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Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige
afwezigheden. Tussen 2001 en 2013 verdubbelde het absenteïsmepercentage: gemiddeld moeten werkgevers elke dag 2 op de 100 werknemers missen, vaak blijven deze
voor langere tijd buiten strijd.
De slogan van Securex is dan ook actueler dan ooit: Human Capital Matters.

Preventie is voor Securex een prioriteit
En dat in alle domeinen: ziekte en gezondheid, arbeidsomstandigheden en veiligheid,
psychosociale aspecten.
In deze kalender vindt u opleidingen in alle expertisevelden. Opleiding EHBO, vertrouwenspersoon, basisvorming voor uw preventieadviseur. Een absenteïsmebeleid uitbouwen? Medewerkers met stress opvangen? Elke opleiding heeft een praktische invalshoek en maakt van uw organisatie een nog betere werkplek.

Altijd up-to-date
Uiteraard komt ook het wettelijke aspect aan bod. Securex volgt de nieuwe richtlijnen
op de voet, houdt u up-to-date, en legt wetswijzigingen uit aan de hand van praktische
voorbeelden. Zodat u de wetgeving correct interpreteert en de juiste acties onderneemt.
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het welzijn van uw medewerkers. Neem
daarom een kijkje in uw nieuwe opleidingskalender. En stimuleer uw medewerkers en
leidinggevenden om mee te bouwen aan een veilige, gezonde en motiverende werk
omgeving.

Met gezonde groet!

Chantal Janssens
Manager Technisch Team en Trainingen
Securex Health & Safety
PS : Vragen over ons aanbod? Specifieke opleidingsnoden?
Deel ze via training@securex.be
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Ons aanbod

Algemene Informatie

In deze kalender worden diverse opleidingen in het kader van welzijn op het werk
aangeboden. Naast de kalenderopleidingen is Securex uw partner voor het organiseren van opleidingen op maat. De cursusinhoud, vorm & duur kunnen aangepast
worden aan de specifieke risico’s en noden
van uw organisatie en uw werknemers.

Inschrijvingen kalenderopleidingen:
• 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

Onze ervaring tot uw dienst

- Titel en datum opleiding

Met meer dan veertig jaar ervaring is de
Externe Dienst voor Preventie en Bescherming van Securex een betrouwbare expert
op het vlak van:
• gezondheid, veiligheid en welzijn op
de werkplek;
• professionele opleidingen en adviezen.

- Facturatiegegevens
- Contactpersoon
Hebt u een PO-nummer? Dit kunt u ook
naar training@securex.be doorgeven.
• Wenst u bijkomende informatie rond de
kalenderopleidingen?
- Contacteer ons op 09 282 16 10. Wij
helpen u graag verder.

Onze expertise tot uw dienst
Onze lesgevers zijn specialisten in hun
domein. De EHBO-lesgevers hebben allen
een paramedische achtergrond en een uitgebreide terreinkennis.
De opleidingen risicobeheersing worden
gegeven door de preventieadviseurs die
dagelijks actief zijn op de werkvloer en de
problemen van het bedrijfsleven kennen.

• In de prijs zijn inbegrepen: syllabus, didactisch materiaal, koffiepauze en lunch
(dagopleiding).

Adressen van de locaties van de opleidingen
1040 Brussel
1930 Nossegem
2000 Antwerpen
8500 Kortrijk
9000 Gent
9052 Zwijnaarde
9100 Sint-Niklaas
9300 Aalst

Sint-Michielswarande 30

Driesplein 23
Jan Van Gentstraat 1
Conservatoriumplein 21
Gordunakaai 59
Tramstraat 59
Mercatorstraat 48b
Capucienenlaan 93a
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Securex
‘De Kring’
Securex
Securex
Europahotel
Huis van de Bouw
Securex
Securex

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 marina.pleysier@securex.be

Erkenning
of samenwerking

Nummer of
paritair
comité

Erkende
opleidingen

Informatie
website

KMO portefeuille

Erkenningsnr:
DV.O104871

• Alle opleidingen in het kader van welzijn en
preventie op het werk

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

Vormelek

PC 149.01

• Bedrijfshulpverlener Basis
• Bedrijfshulpverlener Bijscholing

www.vormelek.be

IPV
Initiatieven voor Professionele Vorming
Le conseiller
van
de formation
voedingsnijde l’industrie alimentaire
verheid

PC 118
PC 119
PC 220

• Bedrijfshulpverlener Basis - Bijscholing Initiatie
• Automatische Externe Defibrillator (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

www.ipv.be

PC 124

• Bedrijfshulpverlener Basis
• Bedrijfshulpverlener Bijscholing
• Stressbeheer

www.fvb.
constructiv.be

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

www.confederatiebouw.be

IFP

IPV

Opleidingsadviseur
van de voedingsindustrie

FVB
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

Confederatie Bouw

Vibam

PC 209

• Aanvraag per opleiding indienen bij vakvereniging

www.vibam.be

IVOC

PC 109
PC 110
PC 215

• Aanvraag per opleiding indienen bij
vakvereniging

www.ivoc.be
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Welzijn
algemeen

Basisopleiding preventieadviseur niveau 3

Iedere onderneming dient, in haar zorg om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op het werk te verbeteren, intern over een preventieadviseur te beschikken. Voor de preventieadviseur dringt zich
dan ook een basisopleiding op.

Behaal uw brevet
en waak over de
veiligheid van uw
bedrijf

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.

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.

Doelstelling
Volg de basisopleiding preventieadviseur, als u:
• wilt voldoen aan uw wettelijke basiskennis;
•	de veiligheid van uw collega’s met meer zekerheid
wilt garanderen.
“Mijn score voor deze cyclus? Een

Inhoud
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:

overtuigde 9,5 op 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 jaarlijkse bijscholing.”

•	dag 1 - 5: thematische sessies over de belangrijkste Giuseppe Vecchio
welzijns- en preventiedomeinen: van basisreglemente- Preventieadviseur
ring en risicoanalyses tot brandpreventie en arbeidson- Rolex
gevallen (meer details kan u op de volgende pagina’s
terugvinden);
• dag 6: samenvatting van de opleiding en examen.

