Uw partner
Vinçotte Academy
Voor de opleidingen in veiligheid,
kwaliteit en milieu

In de maatschappelijke rol van elk bedrijf nemen veiligheid, kwaliteit en milieu
een steeds belangrijkere plaats in. Het is essentieel dat ook uw medewerkers zich
hiervan bewust zijn en, indien nodig, gepaste opleidingen krijgen.

Wat kan Vinçotte Academy voor uw bedrijf doen?
Vinçotte Academy biedt als toonaangevend opleidingscentrum hoogkwalitatieve opleidingen en trainingen met
een toegevoegde waarde aan voor al wie actief is op het vlak van preventiebeleid, veiligheidsbeheer,milieuzorg en
kwaliteitsbeheersing.

Hun aanpak: de nieuwste, praktijkgerichte methodes
Trainingen zijn pas effectief, efficiënt en motiverend als ze up-to-date zijn en de brug slaan naar de praktijk.
Vinçotte Academy levert een passende oplossing voor bedrijfsinterne trainingen en maakt daarvoor gebruik van
de nieuwste leermethodes en -technieken en aangepaste publicaties. Om tegemoet te komen aan uw werkelijke
praktijkbehoeften, worden de trainingen aangepast aan de problematiek en de omstandigheden eigen aan uw
bedrijf.

Hun opleidingen: een uitgebreid gamma
Enkele voorbeelden in verschillende domeinen:
Reglementering, wetgeving
1. Elektrische installaties
					
					
2. Machineveiligheid		
Zorgsystemen en normeringen

• BA4 - gewaarschuwd persoon
• BA5 - vakbekwaam persoon
• Opleiding hoogspanning
• Machinerichtlijn

1. ISO45001
2. Las- & lasserskwalificaties
3. VCA (VCA Basis, VCA-VOL en VCA Risicovolle Taken)

Veiligheidsfuncties en opleidingen

1. Vorkheftruckbestuurder
2. Aanslaan van lasten
3. Bediener rolbrug
4. Steigerbouwer
5. Werken met een stapelaar
6. Werken met ladders

Speciale technieken en opleidingen

Risicoanalyse als instrument voor de uitwerking en handhaving van
de wetgeving inzake Welzijn op het werk
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Wat zijn uw voordelen?
•

U geniet een korting van 8% bij de inschrijving voor een opleiding uit de catalogus van Vinçotte Academy.

•

U kunt ook een beroep doen op de subsidiemaatregelen die van toepassing zijn op opleidingen dankzij de
Q*For-erkenning van Vinçotte Academy.

Wie is Vinçotte Academy?
Sinds de oprichting in 1998 is het opleidingscentrum uitgegroeid tot één van de grootste technische
kennisaanbieders in ons land, met jaarlijks 1.200 trainingsactiviteiten voor meer dan 10.000 deelnemers.
En dat in vrijwel alle industriesectoren en de dienstensector.
Vinçotte Academy steunt op:
•

de ervaring van Vinçotte als belangrijkste Belgische dienstverlener op het gebied van kwaliteit, veiligheid en
milieu, en de deskundigheid van zijn meer dan 800 ingenieurs en technische experts,

•

de kennis van Vinçotte als EDTC (Externe Dienst voor Technische Controle),

•

lesgevers die rechtstreeks betrokken zijn bij het verduidelijken van de praktische toepassingen van de
wetteksten en die ervaring hebben met het uitvoeren van audits en inspecties.

Vinçotte Academy doceert in het Nederlands en het Frans, en op aanvraag ook in het Duits en het Engels.
Vinçotte Academy heeft een gloednieuw Technical Training Center in Vilvoorde. Met alles erop en eraan: nieuw
gebouw, 4 uitgeruste trainingszalen, 780m² aan praktijkruimte en een enthousiast team docenten. Kortom, hier kan
u terecht voor al hun vertrouwde maar vooral ook nieuwe opleidingen die nóg beter zijn afgestemd op de praktijk.
Ontdek hun aanbod op vincotte-academy.be en maak de keuze om uw medewerkers individueel in te schrijven in
één van de bestaande sessies, hetzij een offerte aan te vragen om een groep op te leiden in hun Technical Training
Center.

Geïnteresseerd in dit aanbod?
Neem gerust contact op met
of

•

Vinçotte Academy • 02 674 58 57 • academy@vincotte.be


•

AXA Preventie • 02 622 76 90 • adviceservices@axa.be • www.axa.be
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