Vinçotte
Academy
Integrale aanpak voor
een veilige werkvloer

Vinçotte Academy

EEN UNIEK
TOTAALCONCEPT
De sterkte van Vinçotte Academy schuilt in de
combinatie van expertise in inspectie, controle
en certificatie met een stevige knowhow op het
vlak van leeroplossingen. Onze trainers staan met
beide voeten in de praktijk en begeleiden u met de
passende didactische methodes naar een duurzame
veiligheidscultuur.

OP MAAT VAN
UW ORGANISATIE
Op zoek naar een theoretische uiteenzetting of
een praktijkgerichte workshop? Vinçotte Academy
voorziet
duurzame

een

totaalaanbod

aan

innovatieve

opleidingsmogelijkheden,

zowel

en
voor

zelfstandige ondernemers en kleine kmo’s, als voor
industriële spelers en overheden. Met de juiste formule
zorgen we voor het hoogst mogelijke rendement.
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EEN LEEROPLOSSING
OP MAAT VAN UW
ORGANISATIE

Vinçotte Academy staat voor persoonlijk contact en

bepalen we samen met u het optimale leertraject.

een langetermijnrelatie met klanten. Daarom kunt u

Zowel de inhoud als de aanpak stemmen we af op de

steeds rekenen op een vast aanspreekpunt. Om uw

specifieke noden van uw organisatie.

opleidingsvraag zo goed mogelijk te beantwoorden,

Samen met u nemen we de doelstellingen van de
opleiding onder de loep. Op basis van uw input geven
we het programma vorm en voorzien we alle nodige
praktische informatie.
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Intake
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Theorie

In de theoretische opleiding verduidelijken we alle
relevante achtergrondinformatie. Dit deel kan getoetst
worden met een kennistest.

Aan de hand van interactieve presentaties, diverse
leervormen en didactisch materiaal leren uw medewerkers de theorie zelf in de praktijk brengen. Ook hier
is een evaluatiemoment mogelijk.

3 Praktijk
4 Evaluatie
Op basis van uw feedback gaan we na of de training
het beoogde effect heeft. In geval van bijkomende
vragen of praktische knelpunten voorzien we vervolgtrajecten.
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ONZE TOTAALAANPAK
Van opleiding tot duurzame
veiligheidscultuur

Coaching en begeleiding

Wij nemen de veiligheid van uw medewerkers en de

verder dan technische keuringen en het naleven van

reputatie van uw bedrijf ernstig. Daarom gaat Vinçotte
Academy verder dan louter opleiding. Al onze trainers
zijn vertrouwd met de geldende wet- en regelgeving
(zoals het AREI en de Codex Welzijn op het Werk), maar
ze zijn ook doordrongen van de veiligheidsgedachte.

Een zo veilig mogelijke werkomgeving creëren, gaat
procedures. Om een echte veiligheidscultuur te
vestigen, zijn ook de motivatie en het gedrag van uw
medewerkers onmisbare schakels.
Hierin verandering brengen, vraagt een specifieke
aanpak waarin persoonlijke coaching en begeleiding
centraal staan. Daarom combineren onze trainers
deze rollen :
als lesgever de veiligheidsgedachte en de wetgeving
overbrengen in heldere taal;
als coach het belang van veiligheid tastbaar maken
en in de dagelijkse praktijk illustreren.

Om een veilige werkvloer
te creëren, is een integrale
aanpak nodig.
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TYPE OPLEIDINGEN
Vinçotte Academy biedt verschillende innovatieve en
duurzame opleidingsmogelijkheden aan. Zo koppelen
we steeds de juiste leeroplossing aan uw concrete
opleidingsnoden. Door de meest passende methode
te kiezen, bereikt u ook het hoogst mogelijke rendement.

Advies en coaching
Een veiligheidscultuur op de hele werkvloer vestigen,
vraagt een aanvullende aanpak. Met advies en
coaching van zowel medewerkers als leidinggevenden
streven we naar duurzame gedragswijzigingen binnen
de hele organisatie.

Open opleidingen

Studiedagen en seminaries

Om individuele medewerkers op te leiden, zijn onze

Tijdens studiedagen en seminaries behandelen we

open opleidingen het meest geschikt. Aan deze

actuele thema’s in een ruimere context. Wat zijn de

sessies

verschillende

toekomstige uitdagingen binnen uw sector? Welke

organisaties deel. Ze vinden plaats op diverse locaties

vaardigheden worden daarbij belangrijker en hoe

in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

kunt u zowel uw organisatie als uw medewerkers

nemen

medewerkers

uit

klaarstomen?