Resultaat
Slaagt u voor het examen? Dan hebt u een brevet van preventieadviseur niveau 3 op zak.
U kan de complexiteit van taken aan en alle betrokkenen in uw bedrijf aanspreken en motiveren om werk te maken van risicopreventie.
De veiligheid op de werkvloer garanderen met een brevet van preventieadviseur?
Schrijf u nu in via www.securex.be/opleidingwelzijn
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Thematische sessies van de basisopleiding
preventieadviseur
Wenst u enkel de modules te volgen die betrekking hebben op uw
activiteiten en dit zonder de volledige basiscursus te volgen? Schrijf
u in op een of meerdere thematische sessies en verstevig uw kennis.
U krijgt voor elke deelname een aanwezigheidsattest (het brevet preventieadviseur niveau 3 wordt enkel uitgereikt bij het volgen van de
volledige basiscursus en na het welslagen van het examen).

Vergroot uw
expertise in
specifieke
welzijnsdomeinen

Doelgroep
De thematische sessies zijn bedoeld voor preventieadviseurs, voor werkgevers en leidinggevenden die het interne preventiebeleid mee sturen.

Doelstelling
Tijdens een thematische sessie gaat u in op een onderwerp dat ú bezighoudt. En breidt
u uw praktische kennis van uw welzijnsdomein(en) uit.

Inhoud*
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.
4. Medisch 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, …

Meer info over de opleiding? www.securex.be/opleidingwelzijn
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5. Arbeidsongevallen: 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.
6. Ergonomie van de werkposten - Psychosociale aspecten
•	Kom te weten hoe u de werkplek van uw mensen optimaal inricht, om fysieke klachten
en afwezigheden te vermijden.
•	Word alert voor ergonomische risico’s en krijg richtlijnen om uw ergonomische maatregelen te versterken.
•	Scherp uw kennis aan van de psychosociale aspecten die het welzijn op de werkvloer
beïnvloeden.
7. Fysische omgevingsfactoren - Chemische agentia
•	Leer om de fysische en chemische risico’s in uw bedrijf juist in te schatten en onder controle te houden. Zo optimaliseert u de arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers.
8. Opdrachten en rol van de preventieadviseur - Werken met interne intervenanten
• 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.
10. Machines - Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
•	Ontdek waarop u moet letten wanneer u machines en arbeidsmiddelen aankoopt, introduceert en gebruikt. En beperk uw risico op ongevallen.
•	Breid uw kennis over persoonlijke beschermingsmiddelen uit, om restrisico’s in te dammen. Cruciaal, want ongepaste beschermingsmiddelen leiden tot een vals gevoel van
veiligheid.
* In functie van de locatie kunnen de sessies anders samengesteld zijn.

Resultaat
Elke thematische sessie biedt u handvaten om specifieke preventieaspecten in uw bedrijf
te optimaliseren.

Een thematische sessie volgen?
Schrijf u nu in via www.securex.be/opleidingwelzijn
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Bijscholing preventieadviseur

Als gediplomeerd preventieadviseur bent u wettelijk verplicht
om de basisprincipes van uw functie geregeld op te frissen (KB van
17.05.2007).
Daarom organiseert Securex een bijscholing van één dag, opdat u op
de hoogte zou zijn van alle laatste nieuwtjes op professioneel vlak.

Verleng de
geldigheid van
uw brevet en
vergroot uw
kennis

Doelgroep
Deze bijscholing is bedoeld voor alle preventieadviseurs.

Doelstelling
• Voldoen aan uw wettelijke bijscholingsverplichting.
• Nieuwe richtlijnen leren toepassen.
• Uw adviserende rol versterken.
Met deze bijscholing bent u weer helemaal bij.

Inhoud
Het programma wordt afgestemd op actuele thema’s.
En besteedt aandacht aan onder meer de eventuele wijzigingen in de welzijnswetgeving,
de rol van de interne preventieadviseur, nieuwe procedures, ...

Resultaat
Met deze bijscholing krijgt u meer vat op uw functie, doet u bruikbare kennis op, en blijft
uw brevet van preventieadviseur geldig.

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

Veilig, gezond en ergonomisch werkgedrag sturen en stimuleren? Als
preventieadviseur of verantwoordelijke rond het welzijn van medewerkers hebt u ongetwijfeld al enkele coachingtechnieken en vaardigheden onder de knie. De opleiding ‘Oplossingsgericht welzijnscoachen’ geeft u nu de kans om ze uit te breiden en te verfijnen.

Coach uw
mensen om
veiliger en
gezonder aan de
slag te gaan

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor preventieadviseurs en leidinggevenden met verantwoordelijkheden op het vlak van welzijn. Hun gemeenschappelijk doel: medewerkers al coachend
aanmoedigen tot gewenst werkgedrag.

Doelstelling
De zesdaagse opleiding ‘Oplossingsgericht welzijnscoachen’ verruimt uw blik op coaching.
U leert hoe u - samen met uw mensen - het welzijn op de werkvloer vergroot met een oplossingsgerichte coachingstijl.
Uw resultaat?
•	betere individuele prestaties en toenemend zelfsturend vermogen;
• nauwere samenwerking en vlottere communicatie;
• veiligere en ergonomischere werkomstandigheden;
• meer dynamiek, enthousiasme en werkplezier;
• medewerkers die zich begrepen en gewaardeerd voelen.

Inhoud
Het programma biedt deelnemers in zes opleidingsdagen alle theoretische en praktische
handvaten om medewerkers aan te zetten tot een positieve gedragsverandering. Voornamelijk op het vlak van veiligheid en gezondheid, ergonomie en andere welzijnsdomeinen.
Dag 1: inleiding
•	inzicht krijgen in het begrip coaching;
•	kennismaken met de basishoudingen en -vaardigheden van een coach;
•	gedrag doeltreffend analyseren en veranderen.

