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Ons team bestaat uit 15 gemotiveerde instructeurs met een jarenlange ervaring in 
veiligheidsfuncties in diverse chemische en petro chemische bedrijven. XL Training begeleidt 
organisaties met advies, veiligheidsopleidingen en opleidingen vakbekwaamheid. We hebben een 
brede waaier aan kennis in huis. 

Wij zetten in op vakkennis. Het is de beste manier om risico’s te verminderen en te beheersen. 
Het bevordert de arbeidsveiligheid en de kwaliteit van de arbeid. Ook de kosten gerelateerd aan 
arbeidsongevallen zullen een stuk lager liggen. Bovendien investeren wij ook in het welzijn op het 
werk, waardoor ook het welzijn van de organisatie erop vooruitgaat. “The strength of the team is each 
individual member.”

XL Training heeft 2 verschillende opleidingslocaties in Antwerpen en Gent ter beschikking.  
Daarnaast is het ook steeds mogelijk om incompany opleidingen te organiseren. 

Meer info nodig? Surf naar www.xltraining.be of stuur een mailtje naar info@xltraining.be.
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INHOUD

VEILIGHEID 
• IS081: Werken met onafhankelijke adembescherming      5
• IS007: Veiligheidswacht          7
• AV011: Brandwacht           9
• Werken met kleine blusmiddelen         11
• Werken met kleine blusmiddelen: kinderdagverblijven - scholen     13
• IS013: Meten en detecteren van gevaarlijke gassen       15
• EHBO             17
• Basis-VCA            19
• VOL-VCA             21
• VIL-VCU	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 23
• Evacuatietechnieken: scholen en organisaties       25
• Evacuatietechnieken: bedrijven         26
• Veilig	werken	met	gevaarlijke	stoffen	 	 	 	 	 	 	 	 27
• Seveso/preventie           28
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• Werken op hoogte           33

LOGISTIEK 
• Werken met een heftruck          36
• Werken met een hoogwerker         38

ERGONOMIE 
• Comfortabel beeldschermwerk voor bedienden       42
• Ergonomische Analyse          44
• Manueel lasten hanteren          46
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WELZIJN OP HET WERK 
• Yoga en relaxatie           49

STRATEGIE EN INNOVATIE 
• 5S:	efficiëntie	door	een	betere	organisatie		 	 	 	 	 	 	 	 53
• GDPR: van wetgeving naar praktijk         55
• LEGO ® Serious Play®          57

DIENSTENCHEQUES 
•  Sanitair onderhouden en ramen lappen        61
•  Help, mijn klant is in nood !!!          62
•  Een proper huis door natuurlijk poetsen        63
•  Omgaan met zorgbehoevenden         64
•  Startersopleiding           65
•  Ergonomie en veiligheid          66
•  Veiligheid en preventie          67
•  Strijken            68
•  Werkorganisatie           69
•  Productkennis           70
•  Klantgerichtheid           71
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IS081: 

WERKEN MET ONAFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING 
Adembescherming wordt gebruikt in zeer vervuilde omgevingen of plaatsen waar te weinig 
zuurstof in de atmosfeer zit. Je mag enkel met perslucht werken indien je hiervoor een 
geschikte opleiding hebt genoten. Deze opleiding bestaat uit zowel een theoretisch gedeelte als 
een praktisch gedeelte.

DOELSTELLINGEN 

• Theoretische kennis verwerven die men nodig heeft bij het werken met perslucht. 
• Praktische kennis verwerven die men nodig heeft bij het werken met perslucht. 
• Kennis	verwerven	omtrent	het	werken	met	een	flessenbatterij	of	ademhalingsnetwerk.	
• Risico’s leren kennen bij het werken met perslucht. 
• Verschillende	soorten	filters	leren	herkennen	en	het	juiste	gebruik	weten.	
• Kennis omtrent ons ademhalingssysteem verwerven.

VOOR WIE? 

Personen die tijdens hun werkzaamheden met perslucht dienen te werken.

