geweld, pesterijen en andere psychosociale
risico’s aan bod. En maakt u kennis met:
• Uw takenpakket (psychosociale risico’s: bronnen, risicofactoren, gevolgen en
preventiemaatregelen)
• Het wettelijke kader (inhoud, opdrachten, procedure, administratieve elementen en
deontologie)
• De betrokken partijen
• Hulpverlenende en bemiddelende gesprekstechnieken (met de aanvrager en de
aangeklaagde)
De praktische vaardigheden krijgt u in de vingers tijdens oefeningen en rollenspellen.
RESULTAAT
Oog krijgen voor psychosociale risico’s op de werkvloer? Netelige situaties
oplossen met een professioneel gesprek? Na deze opleiding bent u een spil voor
het welzijn in uw organisatie en een rots in de branding voor uw collega’s:
• U kent uw verantwoordelijkheden
• U weet hoe u optimaal samenwerkt met de preventieadviseur voor
psychosociaal welzijn op het werk
• U bent hét aanspreekpunt voor psychosociale problemen, bemiddelt efficiënt
en vangt slachtoffers gepast op

Volgde u de basisopleiding vertrouwenspersoon?
Dan weet u vast dat de wet een jaarlijkse supervisie
(intervisie) verplicht. Securex biedt u een omvattende
bijscholing van één dag. In uw functie van vertrouwenspersoon komt u geregeld in aanraking met uitdagende situaties. Via de
bijscholing krijgt u een bredere kijk op uw rol, pakt u concrete problemen nóg beter aan en leert u, dankzij de intervisie, uit de ervaringen van
andere deelnemers.
Securex is door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg officieel opgenomen in de lijst van geregistreerde instellingen om de opleiding ‘Vertrouwenspersoon’ te verstrekken en dit conform het KB van 10.04.2014.

DOELGROEP

wisselen met vertrouwenspersonen uit
andere ondernemingen en sectoren
Deze opfrissing is bedoeld voor de
• Verloopt volgens een strikt intervisievertrouwenspersonen.
model, met duidelijke afspraken rond
vertrouwelijkheid en discretie
PROGRAMMA
• Oog heeft voor de inhoud van de klachHet volledige programma bestaat uit twee
ten, de opeenvolgende stappen, en de
modules:
houding van de vertrouwenspersoon
• Dient als hulpmiddel om uw eigen vaar1. Module wetgeving en procedures
digheden aan te scherpen
Een theoretische sessie, met aandacht
voor de wetswijzigingen. Diverse thema’s
rond psychosociaal welzijn worden behandeld over de verschillende opleidingen
heen, bv:
• Gesprekstechnieken en het proces van
bemiddeling
• Verantwoordelijkheden van de verschillende partijen binnen de welzijnswet
• Stress - burn-out
• Conflicthantering
• …
2. Module intervisie (wettelijk verplicht)
Een praktische sessie, die:

RESULTAAT
Na deze bijscholing staat u nog
steviger in uw schoenen bij
de opvang van collega’s met
psychosociale problemen en de
verbetering van het welzijn in uw
organisatie. Door herhaling van de
wettelijke procedures en de analyse
van nieuwe casestudy’s weet u hoe
u conflicten het best benadert en
hoe u doeltreffend bemiddelt; en
hebt u meer dan ooit de kennis en
vaardigheden om uw taak optimaal
uit te voeren.

• U de kans biedt om uw ervaringen uit te
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Een bekwame vertrouwenspersoon worden voor uw collega’s?
Schrijf u nu in via www.securex.be/opleidingwelzijn

De bijscholing vertrouwenspersoon volgen? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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VAN STRESS NAAR BURN-OUT:

SUSTAINABLE WAY OF WORKING
SLIMMER WERKEN ZONDER
STRESS

BETER VOORKOMEN DAN
GENEZEN

Wanneer werknemers niet meer met de druk kunnen omgaan,
ontstaan er fysieke en psychische gezondheidsklachten. Deze
spanningsklachten veroorzaken 37% van de afwezigheidsdagen
door ziekte. Het aantal werknemers met een verhoogd risico op
burn-out evolueerde van 10% naar 17% de voorbije 4 jaar.
U bent prima geplaatst om daar wat aan te doen. Tenminste: als u de
begrippen ‘stress’ en ‘burn-out’ juist interpreteert. En weet met
welke acties u ze bestrijdt. Deze opleiding vat alles voor u
samen zodat u spanningsklachten van medewerkers meteen
Help uw
goed opvangt en erger vermijdt.
medewerkers
om stress onder
DOELGROEP
controle te
Deze opleiding helpt HR-managers, HR-businesspartners en
krijgen
leidinggevenden om professioneel om te gaan met stress en
burn-out bij medewerkers.
PROGRAMMA
De opleiding bezorgt u inzicht in de problematiek rond stress en burn-out. Met heldere
antwoorden op vaak moeilijke vragen:
• Wanneer dreigt stress om te slaan in burn-out?
• Welke signalen wijzen op een burn-out?
• Welke medewerkers lopen het grootste risico op een burn-out?
• Hoe vermijd ik dat mijn teamleden last krijgen van stress of overbelasting?
• Hoe ga ik om met stress en burn-out bij medewerkers?
• Welke hulpbronnen schakel ik in?
Interactieve opleiding, met theoretische achtergrond, praktische tips en oefeningen.
RESULTAAT
Deze cursus geeft u een brede én praktische kijk op stress en burn-out. U leert
welke problemen het vaakst opduiken, hoe u ze voorkomt en doeltreffend
oplost. Bovendien ontdekt u hoe dat alles past in het huidige wettelijke kader.
Uw winst:

Stapelen de deadlines zich op? Raakt u niet meer wijs uit al uw
taken? Hebt u moeite om het hoofd boven water te houden door
uw workload? Dan is SWOW iets voor u.
SWOW staat voor Sustainable Way of Working. U leert resultaatgericht
te werken en verbetert tegelijk uw welzijn op het werk én thuis.
Slimme werkmethodes laten u beter presteren, zonder al te veel moeite.
PROGRAMMA
De opleiding telt twee modules. Die ondersteunen elkaar en laten ruimte voor
individuele coaching.
MODULE 1
• Word bewust van obstakels in uw werkmethode.
• Definieer uw persoonlijke doelstellingen.
• Leer de beginselen van de SWOW-theorie, en zet ze om in de praktijk.
Een mens heeft een aantal dagen nodig om zich een nieuwe gewoonte eigen te maken.
Net daarom volgt de tweede module pas later.
MODULE 2
• Fris de principes uit de eerste module op
• Wissel ervaringen uit met andere deelnemers
• Leer het begrip tijd vanuit verschillende invalshoeken te bekijken
• Ontdek de SWOW-principes voor een efficiënte planning
RESULTAAT
Haal meer plezier en voldoening uit uw werk. Bovendien worden werk en privé
beter op elkaar afgestemd. U geniet van meer gemoedsrust en minder stress.
U plukt de vruchten van de nieuwe werkmethodes die u leerde:
• Werk efficiënter
• Garandeer een betere dienstverlening
• Profiteer van 5 tot 10% tijdswinst

• Meer inzicht in de preventie en aanpak van stress en burn-out
• Meer welzijn en betrokkenheid, openheid en gezondheid in uw team
• Minder absenteïsme in uw onderneming
24

Meewerken aan een stressluwe werkomgeving? Schrijf u online in op
www.securex.be/opleidingwelzijn

Schrijf u nu online in voor deze opleiding op:
www.securex.be/opleidingwelzijn
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MOEILIJKE GESPREKKEN VOEREN
ALS LEIDINGGEVENDE

BETER OMGAAN MET
VERBALE AGRESSIE

Boze klanten, brutale leveranciers, bulderende collega’s: uw
reactie is vaak niet optimaal.
De opleiding ‘Beter omgaan met verbale agressie’ leert u gerichte
communicatietechnieken om een constructief gesprek aan te
gaan. Zo vermijdt u dat een conflict uit de hand loopt en stelt u zich
weerbaarder op.