Een topcoach worden voor uw medewerkers?
Schrijf u nu in op www.securex.be/opleidingwelzijn
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Dag 2: oplossingsgericht COACH-model
•	focussen op oplossingen in plaats van op problemen;
•	een gesprek voeren volgens het COACH-model (van context en doelstelling tot motivatie en duurzame gedragsverandering);
•	concrete cases inoefenen en bespreken.
Het oplossingsgerichte COACH-model is het vertrekpunt voor alle volgende opleidingsdagen. Die zijn in de eerste plaats praktijkgericht, met veel aandacht voor oefeningen en
cases rond welzijnscoachen.
Dag 3: authentieke communicatievaardigheden voor coaches
•	een coachinggesprek in goede banen leiden met de juiste vragen;
•	lichaamstaal gebruiken en interpreteren;
•	authentiek communiceren;
•	inzicht krijgen in de leef- en denkwereld van medewerkers.
Dag 4: omgaan met emoties van medewerkers
•	juist reageren op emoties die bij uw mensen naar boven komen tijdens coachinggesprekken;
•	gevoelige medewerkers ondersteunen en aanmoedigen.
Dag 5: mensen uitdagen, inspireren, motiveren
•	het maximum halen uit gesprekken met medewerkers;
•	hen prikkelen en ideeën geven, hen aanmoedigen om hun gedrag te veranderen en om
te focussen op hun persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.
Dag 6: synthese en oefening
•	alle pas aangeleerde vaardigheden samenbrengen en een beroep doen op de ervaringen en de kennis van de groep;
•	intensief oefenen op het oplossingsgerichte COACH-model;
•	concrete cases bespreken.

Resultaat
Na de opleiding ‘Oplossingsgericht welzijnscoachen’ begeleidt u uw medewerkers nog
beter naar meer welzijn. U past de juiste gesprekstechnieken toe, en slaagt erin om uw
personeel te ondersteunen en te stimuleren. Kortom: u ligt aan de basis van duurzame
welzijnsveranderingen op de werkvloer.

Een topcoach worden voor uw medewerkers?
Schrijf u nu in op www.securex.be/opleidingwelzijn
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Meten is weten

Stress, absenteïsme of engagement? Duurzame inzetbaarheid of psychosociaal welzijn? U hebt ze in de hand. Tenminste, als u ze correct
onderzoekt en omschrijft, of naar cijfers vertaalt.
Tijdens de opleiding ‘Meten is weten’ leert u hoe u analyses tot een
goed einde brengt. En hoe u resultaten inzet in het belang van uw
organisatie.

Vergroot de
impact van uw
personeelsenquêtes.

Doelgroep
Deze training richt zich op projectleiders en HR-verantwoordelijken die metingen willen
uitvoeren over welzijnsaspecten op de werkvloer, zoals stress of absenteïsme, tevredenheid of duurzame inzetbaarheid, …

Doelstelling
Leren hoe u stap voor stap een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitvoert? Kennismaken met de kant-en-klare metingen van Securex? Deze opleiding biedt u de handvaten
om zelf aan de slag te gaan. En om uw beleid weldoordacht te verbeteren.

Inhoud
De training ‘Meten is weten’ bouwt voort op praktijkvragen, zoals:
• Wat is de meerwaarde van objectieve metingen?
•	Welke elementen laten zich in cijfers gieten? En welke niet?
•	Welke modellen en kwaliteitscriteria gebruik ik daarvoor?
• Hoe organiseer ik een meting in mijn organisatie?
• Hoe rapporteer ik over mijn resultaten?
• Met wie ga ik in zee om mijn project uit te voeren?
• Hoe zet ik een veranderingstraject in de steigers?
•	Wat win ik bij cocreatie en een multidisciplinaire aanpak?

Resultaat
Buigt u zich over cijfers en kwalitatieve data? Dan weet u precies:
• Wat u kunt meten en hoe u dat doet;
• Hoe u uw conclusies het best deelt met uw medewerkers en management;
• Hoe u ze gebruikt als basis voor duurzame veranderingen.

Uw organisatie vooruithelpen met waardevolle analyses?
Schrijf u nu in op www.securex.be/opleidingwelzijn
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Veiligheid

Basisopleiding bedrijfshulpverlener (EHBO)

Een lelijke val? Een collega die plots onwel wordt? Een ongeluk met
kokend water? 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 voor snelle acties bij ongevallen.

Leer EHBO
toepassen
op cruciale
momenten

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 richt zich tot werkgevers en/of werknemers die op de werkvloer de taak
van bedrijfshulpverlener op zich nemen.

Doelstelling
De cursus leidt u op om:
• de ernst van letsels en de toestand van de vitale lichaamsfuncties in te schatten;
• de kernprincipes van eerste hulp snel en doeltreffend toe te passen;
• de hulpdiensten efficiënt in te lichten.

Inhoud
De driedaagse opleiding bedrijfshulpverlener (EHBO)
bestaat uit praktijkgerichte lessen en wordt afgesloten “Veiligheid is bij Accor Hotels voor
met een theoretische en praktische evaluatieproef. iedereen, altijd en overal, een topHet programma is conform het KB van 15.10.2010:
prioriteit. Met de EHBO-opleidingen
•
•
•
•
•
•
•

van Securex zetten we die visie
probleemloos om in de praktijk:
wonden verzorgen en omgaan met
paniek? Securex zorgt dat onze
hotelgasten gerust zijn. En dat onze
medewerkers hen op hun wenken
bedienen … in alle veiligheid.”

EHBO-basisprincipes;
controle van vitale lichaamsfuncties;
reanimatietechnieken;
werking van de hulpdiensten;
bloedingen en trauma’s;
huid- en brandwonden;
verdrinking, hitteslag en zonnesteken.

Resultaat
Als getraind bedrijfshulpverlener herkent u noodsituaties en dient u degelijke eerste hulp toe aan het slachtoffer. Door de essentiële interventieregels toe te passen
vermijdt u dat de gevolgen ernstiger worden.