PROGRAMMA 

1. Wetgeving 
2. Onze ademhaling 
3. Onderdelen van omgevingslucht 
4. Onderdelen van het ademhalingsstelsel 
5. Schadelijke lucht concentratie 
6. Indeling adembescherming 
7. Onderdelen autonoom ademhalingsbeschermingstoestel 
8. Onderdelen niet autonoom ademhalingsbeschermingstoestel 
9. Praktijkgedeelte 
	 •	Correct	installeren	van	het	toestel	en	het	fles	gebruiksklaar	leggen 
 • Op- en afzetprocedure 
 • Gepast reageren op ademnood 
 • Werkzaamheden kunnen uitoefenen met ademhalingsbescherming 
 • Hindernissenparcour (trappen, smalle doorgangen, kleine doorgangen) 
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DUUR

1 dag

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 8 personen

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	Uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

Het examen bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Men moet voor beide 
delen geslaagd te zijn. Indien gewenst, kan er een door BeSaCC VCA erkend diploma ‘IS081: Werken 
met onafhankelijke ademhalingsbescherming’  of ‘IS082: Werken met onafhankelijke niet-autonome 
ademhalingsbescherming’ worden afgeleverd. Dit diploma is 5 jaar geldig.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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IS007: VEILIGHEIDSWACHT
Een veiligheidswacht staat in voor de veiligheid van uitvoerders van werken in besloten 
ruimte. Tijdens de opleiding richten we ons op de risico’s van verschillende werkzaamheden en 
welke maatregelen genomen dient te worden. De opleiding bestaat uit zowel een theoretisch 
gedeelte als een praktisch gedeelte.

DOELSTELLING

• De taken van een veiligheidswacht kunnen benoemen. 
• De gevaren van een besloten ruimte kennen en de gepaste maatregelen kunnen nemen. 
• De nodige PBM’s kennen, kunnen benoemen en ze juist kunnen gebruiken. 
• Een juiste oproep kunnen doen naar de controlekamer. 
• Een werkvergunning kunnen lezen. 
• Een eerstelijnsinterventie kunnen uitvoeren. 
• Eerste hulp kunnen toepassen. 
• Metingen juist kunnen interpreteren.

VOOR WIE

Medewerkers die instaan voor de veiligheid van betreders in een besloten ruimte werken en die indien 
nodig een eerstelijnsinterventie moeten uitvoeren.

PROGRAMMA

1. Wetgeving 
2. Veiligheidswacht en de taken van een veiligheidswacht 
3. Besloten ruimte en zijn kenmerken 
4. Gevaren van een besloten ruimte 
5. Maatregelen die genomen dienen te worden voor werken van start gaan 
6. Werken als veiligheidswacht in de praktijk 
7. Eerstelijnsinterventie 
8. Tweedelijnsinterventie 
9. Levensreddend handelen 
10. Radiocommunicatie 
11. PBM’s 
12. Werkvergunning 
13. Meten en detecteren 
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DUUR

2 dagen

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 8 personen

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

Het examen bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Nadien wordt er een door 
BeSaCC VCA erkend diploma ‘IS007: Veiligheidswacht’ afgeleverd. Dit diploma is 3 jaar geldig.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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AV011: BRANDWACHT
Een brandwacht houdt toezicht op werken met open vuur, zoals las- of slijpwerken. Wanneer 
er een brand zou uitbreken, is hij/zij verantwoordelijk voor een veilige evacuatie van de 
uitvoerders en dient hij/zij een eerste bluspoging te ondernemen.

DOELSTELLINGEN

• De taken van een brandwacht kunnen benoemen.
• De gevaren van brand en explosie kunnen benoemen. 
• De nodige maatregelen kunnen nemen bij vuurgevaarlijke werken. 
• Kleine brandblusmiddelen kunnen benoemen en de juiste werking ervan kennen. 
• Een werkvergunning kunnen lezen. 
• Verschillende klassen kunnen benoemen. 
• De ontwikkeling van een brand kennen. 
• Eerste hulp kunnen toepassen bij brandwonden. 
• Brandslangen en hydranten kunnen gebruiken.

VOOR WIE?

Iedere medewerker die voor de veiligheid instaat bij werkzaamheden met een verhoogd risico op 
brand/explosie.