Als leidinggevende coacht en begeleidt u uw medewerkers,
maar gaat u een moeilijk gesprek op de werkvloer liever uit de
weg? Dan bent u daarin niet alleen. Lastige situaties vermijden we
nu eenmaal liever - en dat geldt ook voor uw medewerkers. Lopen
ze er lusteloos bij? Gaan hun prestaties erop achteruit? Of duiken er
roddels en ongepast gedrag op? Dan is het aan u om in te grijpen!
Met deze opleiding zorgt u ervoor dat moeilijke gesprekken sereen
verlopen. Zoek samen met uw medewerkers naar duurzame oplossingen.

DOELGROEP
Krijgt u op uw werk weleens negatieve opmerkingen of verbale agressie te
verwerken? Leer dan nu hoe u er gericht mee omgaat: schrijf u in voor deze opleiding.

DOELGROEP

PROGRAMMA

Iedere leidinggevende die lastige gesprekken en moeilijke situaties positief wil laten
verlopen.

• Onderscheid de verschillende vormen van agressie en hun impact.
• Leer positief reageren op verbale agressie.
• Detecteer agressie in een vroeg stadium door rekening te houden met lichamelijke
reacties en de rol van emoties en gedachten.
• Pak agressie gericht aan:
- Reageer optimaal.
- Voorkom verbaal geweld en toom het in.
- Ontmijn gespannen situaties.
- Stem uw lichaamstaal af op elke situatie.
• Ontdek hoe u slecht nieuws aanbrengt.
Tijdens de opleiding staan levensechte situaties centraal. U leert bij aan de hand van
filmpjes, groepsgesprekken en rollenspelen. Door middel van interactieve oefeningen
krijgt u waardevolle gesprekstechnieken aangeleerd. Heldere cases helpen u om de
theorie om te zetten in de praktijk.
RESULTAAT
Na de cursus houdt u de touwtjes stevig in handen, ook tijdens negatieve
situaties. U schat ze correct in en zet de juiste technieken in om conflicten te
vermijden.
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Agressie gericht aanpakken? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

PROGRAMMA
Krijg tools aangereikt die u helpen om moeilijke thema’s aan te kaarten bij uw
medewerker.
• Ontvang achtergrondinfo over vaak voorkomende problemen op de werkvloer:
- ongepast gedrag
- stress-signalen
- alcoholmisbruik
- conflicten en spanningen
• Leer een constructief gesprek aan te gaan over moeilijke topics.
• Ontdek wat uw sterktes zijn en waarin u nog kunt groeien door uw coachingstijl
onder de loep te nemen.
• Oefen gesprekstechnieken in en ga aan de slag met tips en voorbeelden.
• Leer welke doorverwijsmogelijkheden er zijn als uw medewerker nood heeft aan
professionele hulpverlening.
RESULTAAT
Staat er een moeilijk gesprek op het programma? Dan bent u vanaf nu
voorbereid: u hanteert de juiste technieken om een positieve ervaring te
creëren. Door oplossingen aan te reiken die de samenwerking verbeteren, gaat u
samen met uw medewerker op zoek naar een positieve afloop.

Ontdek de juiste technieken bij het voeren van moeilijke gesprekken.
www.securex.be/opleidingwelzijn
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ABSENTEÏSME

VAN STRATEGIE TOT GESPREK

De afgelopen 10 jaar ging het ziekteverzuim steeds in stijgende lijn. Vorig jaar bleven
elke dag gemiddeld 7 van de 100 werknemers thuis wegens ziekte.
Bovendien ziet het er niet naar uit dat deze evolutie binnenkort zal verbeteren. De
toenemende werkdruk en de vergrijzing van de bevolking zorgen voor steeds meer
afwezigheden op de werkvloer. Als leidinggevende kunt u deze oorzaken uiteraard
niet wegnemen. Toch kan uw aanpak een verschil maken. Helaas hebben de meeste
leidinggevenden het gevoel dat ze de competenties missen om contact te houden met
afwezige werknemers - ze hebben nooit geleerd hoe ze dat het best doen.

Vaardigheidstraining voor
leidinggevenden

De opleiding absenteïsme bestaat uit twee modules. Wilt u er één volgen? Of allebei?
Aan u de keuze!
DOELGROEP

MODULE 2 - PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN M.B.T. ABSENTEÏSME

Deze opleiding is een must voor alle leidinggevenden. Daarbij maakt het niet uit of uw
team een hoog of laag absenteïsme cijfer heeft. Vroeg of laat komt elke organisatie in
contact met absenteïsme, en dan maakt uw aanpak het verschil. Deze opleiding zet u
op weg.

PROGRAMMA

MODULE 1 - EEN OBJECTIEVE VISIE OMTRENT ABSENTEÏSME
PROGRAMMA
• Inzicht in trends en voorspellingen op vlak van absenteïsme
• Een positieve visie op aan- en afwezigheid: het buikgevoel voorbij
• Hoe beïnvloedt u de uitvaldrempel en de terugkeerdrempel?
• Wat is de rol van de leidinggevende?
We voorzien een aansluitende opleiding (module 2) waarin de opvolgingsgesprekken
inzake afwezigheden concreet bekeken en geoefend worden.

• Het preventieve gesprek: de medewerker is aan het werk maar geeft signalen dat het
niet goed gaat, of kondigt een ziekmelding aan
• De ziekmelding
• Het contact tijdens de afwezigheid
• Het terugkeergesprek: naar aanleiding van langdurige afwezigheden, frequente
afwezigheden en afwezigheden met een opvallend patroon.
Deze opleiding wordt idealiter voorgegaan door module 1, waarin we de opvolging
van afwezigheden kaderen binnen de Belgische markt en een objectieve en
oplossingsgerichte visie. Binnen deze module wordt ook de rol van de leidinggevende
geconcretiseerd.
RESULTAAT

RESULTAAT
• U bent op de hoogte van de huidige trends in verband met absenteïsme.
• U hebt inzicht in het proces van uitval en werkhervatting.
• U verwerft de nodige basiskennis over de relevante wetgeving rond
absenteïsme (voor leidinggevenden).
• U kunt afwezigheden opvolgen vanuit een objectieve en positieve insteek.
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Het praktisch bekijken van de nodige gesprekken binnen een gefundeerde
absenteïsmebeleid.

Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

Deze opleiding wil vermijden dat u als leidinggevende het omgekeerde bereikt
van wat u wilt - door bijvoorbeeld te streng of te meelevend te zijn. Want zegt u
de verkeerde dingen? Dan dreigt u werknemer nog meer of nog langer thuis te
blijven, of zijn motivatie te verliezen.
Dankzij deze opleiding heeft u handvatten om de belangrijkste gesprekken
inzake afwezigheden constructief en doelgericht te voeren.