Johan Holbrechts
Safety & Security Manager
Accor Hotels Belux

Meer info over de opleiding? www.securex.be/opleidingwelzijn
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Bijscholing bedrijfshulpverlener (EHBO)

Om uw brevet van bedrijfshulpverlener geldig te houden, is een
Hou uw EHBOkennis en
jaarlijkse bijscholing een wettelijke voorwaarde (KB van 15.12.2010
-vaardigheden
& 09.03.2014). U verliest uw brevet wanneer u gedurende twee
scherp
opeenvolgende jaren geen bijscholing volgt. Slaat u er één over? Dan
krijgt u de kans om deze sessie binnen de 12 maanden, volgend op
de datum waarop u ingeschreven was in te halen. Deze inhaalcursus is bijkomend op de
jaarlijkse bijscholingscursus.
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
Deze EHBO-opleiding richt zich tot gebrevetteerde hulpverleners die een jaarlijkse bijscholing volgen.

Doelstelling
Door de bijscholing:
• blijft u uw functie van bedrijfshulpverlener vol vertrouwen uitvoeren;
•	kunnen uw collega’s rekenen op uitstekende eerste hulp.

Inhoud
Deze opleiding is een interactieve bijscholing met praktische oefeningen rond levensechte noodsituaties:
• 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 bijscholing bent u weer helemaal voorbereid op onverwachte ernstige situaties.
En is uw kennis over de nieuwste richtlijnen en technieken weer bijgespijkerd.

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

Een medewerker die de basisprincipes van eerstehulpverlening kent,
komt altijd en in elke onderneming goed van pas. Zelfs in bedrijven
zonder verhoogd risico speelt u beter op veilig: met een initiatiecursus EHBO.

De basisknepen
van EHBO onder
de knie krijgen?

Doelgroep
De initiatiecursus EHBO wordt georganiseerd voor werknemers van D-bedrijven en andere ondernemingen, die op zoek zijn naar een degelijke kennismaking met eerstehulpverlening.

Doelstelling
Deze cursus biedt:
• algemene basiskennis van hulpverlening op theoretisch en praktisch vlak;
• een opstapje naar vervolmaking met de basisopleiding bedrijfshulpverlener (EHBO).

Inhoud
Zieke of bewusteloze collega’s? Werknemers met ademnood of een hartaanval? Slachtoffers van een bedrijfsongeluk? Na de initiatiecursus EHBO hebt u alles in huis om hen te
helpen.
U leert:
• symptomen herkennen van hart- en herseninfarcten;
•	wonden, breuken en kneuzingen verzorgen;
•	
beheerst optreden bij kleine verwondingen én in levensbedreigende situaties.
Kortom: juist handelen bij kleine ongevallen en levensbedreigende situaties.

Resultaat
Een oppervlakkige wonde? Of een persoon in kritieke toestand?
Na een initiatiecursus EHBO doet u snel en automatisch wat nodig is.
Bovendien krijgt u een attest van deelname.

Uw collega’s bijstaan als ze onwel of gewond raken?
Schrijf u nu in via www.securex.be/opleidingwelzijn
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Bijscholing EHBO & Automatische Externe
Defibrillator (AED)
Om uw brevet van bedrijfshulpverlener te mogen behouden, is een
jaarlijkse bijscholing een wettelijke voorwaarde (KB van 15.12.2010).
Securex is officieel erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als opleidingsverstrekker voor
EHBO-cursussen. Woont u onze opleiding bij? Dan verlengt u uw brevet automatisch.

Spijker uw
EHBOvaardigheden
bij en leer de
defibrillator
hanteren

Een éénmalige cursus EHBO volstaat vaak niet. Zeker wanneer u de vaardigheden - ‘gelukkig’ maar - zelden of nooit moet toepassen in échte situaties. Daarom organiseert Securex
een bijscholing, waarbij u uw EHBO-kennis weer op niveau brengt. En waarin u - als u
dat wilt - kennismaakt met de Automatische Externe Defibrillator (AED). Niet onbelangrijk,
want de AED vergroot de overlevingskansen van een slachtoffer met 60%!

Doelgroep
Deze EHBO-bijscholing is bedoeld voor medewerkers met een brevet van bedrijfshulpverlener (EHBO) en die jaarlijks bijscholen. De AED opleiding is een opleiding om iedereen vertrouwd te maken met het gebruik van een AED toestel.

Doelstelling
Met deze opleiding spijkert u uw EHBO-vaardigheden bij, breidt u uw kennis uit, en leert u
de AED gebruiken in levensbedreigende situaties.

Inhoud Kies voor één of twee modules:
2. M
 odule AED (namiddag)

1. Module bijscholing basiscursus EHBO
(voormiddag)

Theorie:
•	U ontdekt hoe een AED functioneert.
•	U komt te weten waar u het toestel vindt.
Praktijk:
•	U maakt kennis met de automatische instructies van de AED.
•	U leert het apparaat gebruiken in een
panieksituatie.
•	U oefent de reanimatietechnieken (opnieuw) in.

Deze opleiding is een interactieve bijscholing met praktische oefeningen rond levensechte noodsituaties:
• U herhaalt uw verzorgings- en reanimatietechnieken.
• U frist uw EHBO-vaardigheden op.
• U maakt kennis met nieuwe richtlijnen,
thema’s en technieken.

Resultaat
Na de bijscholing EHBO staat u met hernieuwd vertrouwen als eerstehulpverlener op de
werkvloer. En bent u in staat om het leven van een hartpatiënt te redden.

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

Basisopleiding vertrouwenspersoon

De nieuwe wet rond psychosociale risico’s op het werk (KB van
Bereid uzelf
10.04.2014) legt aan vertrouwenspersonen een vijfdaagse basisop- voor op delicate
situaties
leiding op. De basisopleiding vertrouwenspersoon toont u hoe u die
sleutelrol optimaal vervult. 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, …

Doelstelling
Oog krijgen voor psychosociale risico’s op de werkvloer?
Netelige situaties oplossen met een professioneel
gesprek? U leert het tijdens de basisopleiding vertrouwenspersoon.