PROGRAMMA

• Wetgeving
• Wie mag brandwacht worden
• Taken van een brandwacht
• Te nemen maatregelen
• Brand
• Mengverhouding
• Ontwikkeling van een brand
• Brandklassen
• Praktijkoefeningen

DUUR

1 dag
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TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 8 personen

FORMULE

De	cursus	kan	zowel	op	locatie	worden	gegeven	als	in	het	opleidingscentrum.	Indien	U	een	attest	
risicovolle	taken	wenst,	dient	Uw	locatie	aan	bepaalde	eisen	te	voldoen.	Er	zal	samen	met	U	gekeken	
worden	wat	de	mogelijkheden	zijn.	De	cursus	kan	worden	aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	
van uw bedrijf te verwerken. 

EVALUATIE

Het examen bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Men moet voor beide delen 
geslaagd te zijn. Indien gewenst, kan er een door BeSaCC VCA erkend diploma ‘AV011: Brandwacht’ 
worden afgeleverd. Dit diploma is drie jaar geldig.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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WERKEN MET KLEINE BLUSMIDDELEN
In de praktijk kan veel schade voorkomen worden indien een beginnende brandhaard 
bestreden wordt. Dit vergt kalmte en een kordate aanpak. Via een praktijkgerichte opleiding 
zijn mensen effectief voorbereid om in een reële situatie een beginnende brand te blussen.

DOELSTELLINGEN

• De gevaren van brand en explosie kunnen benoemen. 
• De nodige maatregelen kunnen nemen bij vuurgevaarlijke werken.
• Juiste manier van evacueren kennen 
• Kleine brandblusmiddelen kunnen benoemen en de juiste werking ervan kennen. 
• Verschillende klassen kunnen benoemen. 
• De ontwikkeling van een brand kennen. 
• Eerste hulp kunnen toepassen bij brandwonden.

VOOR WIE?

Iedere werknemer die bij een beginnende brand op de gepaste manier wenst te reageren.

PROGRAMMA

1. Wetgeving 
2. Te nemen maatregelen 
3. Brand en zijn belangrijkste begrippen 
4. Mengverhouding 
5. Ontwikkeling van een brand 
6. Brandklassen 
7. Evacuatie   
8. Soorten kleine brandblusmiddelen 
9. Keuze van juiste brandblusmiddel 
10. Pictogrammen 
11. Verzorgen van brandwonden 
12. Praktijkoefeningen

DUUR

Halve dag
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TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 8 deelnemers 

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	Uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

Het examen bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Men moet voor beide delen 
geslaagd te zijn. Indien gewenst, kan er een door BeSaCC VCA erkend diploma ‘AV012: werken met 
kleine brandblusmiddelen’ worden afgeleverd. Dit diploma is tien jaar geldig.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Deelnameattest inbegrepen.
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WERKEN MET KLEINE BLUSMIDDELEN:  
KINDERDAGVERBLIJVEN - SCHOLEN

DOELSTELLINGEN

Het doel van deze opleiding omschrijft hoe te handelen in geval van een beginnende brand.

VOOR WIE?

Scholen en kinderdagverblijven (leerkrachten, kinderoppas etc..

PROGRAMMA

• Begrip brand 
• Brandklassen 
• Soorten blusmiddelen 
• Signalisatie - Blusprincipes 
• Praktijkoefeningen (Fritpot, vaste-en vloeistofbrand) …

DUUR

Ong. 3 uren (halve dag)

OPSTELLING MOBIELE TRAININGSUNIT 

De mobiele trainingsunit mag niet worden opgesteld in een zone met brandlast en of verhoogd 
brandgevaar.	-Het	terrein	dient	vlak	te	zijn	met	een	stabiele	en	effen	ondergrond.	-Er	dient	een	plaats	
te worden voorzien van 5m x 4m voor het plaatsen van de mobiele unit -Hou rekening  
met een bijkomende vrije oefenzone van 5m x 4m -Indien een vergunning vereist is dient de klant 
deze te voorzien.

TAAL

Nederlands
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AANTAL DEELNEMERS

Max. 12 deelnemers 

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	uw	bedrijf	te	verwerken.	