Een beter inzicht op het absenteïsmeproces? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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ABSENTEÏSME

ABSENTEÏSME

STAPPENPLAN VOOR EEN
OBJECTIEF & DUURZAAM BELEID

UW MEDEWERKER
SUCCESVOL RE-INTEGREREN
Win bij een
procesmatige
aanpak van
afwezigheden

Door economische en demografische evoluties moeten we
met z’n allen langer werken. Langere loopbanen zijn alleen
mogelijk als we de inzetbaarheid van werknemers doorheen
de loopbaan minstens behouden of verbeteren. Deze focus is
vandaag dé uitdaging van HR-verantwoordelijken en preventieadviseurs, en ook een maatschappelijke verwachting. Wat zijn
de ingrediënten van een goed beleid rond absenteïsme? Deze opleiding geeft u op een korte tijd een globaal inzicht in de problematiek van
absenteïsme en manieren van aanpak voor uw organisatie. We overlopen een
concreet stappenplan, en we inspireren u met best practices, tips en voorbeelden vanuit onze praktijkervaring.
DOELGROEP
Elke beleidsmedewerker die in de organisatie (mede)verantwoordelijk is voor
het ontwikkelen, opvolgen of verbeteren
van het verzuimbeleid (HR of personeelsverantwoordelijke, financieel directeur,
preventieadviseur, ...).
PROGRAMMA
Securex ontwikkelde een procesmatige
aanpak om die duurzame resultaten en
cultuurverandering te kunnen realiseren.
Wij delen onze expertise met u en bespreken dit proces stap voor stap.
1. Inzicht in cijfermatige trends en tendensen van de Belgische arbeidsmarkt
2. Algemene positieve visie rond aan- en
afwezigheden
3. 6
 modules om een absenteïsme beleid
proces matig aan te pakken
Per module wordt gekeken hoe dit in de
praktijk kan worden opgebouwd, wat de
optimale randvoorwaarden zijn en welke
concrete acties nodig zijn. Tevens wordt
aandacht gegeven aan het creëren van
een draagvlak binnen elke module.
30

RESULTAAT
• Op de hoogte zijn van de huidige
trends inzake absenteïsme.
• Inzicht hebben in de factoren
die uitval en werkhervatting
beïnvloeden.
• Kunnen interpreteren van
cijfers en parameters omtrent
ziekteverzuim en er objectieve
beleidskeuzes aan kunnen
koppelen.
• Zicht krijgen in de belangrijkste
stappen in de opbouw van
een objectief en gefundeerd
absenteïsme beleid.
• Weten hoe u een absenteïsme
beleid integreert in het dagelijks
beleid en hoe u een draagvlak
creëert voor dit beleid.
• Kennis hebben van diverse
acties die deel uit kunnen
maken van een absenteïsme of
welzijnsbeleid.

Een beter inzicht op het absenteïsmeproces? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

Vindt u het ook moeilijk om afwezige medewerkers op een vlotte manier weer op de werkvloer te krijgen? Dat is niet verwonderlijk: het aantal langdurig zieken in ons land neemt elk jaar toe.
En dat zijn niet alleen ouderen, maar vooral dertigers en veertigers.
Tijdens deze opleiding komt u te weten hoe u absenteïsme aanpakt,
wat de wet zegt over re-integratie en hoe u die terugkeer op een succesvolle manier doet verlopen.
DOELGROEP
Een geslaagd werkhervattingstraject ligt niet alleen in handen van uw
werknemer. Als HR-medewerker, interne preventieadviseur of kmo-leider zijn uw acties
ook goud waard.
PROGRAMMA
• Kom te weten welke maatschappelijk veranderingen absenteïsme in de hand werken
• Krijg inzicht in de nieuwe re-integratiewetgeving
• Leer hoe u uw re-integratiebeleid en -procedures doet aansluiten bij de wet
• Ontdek welke acties werkhervatting bevorderen
• Leer vooral wat u pro-actief kunt doen om te voorkomen dat uw werknemer
langdurig thuisblijft
RESULTAAT
Deze opleiding ontwart het kluwen van de nieuwe re-integratiewet.
U gaat geïnformeerd aan de slag en past uw kennis toe op een proactief
re-integratiebeleid. Dankzij die inzichten weet u hoe u absenteïsme beter
voorkomt.

Beter leren omgaan met afwezigheden? Schrijf u online in op:
www.securex.be/opleidingwelzijn
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“Voor de initiatie ‘Eerste Hulp bij Ongevallen’ was Securex onze eerste keuze. Elk
zijn sector en specialiteit: wij concentreren ons op metaalbouw, terwijl Securex
bouwt aan het welzijn van onze werknemers.”
“Ongevallen zijn nu eenmaal onvermijdelijk in de bouwsector. Iedereen krijgt er
vroeg of laat mee te maken, en dan ben je beter voorbereid. Zeker de mensen
die op de werf aanwezig zijn. Want sommige sites zijn heel afgelegen. Als daar
iets misloopt, maakt een cursus EHBO het verschil. Het is trouwens wettelijk
verplicht om een EHBO-verantwoordelijke te hebben op elke arbeidssite. Mahieu
Construction Métallique voorziet zelfs twee zorgverleners ter plaatse. En de
werknemers appreciëren onze (voor)zorgen.”
“Een volledige EHBO-cursus duurt 2,5 dagen. Een aantal collega’s volgde die
uitgebreide module. De anderen kregen een versie van één dag die Securex
uitkiende voor ons bedrijf, onze sector en onze ervaring. Ik briefte welke situaties
aan bod moesten komen en wanneer we de opleiding wilden volgen. En Securex
stuurde zijn medische experten naar ons bedrijf voor een grondige spoedcursus
EHBO.”
“De deelnemers reageerden extreem enthousiast op de EHBO-initiatie. Ze
klonken zo gemotiveerd dat nu ook de zaakvoerder de cursus wil volgen. Niet
verwonderlijk, eigenlijk. Want alles wat je er leert, pas je ook thuis toe. De
cursus stelt onze mensen gerust dat ze in goede handen zijn én zelf EHBO in de
vingers hebben. Wie dat garandeert? De lesgevers van Securex: zij vertalen hun
medische praktijkervaring naar bruikbare tips. Zo leer je snel en juist reageren
op een hartstilstand, een diepe snijwonde of een minder zwaar ongeluk. Ze
brengen het bovendien op een informatieve en ludieke manier, met heel veel
praktijkvoorbeelden. En in twee talen! Dat is voor ons belangrijk omdat wij in heel
België actief zijn.”

WELZIJN
VOLGENS UW
NODEN

“Ik raad elk bedrijf aan om deze inhouse cursus te organiseren, zeker in de
bouwsector. Nog meer nu ik zie hoeveel baat onze werknemers hebben bij die ene
dag opleiding. Onze EHBO-verantwoordelijken lossen zelf alle kleine ongevallen
op. En de gezonde sfeer en mentaliteit volgen vanzelf.”

Jan Langedock
Preventieadviseur en veiligheidscoördinator
Mahieu Construction Métallique
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EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

Opleidingen op maat
EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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ONZE OPLEIDINGEN OP MAAT,

IN UW ORGANISATIE

Wenst u één van onze kalenderopleidingen te organiseren, enkel voor úw
medewerkers, om beter in te spelen op hun noden en die van uw organisatie? Of wenst
u een opleiding te organiseren die we niet standaard aanbieden?
Contacteer ons, samen bespreken we de mogelijkheid van een inhouse opleiding. We
bepalen daarbij in overleg de inhoud van de opleiding, maar ook de taal, de locatie en
de datum ervan.
Deze aanpak op maat is zeer doeltreffend want uw opleidingen verlopen efficiënter.
Uw medewerkers krijgen alleen de informatie en de oefeningen die ze écht nodig
hebben, en u hebt alle flexibiliteit om zelf praktische en inhoudelijke accenten te
leggen.
Hiernaast vindt u een aanbod van
opleidingen die de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn op de
werkvloer verbeteren.