Inhoud
Tijdens de opleiding komen thema’s als geweld, pesterijen en andere psychosociale risico’s aan bod. En maakt
u kennis met:

“Bij de basisopleiding vertrouwenspersoon van Securex hoort een
praktische follow-up, én extra opfrissessies. Tijdens die intervisies leggen
vertrouwenspersonen uit diverse
sectoren hun specifieke gevallen
voor aan de groep. Wat ging goed?
Wat kon beter? Geen enkele vraag
blijft onbeantwoord. Zo biedt Securex een echte meerwaarde.”

•	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 gesprekstechnieCarmen Desaever
ken (met de aanvrager en de aangeklaagde).

De praktische vaardigheden krijgt u in de vingers tij- Preventieadviseur en diensthoofd
van de Interne Dienst voor Preventie
dens oefeningen en rollenspelen.
en Bescherming op het Werk
Stad Sint-Niklaas

Resultaat
Na de basisopleiding vertrouwenspersoon:

•	bent u een onmisbare steun voor collega’s met psychosociale problemen;
•	draagt u bij aan een groter welzijn in uw onderneming.
Een bekwame vertrouwenspersoon worden voor uw collega’s?
Schrijf u nu in via www.securex.be/opleidingwelzijn
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Bijscholing vertrouwenspersoon

Volgde u de basisopleiding vertrouwenspersoon? Dan weet u vast
Voer uw functie
dat de wet u sinds 01.09.2014 een jaarlijkse supervisie (intervisie) veruit met meer
plicht. Securex biedt u een alomvattende bijscholing van één dag.
kennis en
In uw functie van vertrouwenspersoon komt u geregeld in aanraking
zelfvertrouwen
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
Deze opfrissing is bedoeld voor de vertrouwenspersonen.

Doelstelling
Op zoek naar een herhaling van de wettelijke procedures? Naar casestudy’s of naar een
kans om uw vaardigheden aan te scherpen? Volg dan de bijscholing (één module of beide
modules).

Inhoud Het volledige programma bestaat uit twee modules van een halve dag:
1. Module wetgeving en procedures

2. Module intervisie

Een theoretische sessie, met aandacht voor: Een praktische sessie, die:
•	u de kans biedt om uw ervaringen uit te
•	de recente wetswijzigingen
wisselen met vertrouwenspersonen uit
(van 1 september 2014)
andere ondernemingen en sectoren
• uw functie en procedures
•	toepassingen van de wet in praktijkvoor- •	verloopt volgens een strikt intervisiemodel, met duidelijke afspraken rond verbeelden
trouwelijkheid en discretie
•	een zelfstandige behandeling van klach•	oog heeft voor de inhoud van de klachten
ten, de opeenvolgende stappen, en de
• neutraliteit in elk dossier
houding van de vertrouwenspersoon
•	dient als hulpmiddel om uw eigen vaardigheden aan te scherpen

Resultaat
Na de bijscholing vertrouwenspersoon staat u steviger in uw schoenen om collega’s met
psychosociale klachten op te vangen en om het welzijn in uw organisatie te verbeteren.

De bijscholing vertrouwenspersoon volgen?
Schrijf u nu in via www.securex.be/opleidingwelzijn
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Verbale agressie:
hoe optimaliseer ik mijn reactie
Niet minder dan 16% van de werknemers geeft aan dat ze in 2013
agressief werden benaderd op het werk. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover het jaar daarvoor.

Hoe reageer ik
beter op verbale
agressie of
beledigingen?

Kwade klanten? Brutale leveranciers? Bulderende collega’s? Met
de juiste communicatietechnieken reageert u er gepast op, en
vermijdt u dat conflicten uit de hand lopen. Tijdens de opleiding ‘Omgaan met verbale
agressie: hoe optimaliseer ik mijn reacties?’ ontdekt u ze een voor een.

Doelgroep
Deze opleiding richt zich tot iedereen die (mogelijk) met verbaal geweld in aanraking
komt: verkopers en leerkrachten, (para)medici en onthaalmedewerkers, …

Doelstelling
Wilt u correct leren reageren op de uitbarstingen van klanten en collega’s? Dan is deze
cursus net wat u nodig hebt.

Inhoud
De opleiding biedt u antwoorden op deze vragen:
•	
Wat is agressie, wat is de impact ervan en welke types bestaan er?
•	
Hoe herken ik agressie: lichamelijke reacties, emoties en gedachten?
•	
Wat doe ik wanneer ik ermee word geconfronteerd?
De lesgever kiest voor een aanpak met levensechte situaties. In de vorm van filmpjes,
groepsgesprekken en rollenspelen.

Resultaat
Na de cursus houdt ú de controle over situaties. U kan correct reageren op situaties die uit
de hand dreigen te lopen en weet conflicten te vermijden.

Schrijf u nu online in voor deze opleiding op:
www.securex.be/opleidingwelzijn
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Mijn team moet omgaan met verbale agressie:
mijn rol als leidinggevende
Verbale agressie op het werk? Brullen en schelden? Als leidinggevende wilt u uw teamleden ertegen beschermen. Maar hoe pakt u
dat aan? Dat komt u te weten tijdens de opleiding ‘Mijn team moet
omgaan met verbale agressie: mijn rol als leidinggevende’.

Hoe vang ik
gekwetste
teamleden op?

Doelgroep
Leidt u een team van medewerkers die vaak met anderen in contact komen: verkopers,
klantendienstmedewerkers, verpleegkundigen, …? Dan is deze cursus voor u.

Doelstelling
U krijgt inzicht over hoe u uw medewerkers moet opvangen nadat ze slachtoffer of getuige zijn geweest van een verbale agressie of een incident.

Inhoud
Deze opleiding bestaat uit twee delen:
1. Hoe reageer ik op een geval van verbale agressie?
• theoretische achtergrond: types agressie en hun impact;
• praktische tips om verbaal geweld te voorkomen en te beheersen;
• instructiefilmpjes en simulatieoefeningen om gespannen situaties te ontladen.
2. Hoe organiseer ik opvang voor slachtoffers en getuigen?
• stappenplan en verantwoordelijkheden;
• gesprekstechnieken: intake en follow-up;
• richtlijnen en valkuilen, met oefeningen en rollenspelen.
De lesgever pakt het praktisch aan met oefeningen en filmpjes, groepsgesprekken en rollenspelen.