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus en deelnameattest inbegrepen.
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IS013: METEN EN DETECTEREN VAN GEVAARLIJKE GASSEN
Wanneer men met gevaarlijke stoffen werkt, is het nodig dat men weet welke gevaarlijke 
gassen en dampen in de atmosfeer zitten. Dit is niet enkel voor belangrijk voor de toxiciteit 
maar evenzeer om ontploffingen of brand te vermijden. Bepaalde gassen verdrijven ook 
zuurstof waardoor het risico op verstikking kan ontstaan. Daarom is het belangrijk om op een 
correcte manier metingen uit te kunnen voeren en deze correct te interpreteren.

DOELSTELLINGEN

Op	een	juiste	en	veilige	manier	de	concentratie	van	gevaarlijke	stoffen,	explosielevels	en	zuurstoflevels	
kunnen meten, de metingen juist te interpreteren en te rapporteren.

VOOR WIE?

Bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke gassen op hun terrein 
Personen die beroepsmatig gasmetingen moeten uitvoeren.

PROGRAMMA 

1.	Gevaarlijke	stoffen 
2. Lucht 
3. Brand en explosie 
4.	Toxische	stoffen 
5. Besloten ruimtes 
6. Meetmethodes 
7. Meten in de praktijk 
8. Controles 
9. Oefeningen

DUUR

2 dag

TAAL

Nederlands

15



XL TRAINING

WWW.XLTRAINING.BE

AANTAL DEELNEMERS

Max. 8 personen

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

Het examen bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Men moet voor beide 
delen geslaagd te zijn. Indien gewenst, kan er een door BeSaCC VCA erkend diploma ‘IS013: meten en 
detecteren	van	gevaarlijke	stoffen:	EX-TOX-OX’	worden	afgeleverd.	Dit	diploma	is	3	jaar	geldig.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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EHBO
Een ongelukje is snel gebeurd. Thuis, op het werk of onderweg. Bij dergelijke ongelukken is het 
cruciaal dat eerste hulp snel kan worden toegepast. In deze cursus leer je hoe je adequaat dient 
te reageren bij verschillende situaties. 

DOELSTELLING

• De nodige levensreddende handelingen kunnen verrichten in afwachting van professionele hulp.
• Iedere medewerker die een functie bekleedt waarbij een basiskennis EHBO nodig is.
• Iedere medewerker die graag meer wenst te weten over EHBO.

PROGRAMMA

½ dag

1. Wat is EHBO? 
2. Waarom EHBO? 
3. 4 stappen van EHBO 
4. Basisprincipes van EHBO 
5. CPR 
6. AED 
7. Verzorgen van bloedingen 
8. Verzorgen van verstuikingen en kneuzingen 
9. Brandwonden

1 dag

10. Hersenschudding herkennen 
11. Herkennen van een beroerte  
12. Herkennen van een hartaanval  
13. Stikken  
14. Epilepsie-aanval 
15. Diabetes-aanval 
16. Shock
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DUUR

1 dag 
08u30 – 16u30 

½ dag 
08u30 – 12u30

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 12 personen

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

We werken met continue evaluatie. Na de opleiding krijgt elke deelnemer een deelnameattest

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus en deelnameattest inbegrepen.
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BASIS-VCA
VCA is een zorgsysteem dat staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Het is een 
certificatiesysteem dat aantoont dat het bedrijf en de medewerkers aandacht besteden aan 
preventie. Dit betekent o.a.  dat alle operationele medewerkers onder meer een opleiding 
inzake veiligheid, gezondheid en milieu, inclusief examen, met succes verwerkt hebben. 

DOELSTELLINGEN 

Tijdens deze opleiding trachten we de kennis van de veiligheidsreglementering te verhogen. Het 
is belangrijk dat medewerkers leren om risico’s, onveilige handelingen en onveilige situaties te 
herkennen om zodoende veiliger te kunnen werken.

VOOR WIE? 

Iedere	medewerker	van	VCA-gecertificeerde	bedrijven	die	meer	willen	weten	over	veilig	werken.

PROGRAMMA 

1. Wetgeving 
2. Gevaren, risico’s en preventies 
3. Ongevallen voorkomen 
4. Procedures, instructies en signaleren 
5. Gevaarlijke producten 
6. Brand- en explosiegevaar 
7. Risico’s bij arbeidsmiddelen 
8.	Specifieke	groepen	 
9. Elektriciteit 
10. PBM’s

DUUR

1 dag
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FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	Uw	bedrijf	te	verwerken.	