EHBO
Hoe meer medewerkers hun collega’s kunnen helpen bij een ongeval, of wanneer zij
onwel worden, hoe veiliger uw werkvloer wordt. Laat daarom zo veel mogelijk collega’s
in uw bedrijf een EHBO cursus volgen:
• Basisopleiding
• Bijscholing
• Initiatiecursus
• AED
• Levensreddend handelen voor baby, peuter, kleuter, ...
Specifieke hulpverlening
• Hotel- Horecapersoneel
• Transportsector: Preventie en eerste hulp op de weg
• Rust- en verzorgingstehuizen: Slikpneumonie
• Bouwsector: Evacuatie en stabilisatie
• Kinderdagverblijven - kribbes - scholen: levensreddend handelen bij baby’s, peuters,
kleuters, kinderen
• Speelpleinwerking
• Thuishulp, poetsdiensten
VEILIGHEID
Sommige medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met diverse risico’s bij het
uitvoeren van hun taken op de werkplek. De wet verplicht u om hen een passende
veiligheidsopleiding te geven. Onze opleidingen voldoen aan die wettelijke norm én
zijn voor honderd procent gefocust op de praktijk.
• Riskmanagement voor leidinggevenden
• Veilig werken met heftruck
• Veilig werken met rolbrug
• Veilig werken met hoogtewerker
• Lawaai
• Taken en verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn
• Bewustmaking gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
• Brandpreventie
• Veilig werken met asbest
• Veilig werken met chemicaliën
• Advies over de certificering OHSAS
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EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

Meer info over onze opleidingen op maat?
Contacteer ons via: training@securex.be
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ERGONOMIE
Rugsparend werken
• Voor leidinggevenden: gedragsbeïnvloeding
• Bewustwording rugpreventie
• Houdingstraining en verplaatsingstechnieken
• Follow-up via coaching
• Train de trainer als interne coach
We stelden gespecialiseerde rugsparende opleidingen samen voor een handvol
sectoren met grote risico’s op rugletsels. Daarin gaat extra veel aandacht naar een
gerichte opleiding op beroepsspecifieke risico’s:
•S
 choonmaakdiensten: schoonmaaktechnieken, tiltechnieken, ...
• Keukens: verplaatsen van zware kookpotten, dragen van dienbladen, ...
• Beeldschermwerkers: ergonomische houding, stand van de bureaustoel, grootte en
plaats van het scherm, ...
HYGIËNE
Hygiënisch werken in de horeca

• Tijdens ‘Move@work’ geven we de deelnemer inzicht in het gevaar van zitten. Daarna
gaan we zelf bewegen en werken we samen een actieplan uit om de medewerkers
letterlijk in beweging te brengen. Hierbij is er aandacht voor technische,
organisatorische en gedragsmatige maatregelen.
• ‘Mentally fit’ geeft uw medewerkers de sleutels in handen voor een goede mentale
gezondheid. Met oefeningen en hulmiddelen ontwikkelen ze nieuwe, betere
gewoontes. Iedere deelnemer gaat naar huis met een individueel actieplan voor
duurzame gedragsverandering.
PSYCHOSOCIALE ASPECTEN
Stress Management
• Opleiding voor leidinggevenden: stressmanagement
• Opleiding stresshantering: technieken en tools om met stress te leren omgaan
Alcohol-, drugs- en rookbeleid
• Opleiding voor leidinggevenden: de problematiek aanpakken
• Opleiding preventie en sensibilisatie

Een goede hygiëne is essentieel in de omgang met voedingswaren. De kleinste
besmetting kan grote gevolgen hebben voor uw klanten én voor het imago en de
reputatie van uw zaak.

Burn-out

Hygiënisch werken in de verzorgingssector

ABSENTEÏSME

De strijd tegen de ziekenhuisbacterie (MRSA) kan alleen gewonnen worden door
strikte toepassing van de juiste hygiënevoorschriften: door al uw medewerkers. Geen
overbodige luxe als u ziet welke schade een besmetting aanricht.
GEZONDHEID & VITALITEIT
Mentale veerkracht, lichamelijke energie en een optimale gezondheid bepalen
samen het welzijn van medewerkers. Organiseer uw inhouse training voor gezondere
medewerkers.

• Opleiding voor leidinggevenden: sensibilisering van leidinggevenden
• Opleiding preventie en sensibilisatie

• Opleiding in het kader van de implementatie van een absenteïsmebeleid
• Praktische vaardigheden voor leidinggevenden
Al deze opleidingen worden
eveneens in het Frans gegeven.

• ‘In balans’ focust op de mentale sterkte van uw medewerkers, en helpt hen om
stressvolle situaties de baas te blijven.
• ‘Fit en gezond’ laat medewerkers stilstaan bij hun levenswijze. Met de bedoeling om
knelpunten op te sporen en te verbeteren met praktische technieken en eventueel
een bezoek aan de huisarts.
• De ‘Inspiratiesessie Gezondheid’ wil uw medewerkers met meer energie de dag
in sturen. Energie verhogen kan door in te spelen op de voeding en voldoende
beweging te voorzien. Na de sessie kennen medewerkers hun lichaam beter en
schrijven ze op basis van de aangereikte adviezen een eigen actieplan.
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Uw medewerkers fitter, gezonder en energieker aan de slag laten gaan?
Contacteer ons voor een opleiding in uw organisatie: training@securex.be
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Focus: opleiding op maat
MASTERCLASS

MANAGEN EN COACHEN VAN WELZIJN
EN VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

RESULTAAT
Na deze opleiding mag u zichzelf een échte coach noemen. U hebt dan alles
onder de knie om uw medewerkers te motiveren en om hun gedrag duurzaam te
veranderen. Dat leidt tot:
• Betere individuele prestaties en toenemend
zelfsturend vermogen
• Nauwere samenwerking en vlottere communicatie
• Veiligere en ergonomischere
werkomstandigheden

Bij heel wat bedrijven gelden veiligheidsprocedures en -richtlijnen. En toch gebeuren
er nog geregeld grote of kleine ongevallen. De uitdaging is dan ook om medewerkers
te stimuleren om de regels toe te passen. Daarbij speelt u als leidinggevende een
cruciale rol.

• Meer dynamiek, enthousiasme en
werkplezier
• Medewerkers die zich begrepen en
gewaardeerd voelen

Tijdens deze opleiding brengt u de coach in u naar boven. En leert u alles over
motivatie en risico-observatie, voorbeeldgedrag, rol, en gedragsturend werken, …
U steekt daarbij vooral zélf de handen uit de mouwen - al vanaf de eerste uren.
Met praktijkoefeningen, besprekingen en kansen om ervaringen te delen met collega’s.
DOELGROEP
Deze opleiding focust op preventieadviseurs, HR-medewerkers en verantwoordelijken
die hun medewerkers beter willen begeleiden. Om het beste uit zichzelf te halen, om
zich beter te voelen, en om te werken met meer zin voor veiligheid en ergonomie.
PROGRAMMA
De tweedaagse opleiding verruimt uw blik op coaching. U leert hoe u - samen met
uw medewerkers - het welzijn op de werkvloer vergroot met een oplossingsgerichte
coachstijl.
De opleiding beantwoordt voor u de volgende vragen:
• Hoe overtuig ik collega’s van het belang van veilig werken?
• Hoe deel ik veilig werken op in fases, en in welke fase bevindt mijn organisatie zich?
• Hoe breng ik veiligheid aan de man met een positief verhaal?
• Hoe motiveer ik mijn medewerkers?
• Welke factoren beïnvloeden gedragsverandering?
• Welke coachtechnieken brengen medewerkers tot inzicht?
• Welke gespreksstrategieën zetten medewerkers zelf aan de slag?
• Hoe haal ik met oplossingsgerichte coaching het allerbeste uit mijn medewerkers?
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Een opleiding in uw organisatie? Contacteer ons via
training@securex.be