Resultaat
Na de cursus maakt u uw medewerkers minder vatbaar voor verbale agressie, en vangt u
getroffen teamleden op met professionele hulpgesprekken.

Uw team beschermen tegen verbaal geweld?
Schrijf u nu online in voor deze opleiding op: www.securex.be/opleidingwelzijn
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Grensoverschrijdend gedrag:
mijn rol als leidinggevende
Uit een onderzoek van Securex blijkt dat 24% van de Belgische werknemers in 2013 werd geconfronteerd met één of meerdere types van
grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
Grensoverschrijdend gedrag onder úw teamleden? Als leidinggevende kunt u er niet omheen. Actie ondernemen is cruciaal en verplicht. Dat vraagt inzicht, gesprekken met de betrokken partijen en
overleg met uw HR-collega’s en preventiemedewerkers.

Bescherm uw
medewerkers
tegen geweld en
pesten op het
werk

Tijdens de opleiding ‘Grensoverschrijdend gedrag: mijn rol als leidinggevende’ ontdekt u
technieken om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden, HR-managers en alle andere professionals die betrokken zijn bij psychosociaal welzijn op de werkvloer.

Doelstelling
Wilt u een aanspreekpunt zijn voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag? En weten hoe u voorkomt dat mobbing uw team treft? Dan biedt deze opleiding u houvast.

Inhoud
Wat steekt u op tijdens ‘Grensoverschrijdend gedrag: mijn rol als leidinggevende’?
1. U verwerft achtergrondkennis.
• Wat is grensoverschrijdend gedrag?
• Wat schrijft de wet voor?
• Welke procedures zijn van toepassing?
2. U doet praktische vaardigheden op.
• Wat zijn de mogelijke scenario’s?
• Welke gespreksmethodes heb ik ter beschikking?
Filmpjes en rollenspelen laten u kennismaken met levensechte situaties.

Resultaat
Na deze opleiding bent u voorbereid op conflicten, vangt u slachtoffers correct op en hebt
u alles in handen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Grensoverschrijdend gedrag efficiënt aanpakken?
Schrijf u nu online in voor deze opleiding op: www.securex.be/opleidingwelzijn
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Van stress naar burn-out:
beter voorkomen dan genezen
Stress treft 64% van alle Belgische werknemers (een stijging van 18%
tegenover 2010). Wanneer werknemers niet meer met hun stress
kunnen omgaan, ontstaan er fysieke en psychische gezondheidsklachten. Deze spanningsklachten veroorzaken ruim een derde van
de afwezigheidsdagen door ziekte. En kosten de werkgever jaarlijks
minstens 3.750 euro per werknemer.

Help uw
medewerkers
om stress onder
controle te
krijgen

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.
De opleiding ‘Stress en burn-out: mijn rol als leidinggevende’ vat alles voor u samen. Zodat
u spanningsklachten van medewerkers meteen goed opvangt en erger vermijdt.

Doelgroep
Deze opleiding helpt HR-managers, HR-businesspartners en leidinggevenden om professioneel om te gaan met stress en burn-out bij medewerkers.

Doelstelling
De cursus is uw eerste stap naar:
• 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.

Inhoud
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?

‘Stress en burn-out’ is een interactieve opleiding. Met theoretische achtergrond, praktische tips en oefeningen.

Resultaat
Na deze opleiding bent u vertrouwd met de frequentste stress- en burn-outproblemen, en
neemt u de juiste preventie- en ondersteuningsmaatregelen.
Meewerken aan een stressluwe werkomgeving?
Schrijf u online in op www.securex.be/opleidingwelzijn
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Alcohol en drugs:
help, mijn collega/medewerker gebruikt!
Hoe pak ik dit aan?
15% van de Belgische werknemers drinkt te veel alcohol. Een verontrustend cijfer. Temeer omdat het de sterke vooruitgang die sinds
2010 werd geboekt (dankzij cao 100 rond preventief alcoholbeleid)
van de kaart veegt.

Hoe gaat u om
met het gebruik
van verdovende
middelen op de
werkvloer?

Een bijsturingsgesprek met een medewerker die alcohol of drugs gebruikt, loopt niet altijd gesmeerd. Bijvoorbeeld omdat de betrokken
persoon weerstand biedt. Leer daarom hoe u de kwestie correct aankaart en oplost.
De opleiding ‘Help, mijn collega/medewerker gebruikt alcohol/drugs!’ biedt u daarvoor de
nodige vaardigheden.

Doelgroep
Deze opleiding is nuttig voor leidinggevenden, vertrouwenspersonen, HR-verantwoordelijken, preventieadviseurs, verpleegkundigen, EHBO’ers, …

Doelstelling
Wilt u een aanspreekpunt zijn voor medewerkers die alcohol/drugs gebruiken? En weten
hoe u hier correct mee omgaat? Dan biedt deze opleiding u de juiste informatie.

Inhoud
Na ‘Help, mijn collega/medewerker gebruikt alcohol/drugs!’ weet u raad met de volgende
vragen:
•
•
•
•
•
•
•

Wanneer gaat gebruik over in misbruik?
Welke soorten middelen worden doorgaans gebruikt?
Op welke signalen moet ik letten?
Wat zegt de wet over maatregelen?
Wie moet een actieve rol krijgen in het middelenbeleid?
Hoe start ik een gesprek over problematisch gebruik?
Wat zijn mijn opties rond hulpverlening en doorverwijzing?

Tijdens de cursus wisselen theorie en praktijk elkaar af - met filmfragmenten, rollenspelen
en groepsgesprekken.

Resultaat
Lastige gesprekken tot een goed einde brengen? En krachtige beleidsmaatregelen treffen? Na deze opleiding behoren ze tot uw expertise.

Middelengebruik professioneel aanpakken?
Schrijf u online in op www.securex.be/opleidingwelzijn
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Absenteïsme

Absenteïsme:
stappenplan voor een objectief en
duurzaam beleid
Absenteïsme is een toenemend probleem voor Belgische ondernemers. In 2013 kostte het hen maar liefst 10,6 miljard euro!
Inzetten op een doordacht aanwezigheidsbeleid is dus een must.
Met de opleiding ‘Absenteïsme: een stappenplan voor een duurzaam
beleid’ brengt u voor uw onderneming een nieuwe koers binnen
handbereik.