Bedrijfsinterne opleidingen
Onze

bredere

in-company

opleidingen

worden

Erkend examencentrum

gegeven op maat van uw bedrijf en zijn ideaal om een

Vinçotte Academy is een erkend examencentrum

team bij te scholen. Deze opleidingen vinden plaats op

in het kader van de VCA en VCA- risicovolle taken

uw werkterrein, zodat medewerkers praktijkgericht

en heeft dus toestemming om vooraf gedefinieerde

getraind kunnen worden binnen de eigen vertrouwde

examens af te nemen volgens de opgelegde toets- en

werkomgeving.

eindtermen.

5

BESTEL UW NORMENPAKKETTEN EN
PUBLICATIES
Nu ook via Vinçotte Academy
Vinçotte

Academy

is

meer

dan

een

hoog

kwalitatief trainingsinstituut. Wij begeleiden u van
A tot Z, doorheen het hele veiligheidsproces van
uw medewerkers. Aanvullend op onze uitgebreide
waaier van technische opleidingen kunt u voortaan
ook bij ons terecht voor de aankoop van de geldende
wetgeving

en

normenpakketten.

Hiervoor

heeft

Vinçotte een partnership met het NBN en Wolters
Kluwer afgesloten. U kunt dus nu rechtstreeks op de
website van Vinçotte Academy normenpakketten en
publicaties binnen de domeinen Kwaliteit, Veiligheid,
Duurzaamheid en Milieu aankopen.
Om de Vinçotte en Wolters Kluwers co-edities te ontdekken, zijn alle details beschikbaar op: www.vincotte.
be/shop-wolterskluwer/nl

NBN NORMEN:
MAAK UW KEUZE UIT
3 FORMULES
Vinçotte normenpakketten
Bent u op zoek naar de belangrijkste normen uit een
bepaald domein? Maak het uzelf makkelijk en ontdek
de normenpakketten waarin ze per thema verzameld
zijn. Zo hoeft u zelf niet meer op zoek te gaan en
bespaart u geld en tijd.
Op www.vincotte-academy.be/normen, kunt u het
overzicht van alle pakketten bekijken en bestellen.
Ontdek onze normenpakketten: brand, elektriciteit,
lassen en materiaalnormen, liften, machines, managementsystemen, milieumanagement en persoonlijke
beschermingsmiddelen.
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Volledige normenbibliotheek

Online normenbibliotheek

Normen wijzigen regelmatig. Maar hoe blijft u dan

Volstaat het voor u om het geheel aan normen te

up-to-date? Met de volledige normenbibliotheek

kunnen raadplegen en consulteren? Dan heeft u

heeft u toegang tot het hele gamma aan normen,

voldoende met de online normenbibliotheek. Geïnte-

welke u kan consulteren, afdrukken en kopiëren.

resseerd? Contacteer ons via het contactformulier

Eenvoudig, kostenbesparend en volledig in regel

van de website of via mail academy@vincotte.be of

met copyright. Geïnteresseerd? Contacteer ons

bestel online op www.vincotte-academy.be/online-

via het contactformulier van de website of via mail

normenbibliotheek

academy@vincotte.be
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EXPERTISEDOMEINEN
Veiligheid

gaat

van

algemene

wetgeving

tot

praktische tips op de werkvloer, en verder. Daarom
verzorgt Vinçotte Academy zowel open opleidingen
als

trainingen

op

maat

binnen

verschillende

expertisedomeinen. De volgende pagina’s geven u een
klare kijk op dit totaalaanbod.

Wettelijke controles door een
EDTC/keuringsorganisme
Als Erkende Dienst voor Technische Controles op de
werkvloer (EDTC) en erkend keuringsorganisme (EO)
voert Vinçotte controles uit op machines, installaties,
arbeids- en beschermingsmiddelen om na te gaan of

Opleidingsoverzicht:

hierover een opleidingsprogramma aan, bestaande

Thema 1: Keuringsorganismen - reglementair

uit verschillende thema’s: u verwerft inzicht in het

kader - wettelijke controles - juridische aspecten &

wettelijk kader en de verschillende aansprakelijkheden

aansprakelijkheden
Thema 2: Technische controles binnen het domein
‘Elektriciteit’
Thema 3: Technische controles binnen het domein
‘Heffen en Hijsen’
Thema 4: Technische controles binnen het domein
‘Druk & Gas’
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ze conform de wetgeving zijn. Vinçotte Academy biedt

waarmee

werkgevers

geconfronteerd

worden.