Haal de coach in
u naar boven en
coach uw mensen
naar veiliger
werkgedrag

EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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Informeren en sensibiliseren gebeurt nog vaak volgens klassieke methodes.
Overweegt u weleens om het over een andere boeg te gooien? Dan zijn de
e-learningmodules en de opleidingsvideo’s ideaal.
“We zitten dag in dag uit aan ons bureau naar ons scherm te turen. Ik vind het
dan ook belangrijk om te weten hoe we mogelijke klachten vermijden. Beter
voorkomen dan genezen, vindt het management. En alle collega’s appreciëren die
mentaliteit.”
“Hoe beter uw werknemers zich in hun vel voelen, hoe beter uw onderneming
draait. Investeren in een opleiding Beeldschermwerk is dus een logische keuze
voor een bedrijf waar mensen vaak aan de computer zitten. Twee korte modules
van twintig minuten veranderen uw mentaliteit op lange termijn. Snugger
trouwens, hoe Securex de opleiding aanbiedt: online, aan het scherm en het
bureau waar u werkt. U start en stopt de module wanneer het u het best past. U
kunt zelfs pauzeren tijdens een sessie.”
“Ik volgde al veel opleidingen in mijn carrière en, geloof me, deze is echt wel
leuk gepresenteerd. Niet te langdradig, luchtig, interactief. En alles wijst zichzelf
uit. Een onlinecoach peilt met quizvragen naar mijn kennis en stuurt me bij waar
nodig. Ik leer kritisch naar mijn eigen houding kijken, wat mijn ogen echt wel
opent. En ik krijg ook heel concrete tips waarmee ik onmiddellijk aan de slag kan.
Zowel voor mijn zithouding als voor de inrichting van mijn werkplaats.”
“Hoe ons bedrijf beter werd van de opleiding? Mensen appreciëren het als de
directie om hun persoonlijke welzijn geeft. Deze training creëerde een dubbel
positief effect: het personeel voelt zich nu gezonder én is meer gemotiveerd. Een
win-winsituatie dus.”

VEILIGHEID,
GEZONDHEID
EN WELZIJN
IN BEELD

“Deze leerrijke e-learningopleiding beïnvloedde de mentaliteit van ons bedrijf.
Ze bracht mensen in beweging, ook letterlijk: we lopen nu wat meer rond als we
telefoon krijgen. Er zijn collega’s die een zitbal testen, en de General Manager
geeft ruimte voor alternatieve initiatieven zoals rechtstaand vergaderen. En de
werknemers? Die weten dat ze ‘goed zitten’. Een aanrader dus!”

Emmy Leysen
Coordinator HR-administration
Leo Pharma
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EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

Video-opleidingen
e-learning
EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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E-LEARNINGOPLEIDING

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN

BEELDSCHERMWERKER

IN BEELD

Sinds 1 januari 2016 is voor beeldschermwerkers het verplichte, periodieke
gezondheidsonderzoek. Maar de impact van sedentarisme of langdurig zitten, is niet
te onderschatten. Vaak leidt het tot rug-, nek- en schouderpijn. En dat vreet aan uw
motivatie en productiviteit.

Health & SafetyTV ontwikkelt professionele opleidingsvideo’s over veiligheid,
gezondheid en welzijn op het werk. Het vertrekpunt van elke film is een levensechte
werksituatie. Uit de industrie of het kantoor, uit de logistieke of de bouwsector. Telkens
met specifieke risico’s.

Gelukkig bestaat er een doeltreffende oplossing: de e-learningopleiding
‘beeldschermwerk’ van Securex brengt raad in minder dan drie kwartier. Zo leren uw
medewerkers bij op hun eigen tempo. Ze bepalen zelf waar en wanneer ze de opleiding
volgen.

De thema’s van deze korte video’s variëren van technisch (zoals ‘Lasten
hanteren’ of ‘Werken op hoogte’) tot beleidsmatig (zoals ‘Alcohol- en
drugsbeleid’). Bekijk alle thema’s op www.securex.be/safetytv.

DOELGROEP
Deze e-learningopleiding richt zich tot alle medewerkers die meerdere uren per dag
met de computer werken, en hun werkpost ergonomisch willen inrichten.

Met Health & SafetyTV hebt u alles in handen om uw medewerkers
flexibel en individueel op te leiden en te sensibiliseren. U kiest de
onderwerpen die het dichtst aanleunen bij hun functie.

Een beeld
zegt meer dan
1000 woorden

INHOUD

Ook de cursist heeft alle vrijheid om het tijdstip van de opleiding te
bepalen. Iedere cursist vult na de opleiding een test in, en kan een attest
van zijn deelname krijgen.

Deze ELM bestaat uit twee interactieve modules van telkens 20 minuten:

DE KRACHT VAN VIDEO-OPLEIDINGEN IN EEN NOTENDOP?

1. Zittend werk

• Laagdrempelige leermethode
• Focus op goede praktijken, met aandacht voor de gevolgen van ongunstig gedrag
• Realistische animaties die complexe processen en hun (negatieve) impact in kaart
brengen
• Maximale vrijheid voor cursisten
• Individuele follow-up van iedere deelnemer
• Efficiënte combinatie van woord en beeld, waardoor de boodschap de cursisten
bijblijft

• Achtergrond over de risico’s van langdurig zitten
• Praktische tips: meer beweging, variatie van zithouding, stretchen, …
2. Inrichten van mijn werkplek
• Advies over een comfortabele, ergonomische opstelling van uw bureau
RESULTAAT
U maakt kennis met alternatieve
werkmethodes. Met deze online
opleiding vervangt u oude door
gezonde gewoontes. Na de online
cursus bent u zich beter bewust
van uw zithouding en uw
werkomgeving. U beweegt
meer, werkt gezonder en
hebt minder snel
last van pijn of
ongemak.
Las meer
beweging in en
werk gezonder
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VOORBEELDEN
Basisveiligheid in de
bouwsector

Werken in besloten
ruimtes

• Risicoanalyse
• Werkplek
• Elektriciteit
• Brand
• Orde en netheid
• Werken op hoogte
• Uitgravingen

• Besloten ruimtes
• Werkvergunning
• Risico’s van besloten
ruimtes
• Zuurstofarme atmosferen

Grensoverschrijdend
gedrag op kantoor
voorkomen (voor
bedienden)
• Afwijkende opvattingen
• Definitie
• Signalen
• Reactie
• Gevolgen
• Preventiemaatregelen

Flexibel en individueel opleiden? Schrijf u online in op
www.securex.be/opleidingwelzijn
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PRAKTISCHE INFORMATIE
HOE INSCHRIJVEN VOOR KALENDEROPLEIDINGEN,
E-LEARNING OF VIDEO-OPLEIDINGEN?
• Online via onze website: www.securex.be/opleidingwelzijn.
Hou het ondernemingsnummer van uw organisatie bij de hand, dit moet u invullen.
• Via mail: training@securex.be met vermelding van:
• Naam en voornaam cursist
• Titel en datum opleiding
• Facturatiegegevens
• Contactpersoon

• Volgens de Programmawet van 11 juli 2005 die artikel 44, §2, 2° van het btwwetboek wijzigt, zijn de prestaties van externe diensten vrijgesteld van btw.
• U kunt uw inschrijving verplaatsen of annuleren - alleen schriftelijk of met een
e-mail:
• zonder kosten tot 4 weken voor de start van de cursus;
• met betaling van 50% van het cursusgeld bij annulatie tussen twee en
vier weken voor de start van de cursus;
• met betaling van het volledige cursusgeld bij annulatie minder dan
twee weken voor de start van de cursus.
• De organisatoren behouden zich het recht voor een opleiding te annuleren of te
verplaatsen. Dan brengen ze u hiervan telefonisch of per e-mail op de hoogte.

Hebt u een PO-nummer? Dit kunt u ook aan training@securex.be doorgeven.
Prijzen: In de prijs zijn inbegrepen: syllabus, didactisch materiaal, koffiepauze en
lunch (dagopleiding).
HOE EEN OPLEIDING OP MAAT ORGANISEREN?
Contacteer ons (training@securex.be of 09 282 16 10), we bepalen samen de
inhoud van de opleiding, maar ook de taal, de locatie en de datum ervan.
ONZE EXPERTISE TOT UW DIENST
Onze lesgevers zijn specialisten in hun domein. De EHBO-lesgevers hebben
allen een paramedische achtergrond en een uitgebreide terreinkennis. En
doorgewinterde preventieadviseurs brengen dagelijks hun vaardigheden in de
praktijk en kennen de problemen van het bedrijfsleven als geen ander. Zij hebben
dan ook een enorme bagage aan ervaringen. Die zetten zij voor u in herkenbare
praktijkvoorbeelden om.