Win bij een
procesmatige
aanpak van
afwezigheden

Doelgroep
Werkt u mee aan het absenteïsmebeleid van uw organisatie? Dan vindt u in deze cursus
een schat aan inzicht en inspiratie.

Doelstelling
•	U verbreedt uw theoretische kennis van de problematiek.
•	U gebruikt uw absenteïsmecijfers om sterke beleidskeuzes te maken.
• U werkt maatregelen met een breed draagvlak uit.

Inhoud

Ga aan de slag met úw cijfers
Breng de afwezigheidscijfers van
uw onderneming mee. Analyseer
ze tijdens de opleiding, en stap met
een concreet actieplan terug naar
kantoor. Hebt u nog geen data? Dan
krijgt u voor de oefening een uit het
leven gegrepen rapport.

1. Objectieve visie op absenteïsme ontwikkelen
•	afwezigheden op de Belgische arbeidsmarkt: trends en voorspellingen
• oorzaken en gevolgen van absenteïsme
• cijferanalyse
•	
absenteïsme oplossingen: medische controle, telefonische opvolging, opleidingen,
6-stappenplan ... en hun criteria
2. Uw absenteïsmebeleid procesmatig aanpakken
•	stappen die het draagvlak in uw organisatie vergroten
•	maatregelen waarmee u absenteïsme binnen de perken houdt

Resultaat
Na deze opleiding hebt u alle technieken in de vingers om uw aanwezigheidsbeleid te
ontwikkelen of te stroomlijnen.

Afwezigheden een halt toeroepen?
Schrijf u online in op www.securex.be/opleidingwelzijn
29

Absenteïsme:
vaardigheidstraining voor leidinggevenden
Elke dag zijn meer dan 6 op 100 Belgische werknemers afwezig door
ziekte. Een cijfer dat sinds 2001 onafgebroken stijgt. Krijgt u in uw
team te maken met absenteïsme? Dan hebt u baat bij een tactvolle
reactie.

Tactvol en
constructief op
afwezigheden
van
medewerkers

Deze opleiding geeft u een comfortabeler gevoel bij gesprekken met
afwezige medewerkers: u vindt een juiste balans tussen een meelevende en kordate toon. En vergroot zo de kans dat uw werknemer spoedig en gedreven
terugkeert naar de werkvloer.

Doelgroep
Deze opleiding mikt op alle leidinggevenden die met een positieve aanpak van afwezigheden het verschil willen maken.

Doelstelling
• Krijg inzicht in de globale absenteïsmetrends en in het uitval- en terugkeerproces.
• Reageer optimaal op alarmsignalen, afwezigheden en werkhervattingen.
• Voorkom problematische afwezigheden, en leer de absenteïsmewet kennen.

Inhoud
1. Theorie: absenteïsme
•
•
•
•

probleem met vele gezichten
tendensen en voorspellingen
drie modellen voor afwezigheden
invloed op de uitval- en terugkeerdrempel

2. Praktijk: communicatie
•
•
•
•
•

preventieve gesprekken
verzuimgesprekken bij frequente of opvallende afwezigheden
reacties op ziekmeldingen
blijvend contact met afwezigen
terugkeergesprekken

U krijgt voor elk type gesprek een overzicht met doelstellingen en do’s-and-don’ts.

Resultaat
Na de opleiding weet u hoe u absenteïsme kunt voorkomen en hoe u in verschillende
stadia het best reageert op afwezigheden.

Beter leren omgaan met afwezigheden?
Schrijf u online in op www.securex.be/opleidingwelzijn
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Werkomstandigheden

Ergonomie voor de beeldschermwerker

Zitten lijkt een gemakkelijke werkhouding, maar niets is minder waar:
de gezondheidsrisico’s zijn aanzienlijk.
Daarom organiseert Securex de opleiding ‘Ergonomie voor de beeldschermwerker’. U leert hoe u uw werkplek optimaal instelt. En vindt
een gezonde balans tussen zitten en bewegen.

Sedentarisme
is het
nieuwe roken

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor alle werknemers die hun werkdagen grotendeels doorbrengen achter het computerscherm.

Doelstelling
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wetenschappelijke bevindingen rond gezondheid en bewegen? En weten wat belangrijk is voor de productiviteit van uw medewerkers.
Dan biedt deze opleiding u de juiste adviezen.

Inhoud
•	Welke ergonomische risico’s zijn aan uw werk verbonden en hoe beperkt u ze: aangepast bureaumateriaal, een gezondere houding, …?
•	Hoe installeert u uw werkplaats zo dat u comfortabel “Het beeldscherm is een onmisbaar
en vrij van pijn werkt?
hulpmiddel voor ons werk.
• Hoe integreert u beweging in zittende werkdagen?

Helaas worden ook steeds meer

De nadruk ligt op de praktijk. Met de ‘zelfcorrectieme- mensen geconfronteerd met fysieke
thode’ grijpt u meteen in wanneer u of uw collega’s pijn problemen, juist omdat ze urenlang
aan het scherm zitten. En dat vergewaarworden.

Resultaat
Na de opleiding weet u precies hoe u tijdens uw werk
gespaard blijft van pijn en ongemakken.

hoogt het aantal afwezigheden.
De totale kost van absenteïsme die
voortvloeit uit klachten aan het
bewegingsapparaat bedraagt voor
een bedrijf van 200 werknemers
jaarlijks tot 210.000 euro.”
Eva Vandenheede
Health & Safety Consultant en
Ergonoom Securex

Uw werkcomfort vergroten?
Schrijf u online in op www.securex.be/opleidingwelzijn
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E-learningopleiding ‘beeldschermwerk’

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.

Las meer
beweging in en
werk gezonder

Gelukkig bestaat er een doeltreffende oplossing: de e-learningopleiding ‘beeldschermwerk’ van Securex brengt raad in minder dan drie
kwartier.

