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Winteropleidingen
Bij Constructiv wintert het van 1 december 
tot 31 maart: dé periode voor een voordelige 
opleiding! Tijdens de winterperiode kunt u uw 
arbeiders (PC 124) in tijdelijke werkloosheid 
plaatsen omwille van slecht weer én hen 
tegelijkertijd een opleiding laten volgen.

U draagt voor deze opleiding dus geen loonkost 
en bovendien ontvangen uw arbeiders van 
ons een bijkomende premie van 40 euro 
per opleidingsdag. En er is een financiële 
tussenkomst in de opleidingskost.

Om winteropleidingen mogelijk te 
maken, hebben we partnerschappen 
met opleidingscentra, waaronder onze 
excellente opleidingspartners: Confederatie 
Bouw, Bouwunie, FEMA, maar ook met de 
opleidingscentra VDAB, BRC Bouw, Le FOREM, 
Bruxelles-Formation, Arbeitsamt, IFAPME en 
EFPME.
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Winter is coming… 
en zoals gewoonlijk biedt Constructiv de 
mogelijkheid om gebruik te maken van deze 
periode om een opleidings-/veiligheids-
dag te organiseren voor uw arbeiders en 
gebruik te maken van de premies die u 
binnen het stelsel Winteropleidingen kan 
krijgen.  

Hierdoor heeft u als werkgever recht op 
een tussenkomst in de opleidingskost 
en genieten uw arbeiders een opleidings-
premie!

www.constructiv.be

U kan zelf het programma van uw opleidingsdag 
(afhankelijk van de gekozen modules, aantal deelne-
mers en bijkomende tussenkomst via KMO-porte-
feuille) samenstellen uit beschikbare modules en zo 
tot een ideale opleidingscombinatie komen voor uw 
onderneming en uw arbeiders!

Opleidingsdagen op maat O aan u de keuze :

Geïnteresseerd in het  
organiseren van een  
opleidingsdag op maat  
tijdens de winterperiode?
Contacteer uw Constructiv-regio!
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Initiatie EHBO

Isoleren & luchtdicht bouwen

PBM’s vs CBM’s

Gebruik elektrisch 
handgereedschap

Stofpreventie

Rendement kranen

Werken met gevaarlijke productenAanslaan van lasten

Heffen & tillen

Werken in besloten ruimte

KwartsstofOngevalsbespreking

Brandblussen
Verkeersquiz

Wegsignalisatie

Veiligheidstheater
                   

Klantgerichtheid

Veiligheidscultuur

Risico’s van geluidGebruik valharnassen

 

Een  workshop 
veiligheidscultuur tijdens uw 
opleidingsdag, een slim idee !
Dit is een workshop die toegespitst is op het 
ontwikkelen van een veiligheidscultuur binnen de 
bouwbedrijven. Veiligheidscultuur gaat immers 
breder dan enkel maar het opvolgen van allerlei 
veiligheidsregels, het is bewust zijn van/bezig zijn 
met veiligheid, meedenken, participeren,… en dat 
door iedereen binnen de organisatie. 

Aspecten die aan bod kunnen komen, zijn 
bijvoorbeeld: risico’s op de bouwplaats en 
veilig gedrag op de werf. De workshop kan 
verder aangepast worden aan uw specifieke 
bedrijfsactiviteiten en werfsituaties door foto’s/
cases te verwerken die vooraf genomen werden op 
uw werven.

Er kan bijkomend op maat gewerkt 
worden: u kan vaktechnische modules 
eigen aan uw bedrijf toevoegen 

(vbn.: beschermen tegen grondverzakkingen; randbekisting, 
tafelzaagmachine, rendement kranen, …)

workshop veiligheidscultuur