Alle cijferinformatie komt
uit onze white papers,
download ze gratis op
www.securex.be/whitepaper
44
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ERKENNINGEN - VAKVERENIGINGEN - CONFEDERATIES
De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming is erkend als opleidingsverstrekker
en werkt samen met onderstaande vakorganisaties waar u een beroep kan op doen
voor een financiële tussenkomst indien uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt. Voor
bijkomende vragen of inlichtingen contacteer training@securex.be.
Erkenning
of samenwerking

Nummer
of paritair
comité

Erkende opleidingen

KMO portefeuille

Erkennings- • Alle opleidingen in het kader van welzijn
nr:
en preventie op het werk
DV.O104871

Alimento
Initiatieven voor
Professionele
Vorming van de
voedingsnijverheid

PC 118
PC 119
PC 220

Informatie
website

• Bedrijfshulpverlener Basis - Bijscholing www.alimento.be
Initiatie - AED
• Vertrouwenspersoon - Basis en Bijscholing
• Alcohol en drugbeleid (CA0 100)
• Rookstopbegeleiding
• Preventieadviseur Niveau III - Basis en
bijscholing
• Ergonomie voor de beeldschermwerker
• Sensibilisatie tot het gebruik van
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
• Risico’s verminderen aan de hand van
correct gebruik van collectieve en
persoonlijke beschermingsmiddelen
• Informatie en sensibilisatie van de
hiërarchische lijn: Verantwoordelijkheden,
aansprakelijkheid en gedragsturend werken
• Manueel hanteren van lasten
• Heffen en tillen en rugpreventie

PC 149.01

• Bedrijfshulpverlener Basis
• Bedrijfshulpverlener Bijscholing

www.volta-org.be

FVB
Fonds voor
Vakopleiding in de
Bouwnijverheid

PC 124

• Bedrijfshulpverlener Basis
• Bedrijfshulpverlener Bijscholing
• Stressbeheer

www.fvb.
constructiv.be

Cevora

46

PC 200

• Bedrijfshulpverlener Basis
• Bedrijfshulpverlener Bijscholing
• Bedrijfshulpverlener Initiatie
• Op aanvraag

www.
confederatiebouw.be

Aanvraag per opleiding indienen bij
vakvereniging

www.cevora.be

Informatie
website

Erkende opleidingen

Departement Werk
& Sociale Economie
- Opleidingsfond
Dienstencheque
Vlaanderen

Dienstenchequeondernemingen

Bedrijfshulpverlener Basis - Bijscholing Initiatie
• E rgonomie en Veiligheid (1 Gebruik van
onderhoudsproducten / 2 Rugsparend
werken)
• E rgonomie en Veiligheid (1 Veiligheid gebruik chemische agentia, veilig gebruik
van een ladder, veilige poetstechnieken,
omgaan met elektrische risico’s,... / 2
Rugsparend werken)

www.werk.be/
online-diensten/
opleidingsfondsdienstencheques

Vibam

PC 209

•A
 anvraag per opleiding indienen bij
vakvereniging

www.vibam.be

IVOC

PC 109
PC 110
PC 215

•A
 anvraag per opleiding indienen bij
vakvereniging

www.ivoc.be

www.kmoportefeuille.be
Telefoon: 1700
(gratis nr.)

VOLTA

Confederatie Bouw

Nummer
of paritair
comité

Erkenning
of samenwerking

DE SECUREX-OPLEIDINGEN VINDEN PLAATS OP VERSCHILLENDE
LOCATIES IN BELGIË
1040 Brussel

Sint-Michielswarande 30

Securex

1600 Sint-Pieters-Leeuw

Lotstraat 6

Jeugdcentrum Laekelinde

1930 Nossegem

Driesplein 23

‘De Kring’

2000 Antwerpen

Jan Van Gentstraat 1

Securex

2470 Retie

Kasteelstraat 67

Corsendonk ‘De Linde’

3200 Aarschot

Stadspark 1

Capucienenklooster

3540 Herk de Stad

Markt 2

De Markthallen

8210 Zedelgem

Diksmuide heirweg 6

Wobra

8370 Blankenberge

A. Ruzettelaan 195

Corsendonk ‘Duine Polder’

8500 Kortrijk

Conservatoriumplein 21

Securex

8630 Veurne

Ondernemingenstraat 3

‘t Werkpand

8800 Roeselare

Spanjestraat 141

POM Roeselare

9000 Gent

Gordunakaai 59

Europahotel

9042 Mendonk

Sprendonkstraat 5

Paulo

9052 Zwijnaarde

Tramstraat 59

Huis van de Bouw

9100 Sint-Niklaas

Hemelaerstraat 2

Accor Ibis

9300 Aalst

Capucienenlaan 93a

Securex
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NEEMT U DE WEG NAAR HR?
Securex biedt naast welzijnsopleidingen ook een reeks professionele HR-trainingen,
onder de naam Road to HR.
Sociaal recht en personeelsadministratie, rekrutering en selectie, talentmanagement
en eindeloopbaanregelingen, … Wat zou u ervan vinden om al die domeinen door en
door te kennen?
De juridische en HR-opleidingen van Securex tonen u de weg! Het maakt niet uit of
u uw eerste stappen zet, of al een ervaren HR-manager bent: wij begeleiden u op úw
niveau.
VAN BEGINNER TOT EXPERT
Road to HR is uw volledige traject richting HR-expertise. Elke opleiding focust op een
specifieke doelgroep: beginners, professionals of ervaren rotten. Zo kiest u precies de
opleiding die u nodig hebt:
•H
 R for Starters: leer de kneepjes van payroll, sociaal recht en human ressources.
•H
 R for Professionals: verscherp uw HR-kennis.
•H
 R for Experts: verruim uw HR-horizon.
VAN ALLROUNDER TOT SPECIALIST
Bij de reeks ‘HR for Experts’ krijgt u de kans om u te specialiseren in een onderwerp
dat u nauw aan het hart ligt: leiderschap, duurzame inzetbaarheid, loonoptimalisatie, …
Hoe u uw traject ook inkleedt, specialist wordt u sowieso.
TOPKENNIS, PROFESSIONEEL GEBRACHT
De Road to HR-modules bieden u een reeks voordelen:
•b
 eknopte, duidelijke en praktijkgerichte opleidingen
• een heldere structuur die van de professionele cyclus vertrekt
•g
 eactualiseerde kennis van HR-specialisten en juridische experts

www.securex.be/roadtohr
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Zin om de HR en al zijn domeinen te temmen?
Ontdek dan alle opleidingen op www.securex.be/roadtohr

NOTITIES

NOTITIES

Opleidingen 2018 - Praktische informatie
Veiligheid
Basisopleiding - Preventieadviseur niveau 3
Aarschot

08/05 - 15/05 - 22/05 - 29/05 - 05/06 - 12/06/2018

6

09.00 - 17.00

900

Zwijnaarde

17/05 - 24/05 - 31/05 - 07/06 - 14/06 - 21/06/2018

6

09.00 - 17.00

900

Zwijnaarde

16/10 - 23/10 - 06/11 - 13/11 - 20/11 - 27/11/2018

6

09.00 - 17.00

900

Antwerpen

18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11/2018

6

09.00 - 17.00

900

Dagen

Uren

Prijs/€

29/05/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Zwijnaarde

07/06/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Zwijnaarde

13/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Antwerpen

15/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Aarschot

29/05/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Zwijnaarde

07/06/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Zwijnaarde

13/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Antwerpen

15/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Transport - Werken met derden - Elekrische risico’s