TAAL

Nederlands • Frans • Engels

EVALUATIE

Het examen wordt via een beeldschermexamen afgenomen. Dit kan eveneens met auditieve hulp. 

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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VOL-VCA 
VCA is een zorgsysteem dat staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Het is een 
certificatiesysteem dat aantoont dat het bedrijf en de medewerkers aandacht besteden aan 
preventie. Dit betekent o.a. dat alle operationele medewerkers onder meer een opleiding 
inzake veiligheid, gezondheid en milieu, inclusief examen, met succes verwerkt hebben.  
Deze opleiding richt zich tot de operationele leidinggevenden (VOL).

DOELSTELLINGEN

Tijdens deze opleiding trachten we de kennis van de veiligheidsreglementering te verhogen.  
Het is belangrijk dat medewerkers leren om risico’s, onveilige handelingen en onveilige situaties  
te herkennen om zodoende veiliger te kunnen werken.

VOOR WIE?

Leidinggevenden	van	VCA-gecertificeerde	bedrijven	of	bedrijven	waar	veilig	werken	belangrijk	is.

PROGRAMMA

1. Wetgeving 
2. Gevaren, risico’s en preventies 
3. Ongevallen: oorzaken en preventie 
4. Veiligheidsgedrag 
5. Taken, rechten, plichten en overleg 
6. Procedures, instructies en signalering 
7. Noodsituaties 
8. Gevaarlijke producten 
9. Brand- en explosiegevaar 
10. Risico’s bij arbeidsmiddelen 
11.	Specifieke	werkzaamheden	en	omstandigheden	 
12. Elektriciteit en straling 
13. Ergonomische werkplek 
14. PBM’s

DUUR

2 dagen
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FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	Uw	bedrijf	te	verwerken.	

TAAL

Nederlands • Engels • Frans

EVALUATIE

Het examen wordt via een beeldschermexamen afgenomen. Dit kan eveneens met auditieve hulp.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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VIL-VCU

DOELGROEP

Uitzendconsulenten	al	dan	niet	tewerkgesteld	in	een	VCU-gecertificeerd	uitzendkantoor.

DOELSTELLING

• Kennis van de veiligheidsreglementering
• Herkennen van risico’s
• Bevorderen van veilig werken

VOORKENNIS

Geen voorkennis vereist

TOELATINGSEISEN

Geen toelatingseisen

EVALUATIE

Het examen wordt via een beeldschermexamen afgenomen. Dit kan eveneens met auditieve hulp 
(voorleesexamen).	Wanneer	u	geslaagd	zou	zijn,	ontvangt	u	het	diploma	VIL-VCU.	 
Deze is 10 jaar geldig. 

DUUR

Deze cursus duurt 2 dagen inclusief examen.

WAAR

De	cursus	kan	zowel	in	ons	opleidingscentrum	als	bij	U	op	locatie	worden	gegeven.	

TAAL

Nederlands • Frans • Engels
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INHOUD

1. Wetgeving 
2. Gevaren, risico’s en preventies 
3. Ongevallen: oorzaken en preventie 
4. Veiligheidsgedrag 
5. Taken, rechten, plichten en overleg 
6. Procedures, instructies en signalering 
7. Noodsituaties 
8. Gevaarlijke producten 
9. Brand- en explosiegevaar 
10. Risico’s bij arbeidsmiddelen 
11.	Specifieke	werkzaamheden	en	omstandigheden	 
12. Elektriciteit en straling 
13. Ergonomische werkplek 
14. PBM’s

De opleidingen kunnen steeds aangepast worden in samenspraak met de klant  
en aan de hand van de risicoanalyse.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be 
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EVACUATIETECHNIEKEN: SCHOLEN EN ORGANISATIES

DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze opleiding beschrijft hoe te handelen in geval van een calamiteit  
waarbij de nadruk ligt op het zo snel en efficient mogelijk evacueren van alle aanwezige 
kinderen en volwassenen.

VOOR WIE?

Scholen en kinderdagverblijven (leerkrachten, kinderoppas, etc.)