Bovendien komt u meer te weten over de reglementaire
keuringen binnen het domein elektriciteit, heffen &
hijsen en druk & gas. U kan ervoor opteren om diverse
thema’s samen of apart te volgen.

ELEKTRICITEIT
Uw medewerkers komen dagelijks in contact met
elektrische installaties. En dat gebeurt niet altijd
zonder gevaar. Een diensthoofd is dan ook verplicht om
zijn medewerkers te sensibiliseren om veilig te werken.
Hij dient de nodige opleidingen te voorzien zodat alle
medewerkers weten hoe een elektrische installatie
opgebouwd, uitgebreid, bediend en onderhouden moet
worden, conform de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), dit om
de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen.

Opleidingsoverzicht:
Aardingssystemen TT, TN en IT
BA4 Gewaarschuwd persoon
Elektrische werkzaamheden
BA4 Gewaarschuwd persoon
Niet-elektrische werkzaamheden
BA5 “opfrissing” Veilig werken aan of in de nabijheid
van elektrische hoog – en laagspanningsinstallaties
“vakbekwaam personen"
BA5 - Vakbekwaam persoon
Het AREI - Systematische studie
Het AREI - Toelichting wijzigingen laatste 5 jaar
Hoogspanning
Implementatie van BA4/BA5 binnen de
bedrijfsstructuur
Kabelberekeningen
KB 04.12.2012 - Elektrische installaties op
werkplaatsen
Laagspannings- en verdeelinrichtingen
NBN EN 61439
Veilig schakelen
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HEF- EN HIJSWERKTUIGEN
Om in de hoogte te werken, maken bedrijven gebruik
van uiteenlopende hef- en hijswerktuigen en arbeidsmiddelen. Productiviteit, werkzekerheid, efficiëntie en
veiligheid zijn hierbij topprioriteiten. Elke onderneming
heeft er belang bij om te beschikken over bekwame,
geoefende en gemotiveerde medewerkers die deze
handelingen kunnen uitvoeren. Bovendien bepaalt
de Codex voor het Welzijn op het Werk dat deze
medewerkers opgeleid moeten zijn voor deze taken.

Risicovolle taken :
Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten (IS-006)
Werken met rolbrug (kabelbediening/
afstandsbediening) (IS-011) (incl. aanslaan en
uitwijzen van niet-kritieke lasten (AV-004))
(Werken met zelfrijdende hoogwerker (IS-005)
(incl. werken met schaarlift (AV-003))
Werken met een vorkheftruck - Gevorderd (IS-001)
Werken met roterende verreiker met hijsfunctie
(IS-032)
Werken met roterende verreiker (IS-031)
Werken met starre verreiker (IS-003)
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Opleidingsoverzicht:
Aanslaan en uitwijzen van lasten
Bediener autolaadkraan
Bediener hoogwerker
Bediener grondverzetmachines
Bediener loopkraan (rolbrug)
Elektrische stapelaar - Elektrische transpallet
Mobiele kraan
Steigers - Gebruikers, montage/demontage,
bevoegd persoon
Verreiker
Vorkheftruckbestuurder
Werken met een zelfrijdende hoogwerker
Werken met ladders
Wiellader

ALGEMENE VEILIGHEID
De leden van de hiërarchische lijn zijn onder meer
verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer
en het in kaart brengen van specifieke risico’s. Hieruit
ontstaan de veilige werkmethoden en bijhorende
procedures. Het toepassen van deze procedures moet
regelmatig gecontroleerd en ingeoefend worden door
de hiërarchische lijn. Vandaar de noodzaak – en de
plicht – om trainingen en opleidingen te voorzien.