Basisreglementering - Externe intervenanten en overlegorganen
Aarschot

08/05/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Zwijnaarde

17/05/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Zwijnaarde

16/10/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Antwerpen

18/10/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Aarschot

08/05/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Zwijnaarde

17/05/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Zwijnaarde

16/10/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

0,5

13.30 - 17.00

Aarschot

05/06/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Zwijnaarde

14/06/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Zwijnaarde

20/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Antwerpen

22/11/2018

0,5

09.00 - 12.30

200

Machines - Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Risicoanalyse - Globaal preventieplan en jaarlijks actieplan

18/10/2018

Data

Aarschot

Opdrachten en rol van de preventieadviseur - Werken met interne intervenanten

Thematische sessies van de basisopleiding preventieadviseur

Antwerpen

Locatie

200

Aarschot

05/06/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Zwijnaarde

14/06/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Zwijnaarde

20/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Antwerpen

22/11/2018

0,5

13.30 - 17.00

200

Bijscholing preventieadviseur (thema)

Brandrisico’s - Brandpreventiebeleid
200

Antwerpen

25/01/2018 (Wettelijk kader)

0,5

08.30 - 12.30

250

200

Antwerpen

25/01/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

200

Gent

30/01/2018 (Wettelijk kader)

0,5

08.30 - 12.30

250

200

Gent

30/01/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

Medisch toezicht, beroepsziekten en bijzondere categorieën van werknemers

Gent

19/06/2018 (RIE gevaarlijke producten en gassen)

0,5

08.30 - 12.30

250

Aarschot

200

Gent

18/09/2018 (Risicoanalyse gevaarlijke producten en gassen)

0,5

08.30 - 12.30

250

200

Gent

18/09/2018 (Risicoanalyse gevaarlijke producten en gassen)

0,5

13.00 - 17.00

250

200

Gent

18/10/2018 (Risicoanalyse psychosociale aspecten)

0,5

08.30 - 12.30

250

200

Gent

18/10/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

Arbeidsongevallen: analyse en statistieken

Antwerpen

19/10/2018 (Wettelijk kader)

0,5

08.30 - 12.30

250

Aarschot

200

Antwerpen

19/10/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

200

Herk de Stad

23/10/2018 (Wettelijk kader)

0,5

08.30 - 12.30

250

200

Herk de Stad

23/10/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

200

Roeselare

25/10/2018 (Wettelijk kader)

0,5

08.30 - 12.30

250

Ergonomie van de werkposten - Psychosociale aspecten

Roeselare

25/10/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

Aarschot

200

Antwerpen

26/10/2018 (Risicoanalyse machines en arbeidsmiddelen)

0,5

08.30 - 12.30

250

200

Antwerpen

26/10/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

200

Gent

22/11/2018 (Workshop Ergonomie)

0,5

08.30 - 12.30

250

200

Gent

22/11/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

Antwerpen

30/11/2018 (Wettelijk kader)

0,5

08.30 - 12.30

250

Aarschot
Zwijnaarde
Zwijnaarde
Antwerpen

Zwijnaarde
Zwijnaarde
Antwerpen

Zwijnaarde
Zwijnaarde
Antwerpen

Zwijnaarde
Zwijnaarde
Antwerpen

15/05/2018

0,5

24/05/2018

0,5

23/10/2018

0,5

25/10/2018

0,5

15/05/2018

0,5

24/05/2018

0,5

23/10/2018

0,5

25/10/2018

0,5

22/05/2018

0,5

31/05/2018

0,5

06/11/2018

0,5

08/11/2018

0,5

22/05/2018

0,5

31/05/2018

0,5

06/11/2018

0,5

08/11/2018

0,5

09.00 - 12.30
09.00 - 12.30
09.00 - 12.30
09.00 - 12.30
13.30 - 17.00
13.30 - 17.00
13.30 - 17.00
13.30 - 17.00
09.00 - 12.30
09.00 - 12.30
09.00 - 12.30
09.00 - 12.30
13.30 - 17.00
13.30 - 17.00
13.30 - 17.00
13.30 - 17.00

Fysische omgevingsfactoren - Chemische agentia

Meer info over een opleiding?
www.securex.be/opleidingwelzijn
EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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Zich inschrijven op een opleiding?
www.securex.be/opleidingwelzijn
EHBO-kennis
onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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Locatie

Data

Dagen

Uren

Prijs/€

Antwerpen

30/11/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

Gent

11/12/2018 (Wettelijk kader)

0,5

08.30 - 12.30

250

Gent

11/12/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

Antwerpen

13/12/2018 (Workshop Ergonomie)

0,5

08.30 - 12.30

250

Antwerpen

13/12/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

Antwerpen

20/12/2018 (Risicoanalyse psychosociale aspecten)

0,5

08.30 - 12.30

250

Antwerpen

20/12/2018 (Wettelijk kader)

0,5

13.00 - 17.00

250

Brand: kleine blusmiddelen in theorie en praktijk
Zedelgem

19/03/2018

1

09.00 - 16.30

350

Gent

31/05/2018

1

09.00 - 16.30

350

Gent

11/10/2018

1

09.00 - 16.30

350

Zedelgem

13/11/2018

1

09.00 - 16.30

350

Aan de slag met de risicobeheersingstool
Online

16/01/2018

0,5u

15.00 - 15.30

gratis

Online

24/02/2018

0,5u

09.00 - 09.30

gratis

Online

23/03/2018

0,5u

12.30 - 13.00

gratis

Online

26/04/2018

0,5u

20.00 - 20.30

gratis

Online

18/05/2018

0,5u

12.30 - 13.00

gratis

Online

13/06/2018

0,5u

15.00 - 15.30

gratis

Antwerpen

15/06/2018 (geldt ook als bijscholing)

0,5u

09.00 - 12.30

200

Online

31/07/2018

0,5u

08.30 - 09.00

gratis

Online

14/09/2018

0,5u

12.30 - 13.00

gratis

Online

18/10/2018

0,5u

20.00 - 20.30

gratis

Online

16/11/2018

0,5u

12.30 - 13.00

gratis

Online

04/12/2018

0,5u

15.00 - 15.30

gratis

Aalst

07/12/2018 (geldt ook als bijscholing)

0,5u

09.00 - 12.30

200

Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Basisopleiding
Gent

23/01 - 30/01 - 06/02/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Antwerpen

06/03 - 13/03 - 22/03/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275
275

Aalst

15/03 - 20/03 - 27/03/2018

Sint-Pieters-Leeuw

17/04 - 24/04 - 03/05/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

Gent

19/04 - 24/04 - 03/05/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

Blankenberge
Nossegem

19/04 - 26/04 - 03/05/2018
29/05 - 05/06 - 14/06/2018

Zich inschrijven op een opleiding?
www.securex.be/opleidingwelzijn
EHBO-kennis
onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn

Locatie

Data

Dagen

Uren

Prijs/€
275

Aalst

31/05 - 07/06 - 12/06/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

Antwerpen

12/06 - 19/06 - 26/06/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Roeselare

14/06 - 21/06 - 28/06/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Aarschot

13/09 - 18/09 - 25/09/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Gent

20/09 - 27/09 - 04/10/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Antwerpen

27/09 - 02/10 - 11/10/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Gent

09/10 - 16/10 - 23/10/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Nossegem

04/10 - 11/10 - 15/10/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Sint-Niklaas

09/10 - 16/10 - 23/10/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Roeselare

11/10 - 18/10 - 25/10/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Aalst

06/11 - 15/11 - 22/11/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Herk de Stad

09/11 - 16/11 - 20/11/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Gent

19/11 - 26/11 - 03/12/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Sint-Pieters-Leeuw

19/11 - 27/11 - 04/12/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Antwerpen

27/11 - 06/12 - 11/12/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Veurne

29/11 - 06/12 - 13/12/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Retie

06/12 - 11/12 - 18/12/2018

2,5

"08.30 - 17.00 / 08.30 17.00 / 08.30 - 12.30"