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

Doelstelling
Kennismaken met alternatieve werkmethodes? Meer beweging inlassen in uw werkdag?
Met deze online opleiding vervangt u oude door gezonde gewoontes.

Inhoud
De wetenschappelijk onderbouwde e-learningopleiding bestaat uit twee interactieve modules van telkens 20 minuten:
1. Zittend werk
•	achtergrond over de risico’s van langdurig zitten
•	praktische tips: meer beweging, variatie van zithouding,
stretchen, …
“Met de e-learningopleiding
2. Inrichten van mijn werkplek
•	advies over een comfortabele, ergonomische opstelling
van uw bureau

Resultaat
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.

‘beeldschermwerk’ focussen we op
alternatieve werkmethodes, zoals
rechtstaand werken, werken vanop
een zitbal…
Bovendien leren we mensen om ongezonde zithoudingen te vermijden,
en meer te bewegen tijdens hun
werk. Zodat ze gezond en gelukkig
aan de slag blijven.”
Sevi Golinvaux
Health & Safety Consultant en
Ergonoom Securex

Pijnloos achter het beeldscherm?
Schrijf u online in op www.securex.be/opleidingwelzijn
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Opleidingen op maat

Opleidingen op maat
Wilt u meer informatie over dit aanbod?
Wenst u een opleiding te organiseren
die niet in de lijst voorkomt?
Neem gerust contact met ons op.

Organiseert u graag één van de besproken opleidingen enkel voor uw medewerkers?
Of wenst u een opleiding in te plannen in functie van de specifieke eigenschappen en
behoeften van uw organisatie.
Hieronder vindt u een aanbod van opleidingen die de veiligheid en het welzijn op de werkvloer verbeteren:

Veiligheid: bedrijfshulpverlening
Hoe meer medewerkers hun collega’s kunnen helpen bij een ongeval, hoe veiliger uw
werkvloer wordt. Laat daarom zo veel mogelijk collega’s in uw bedrijf een eerstehulpcursus
volgen. Alle opleidingen met betrekking tot bedrijfshulpverlening kunnen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits gegeven worden.
Algemeen
•
•
•
•

Basisopleiding
Bijscholing
Initiatiecursus
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
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Onze opleidingen op maat, in uw organisatie

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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding heftruckchauffeurs
Veilig werken voor rolbrugbestuurder
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

Werkomstandigheden: 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:
Horeca: kamers reinigen, bedden opmaken, ...
Schoonmaakdiensten: schoonmaaktechnieken, tiltechnieken, ...
Keukens: verplaatsen van zware kookpotten, dragen van dienbladen, ...
Beeldschermwerkers: ergonomische houding, stand van de bureaustoel, grootte en
plaats van het scherm, ...

Meer info over onze opleidingen op maat?
Contacteer ons via: training@securex.be
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Onze opleidingen op maat, in uw organisatie

Werkomstandigheden: Hygiëne
Hygiënisch werken in de horeca
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.
Hygiënisch werken in de verzorgingssector
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.

Psychosociale aspecten
Stress Management
• Opleiding voor leidinggevenden: Stressmanagement
Alcohol-, drugs- en rookbeleid
• Opleiding voor leidinggevenden: de problematiek aanpakken
• Opleiding preventie en sensibilisatie
Burn-out
• Opleiding voor leidinggevenden: sensibilisering van leidinggevenden
• Opleiding preventie en sensibilisatie

Absenteïsme
• Opleiding in het kader van de implementatie van een absenteïsmebeleid

Al deze opleidingen worden eveneens in het Frans gegeven en kunnen in uw bedrijf georganiseerd worden.
Meer info over onze opleidingen op maat?
Contacteer ons via : training@securex.be
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Focus

gezondheid

‘In balans’, ‘Fit en gezond’ en
inspiratiesessie ‘Gezondheid’

Mentale veerkracht, lichamelijke energie en een optimale gezondheid bepalen samen het welzijn van medewerkers. Het zijn ook deze
aspecten die het mensen op de werkvloer weleens moeilijk maken.
Daarom ontwikkelde Securex de opleidingen ‘In Balans’, ‘Fit en gezond’ en een inspiratiesessie.

Organiseer uw
inhouse training
voor gezondere
medewerkers

Onze trainers begeleiden uw mensen in hun vertrouwde omgeving: uw bedrijf. En ze
stemmen hun programma af op de noden van uw medewerker of team.

1. ‘In balans’: op naar mentale veerkracht
‘In balans’ focust op de mentale sterkte van uw medewerkers. En helpt hen om stressvolle
situaties de baas te blijven. Het programma omvat:
·	een plenaire sessie, met onder meer informatie over energiebronnen en -vreters, en
(als afsluiter) de opstelling van een individueel actieplan
·	
workshops: constructieve denkgewoonten, lifestyle (zoals voeding, beweging en gewicht), en actieve en passieve relaxatie

2. ‘Fit en gezond’: beter in uw vel
‘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 sessies wordt georganiseerd voor zowel individuen als groepen. De individuele medewerker krijgt een eigen gezondheidsprofiel en een actieplan. In groepsvorm bestaat het
programma uit een aantal doelgerichte lifestyle-workshops.

3. Inspiratiesessie ‘Gezondheid’
De inspiratiesessie ‘Gezondheid’ wil uw medewerkers met meer energie de dag in sturen.
De sessie bestaat uit twee delen:
· individuele gezondheidsparameters: meting van bloeddruk, BMI, …
· workshop: tips voor een beter energiepeil en gezonde voeding en tussendoortjes
Na de inspiratiesessie kennen medewerkers hun lichaam beter. En schrijven ze op basis
van de aangereikte adviezen een eigen actieplan.

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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• Volgens de Programmawet van 11 juli 2005 die artikel 44, §2, 2° van het btw-wetboek
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 de helft 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.

Graag meer informatie over deze opleidingen?
Wilt u zich inschrijven of kennismaken met ons
volledige aanbod?
Stuur een e-mail naar training@securex.be,
bel naar 09 282 16 10 of
surf naar www.securex.be/opleidingwelzijn
www.securex.be
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