Opleidingsoverzicht:
B-VCA opleiding en examen
B-VCA enkel examen
VIL-VCU enkel examen
VOL-VCA enkel examen
VOL-VCA opleiding en examen
Ergonomie : manueel verladen van lasten
Gevaarlijke producten
Ladingzekering
Looproosters
PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen):
Valbeveiliging
Praktische veiligheidsopleiding voor werknemers
Veiligheidsculturen
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NORMERING
Zowel

op

gewestelijk,

federaal,

Europees

en

internationaal niveau bestaan verschillende normen
die

de vereiste

kenmerken voor

een

bepaald

proces, product, of services definiëren. Vinçotte
Academy organiseert diverse opleidingen gericht
op verantwoordelijken, onder meer op het vlak van
kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagementsystemen.
Deze opleidingen verhogen uw inzicht in bedrijfsprocessen en stellen u in staat om de kwaliteit en het
rendement van uw organisatie te verhogen.
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Opleidingsoverzicht:
Asbest - Basisopleiding
De OHSAS 18001 reeks
Duurzaamheidsrapportage
Gelaste constructies en drukvaten
Kwaliteitsmanagementsystemen in de
zorgsector
Interne kwaliteitsaudit
Interne milieuaudit ISO 14001
Interne veiligheidsaudit OHSAS 18001
Life Cycle Assessment (LCA)
Machinerichtlijnen
PED Richtlijn
PRSES - Veiligheidsverantwoordelijke van
stalen opslagsystemen

NIEUW !

TRAINING
VEILIGHEIDSCULTUUR
EN GEDRAG
U wilt de VEILIGHEIDSCULTUUR in uw
onderneming verankeren?
Dit traject leert medewerkers leidinggevenden en
preventieadviseurs een cultuurverandering te verankeren in hun team, afdeling of bedrijf.
Vinçotte Academy kan u op maat helpen.
Door een combinatie van training, coaching en begeleiding in de praktijk kan uw bedrijfscultuur worden
getransformeerd waardoor het veiligheidsbewustzijn
continu wordt verbeterd.
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BPOST EN VINÇOTTE:
EEN SUCCESSVOL OPLEIDINGSVERHAAL
Vinçotte Academy tekende een succesvolle opleiding

Waarom

op maat uit voor de techniekers op de afdeling

gekozen? “Hun jarenlange ervaring, de doelgerichte

bpost

voor

Vinçotte

Academy

heeft

Maintenance van bpost.

opleidingspakketten en natuurlijk de competentie van
de docenten”, legt Luc uit. “Bij Vinçotte kan je altijd

“Er werken zo’n 100-tal techniekers in de afdeling

een gespecialiseerde opleiding krijgen; alles verloopt

Maintenance”, vertelt Luc Dogimont, Quality &

heel flexibel en dat is voor mij één van de belangrijkste

Knowledge Manager bij bpost. “En elk van deze

aspecten.”

techniekers moeten bepaalde opleidingen volgen rond
bijvoorbeeld elektriciteit, BA5 of veiligheid.”

Meer dan 1.200 opleidingsactiviteiten per jaar
Steunend op meer dan 140 jaar expertise
Meer dan 10.000 werknemers getraind in 2016
Lees het volledige verhaal op
www.vincotte-academy.be/bpost-nl
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Kennis uit meer dan 200 gespecialiseerde services

ONZE PARTNERS
Om opleidingen van de hoogste kwaliteit aan te bieden, kan Vinçotte rekenen op een uitgebreid netwerk
van toegewijde partners.

ESPACE VINÇOTTE,
HET OPLEIDINGS- EN
CONGRESCENTER VAN
VINÇOTTE ACADEMY
U bent op zoek naar een gemakkelijk bereikbare locatie,
die eveneens modulair is en moderne technologie
voorziet voor de organisatie van colloquia, seminaries,
opleidingen of tentoonstellingen. In het hart van
Wallonië vindt u een ultramodern gebouw, waar wij onze
auditoria, zalen, ontvangst- en receptieruimten voor u
openzetten, zodat u tot 200 personen kunt ontvangen.

ONZE ERKENNINGEN
We stellen alles in het werk om onze trainingen aan de
strengste normen te laten voldoen. Dat streven zien
we beloond met een reeks toonaangevende labels.

Aarzel niet om ons te contacteren. Wij begeleiden u met
veel plezier bij de organisatie van uw event.
T 081 43 28 11 - espace-vincotte@vincotte.be
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Wilt u meer informatie over een bepaald
type opleiding, over de normpakketten of
wilt u zich inschrijven voor een geplande
opleiding? Surf naar vincotte-academy.be
of bel ons op het nummer 02 674 58 57.

Vinçotte Academy
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: 02 674 58 57
academy@vincotte.be
vincotte-academy.be // volg ons
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VU: Katrien Bolsens, Vincotte Academy NV, Jan Olieslagerslaan 35 -1800 Vilvoorde

Hoe kunnen wij u helpen?