275

Kortrijk

20/03/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Aalst

27/03/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Gent

17/04/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Blankenberge

03/05/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Sint-Pieters-Leeuw

03/05/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Nossegem

14/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Antwerpen

26/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Gent

25/09/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Aarschot

25/09/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Sint-Niklaas

23/10/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Roeselare

25/10/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Initiatiecursus EHBO

275
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Zich inschrijven op een opleiding?
www.securex.be/opleidingwelzijn
EHBO-kennis
onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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Locatie

Data

Dagen

Uren

Prijs/€

Locatie

Data

Dagen

Uren

Prijs/€

Sint-Niklaas

20/11/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Aalst

22/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Herk de Stad

20/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Roeselare

29/11/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Aalst

22/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Gent

03/12/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Sint-Pieters-Leeuw

04/12/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Sint-Pieters-Leeuw

04/12/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Gent

03/12/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Veurne

13/12/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Antwerpen

11/12/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Retie

18/12/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Veurne

13/12/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Bijscholing - EHBO bedrijfshulpverlener & Automatische Externe Defibrillator (AED)

Retie

18/12/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Aarschot

26/04/2018

1

08.30 - 17.00

190

Antwerpen

17/05/2018

1

08.30 - 17.00

190

Bedrijfshulpverlener (EHBO) - Bijscholing
Gent

06/02/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Nossegem

17/05/2018

1

08.30 - 17.00

190

Gent

15/03/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Gent

05/06/2018

1

08.30 - 17.00

190

Gent

15/03/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Sint-Niklaas

05/06/2018

1

08.30 - 17.00

190

Kortrijk

20/03/2018

0,5

08.30 - 12.00

105

Aalst

19/06/2018

1

08.30 - 17.00

190

Antwerpen

22/03/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Antwerpen

04/10/2018

1

08.30 - 17.00

190

Aalst

27/03/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Blankenberge

23/10/2018

1

08.30 - 17.00

190

Gent

17/04/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Roeselare

29/11/2018

1

08.30 - 17.00

190

Aarschot

26/04/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Gent

08/11/2018

1

08.30 - 17.00

190

Sint-Pieters-Leeuw

03/05/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Bijscholing - EHBO Focus op Automatische Externe Defibrillator (AED)

Gent

03/05/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Aarschot

26/04/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Blankenberge

03/05/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Antwerpen

17/05/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Nossegem

17/05/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Nossegem

17/05/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Antwerpen

17/05/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Gent

05/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Gent

05/06/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Sint-Niklaas

05/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Sint-Niklaas

05/06/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Aalst

19/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Nossegem

14/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Antwerpen

04/10/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Aalst

19/06/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Blankenberge

23/10/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Roeselare

28/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Roeselare

29/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Gent

25/09/2018

0,5

13.00 -17.00

105

Gent

08/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Aarschot

25/09/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Psychosociale aspecten

Antwerpen

04/10/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Vertrouwenspersoon - Basisopleiding

Gent

04/10/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Antwerpen

17/04 - 24/04 - 08/05 - 15/05 - 22/05/2018

5

09.00 - 17.00

1.250

Antwerpen

11/10/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Gent

29/05 - 05/06 - 12/06 - 19/06 - 26/06/2018

5

09.00 - 17.00

1.250

Nossegem

15/10/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Antwerpen

09/10 - 16/10 - 23/10 - 06/11 - 13/11/2018

5

09.00 - 17.00

1.250

Sint-Niklaas

23/10/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Aarschot

08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 - 06/12/2018

5

09.00 - 17.00

1.250

Blankenberge

23/10/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Gent

13/11 - 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12/2018

5

09.00 - 17.00

1.250

Gent

23/10/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Vertrouwenspersoon - Bijscholing: wetgeving en procedure & supervisie

Roeselare

25/10/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Gent

22/02/2018

1

09.00 - 17.00

300

Gent

08/11/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Gent

20/03/2018

1

09.00 - 17.00

300

Sint-Niklaas

20/11/2018

0,5

08.30 - 12.30

105

Antwerpen

29/03/2018

1

09.00 - 17.00

300

Herk de Stad

20/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

105

Gent

26/04/2018

1

09.00 - 17.00

300

Gent

17/05/2018

1

09.00 - 17.00

300

Zich inschrijven op een opleiding?
www.securex.be/opleidingwelzijn
EHBO-kennis
onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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Meer info over een opleiding?
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Locatie

Data

Dagen

Uren

Prijs/€

Locatie

Antwerpen

29/05/2018

1

09.00 - 17.00

300

Absenteïsme - Module 2: vaardigheidstraining voor leidinggevenden

Data

Dagen

Uren

Prijs/€

Herk de Stad

05/06/2018

1

09.00 - 17.00

300

Aalst

Gent

14/06/2018

1

09.00 - 17.00

300

Gent

21/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

250

21/06/2018

0,5

13.00 - 17.00

Antwerpen

21/06/2018

1

09.00 - 17.00

300

250

Antwerpen

16/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

Gent

18/09/2018

1

09.00 - 17.00

250

300

Brussel

16/11/2018

0,5

13.00 - 17.00

Antwerpen

20/09/2018

1

250

09.00 - 17.00

300

Absenteïsme - Stappenplan voor een objectief en duurzaam beleid

Aarschot

12/10/2018

Antwerpen

17/10/2018

1

09.00 - 17.00

300

Antwerpen

25/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

1

09.00 - 17.00

300

Brussel

25/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

Roeselaere

250

18/10/2018

1

09.00 - 17.00

300

Aalst

23/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Gent

15/11/2018

1

09.00 - 17.00

300

Gent

23/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Antwerpen

20/11/2018

1

09.00 - 17.00

300

Absenteïsme - Hoe voert u een re-integratiebeleid?

Gent

29/11/2018

1

09.00 - 17.00

300

Gent

22/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Antwerpen

04/12/2018

1

09.00 - 17.00

300

Antwerpen

12/10/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Online opleidingen

Sustainable way of working
Aalst

08/06 - 28/06/2018

2 x 0,5

09.00 - 13.00

450

E-learningopleiding ‘beeldschermwerk’

Antwerpen

08/06 - 28/06/2018

2 x 0,5

09.00 - 13.00

450

Online

Gent

23/11 - 14/12/2018

2 x 0,5

09.00 - 13.00

450

Online video-opleidingen

Kortrijk

23/11 - 14/12/2018

2 x 0,5

09.00 - 13.00

450

Online

Neem contact op met training@securex.be voor meer info
Degressieve prijs, voor meer info, neem contact op met training@securex.be

25
25

Gent

11/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Aarschot

18/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Antwerpen

12/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Aalst

12/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Kortrijk

19/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Verantwoordelijke Uitgever: Groep Securex vzw, Patrick Ghyllebert, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel - BN0010_01 - 20171115

Van stress naar burn-out: beter voorkomen dan genezen
De vermelde prijzen zijn geldig tot 31 december 2018.

Beter omgaan met verbale agressie
Gent

15/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Antwerpen

15/10/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Aalst

15/10/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

1

09.00 - 17.00

300

Moeilijke gesprekken voeren als leidinggevende
Gent

07/06/2018

Absenteïsme
Absenteïsme: van strategie tot gesprek
Aalst

21/06/2018

1

09.00 - 17.00

450

Gent

21/06/2018

1

09.00 - 17.00

450

Antwerpen

16/11/2018

1

09.00 - 17.00

450

Brussel

16/11/2018

1

09.00 - 17.00

450

Absenteïsme - Module 1: objectieve visie omtrent absenteïsme
Aalst

21/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Gent

21/06/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Antwerpen

16/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Brussel

16/11/2018

0,5

09.00 - 13.00

250

Meer info over een opleiding?
www.securex.be/opleidingwelzijn
EHBO-kennis onderhouden? Schrijf u nu in via
www.securex.be/opleidingwelzijn
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Meer info?

09 282 16 10

training@securex.be

www.securex.be/opleidingwelzijn
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