PROGRAMMA

Alarmering/melding - Inzet van ontruiming - Wetgeving - Aandachtspunten/gevaren - Brand-en rook 
detectie - Individuele rondgang terplaatse + advies (optie) - etc.

DUUR

• Ong. 3 uren (halve dag) 
• Max. 2 te bezoeken scholen/ halve dag binnen een straal van +/-15km

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 12 deelnemers 

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	uw	bedrijf	te	verwerken.	

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Deelnameattest inbegrepen.
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 EVACUATIETECHNIEKEN: BEDRIJVEN

DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze opleiding beschrijft hoe te handelen in geval van een calamiteit waarbij de nadruk 
ligt	op	het	zo	snel	en	efficient	mogelijk	evacueren	van	alle	aanwezigen	in	het	bedrijf,	gekoppeld	aan	de	
jaarlijks, wettelijk, verplichte evacuatieoefening.

VOOR WIE?

Bedrijven & evacuatieverantwoordelijken

PROGRAMMA 

Alarmering/melding • Inzet van ontruiming • Wetgeving • Aandachtspunten/gevaren • Brand-en  
rookdetectie • Rondgang in het bedrijf + Advies • Jaarlijks, wettelijk verplichte evacuatieoefening • 
Opmaak verslag oefening 

DUUR

4 uren (halve dag)

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 12 deelnemers 

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	uw	bedrijf	te	verwerken.	

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Deelnameattest inbegrepen.
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VEILIG WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

DOELGROEP

Kleine Kmo’s / Startende ondernemingen / etc.

DOEL

Het doel van deze opleiding beschrijft hoe men gevaarlijke producten kan herkennen, hoe men deze 
dient op te slagen en hoe men dient te reageren bij een incident met gevaarlijke producten.

DUUR

3 uren (halve dag)

AANBOD

• Wetgeving
• SDS-fiches
• Productinformatieblad
• Aandachtspunten / gevaren
• Alarmering / melding

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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SEVESO/PREVENTIE

DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze ondersteuning is het in orde brengen van de openstaande opmerkingen van FOD 
WASO m.b.t. een gekregen Seveso audit of audit door arbeidsinspectie.

VOOR WIE?

Scholen en kinderdagverblijven (leerkrachten, kinderoppas etc.)

PROGRAMMA 

• Wetgeving 
• Opmaken RA 
• Opmaken Veiligheidsinstructiekaarten
• Wegwerken opmerkingen arbeidsinspectie
• Indienststellingsverslagen in orde brengen

DUUR

In samenspraak 

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 12 deelnemers 

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	Uw	bedrijf	te	verwerken.	

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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BA4
BA4 gewaarschuwd persoon voor niet-elektrisch geschoolden. Tijdens deze opleiding leer je de 
risico’s kennen van werken in de buurt van elektrische installaties. Deze basisopleiding richt 
zich tot niet-elektrisch geschoolde personeelsleden.

DOELSTELLINGEN

Door deze BA4 opleiding leer je veilig werken aan of in de omgeving van elektrische installaties.

Zijn bepaalde risico’s niet uit te sluiten tijdens het werken aan elektrische installaties? Dan mogen die 
enkel uitgevoerd worden door BA4 gewaarschuwde werknemers. Zij zijn op hoogte van de risico’s van 
specifieke	installaties	en	de	werkprocedures	en	zijn	hiertoe	bevoegd	verklaard	door	hun	werkgever.

Deze opleiding levert de noodzakelijke basisinformatie rond elektrische risico’s en geeft de 
deelnemers inzicht in de gevaren verbonden bij het werken aan elektrische installaties.  Het slagen 
voor deze opleiding vormt een onderdeel van de bevoegdverklaring als BA4 gewaarschuwd persoon. 

Wie een opleiding BA5 wil volgen hoeft niet eerst BA4 te volgen.  In de opleiding BA5 zit het onderdeel 
BA4 immers in vervat.

VOOR WIE?

Alle uitvoerende werknemers die taken moeten uitvoeren aan of in de nabijheid van een elektrische 
installatie. Voorkennis van elektriciteit is aangewezen.

PROGRAMMA 

1. Veiligheid elektrisch bekeken 
2. Basisbegrippen in een notendop 
3. Wetgeving 
4. Gevaren van elektriciteit 
5. Elektrische lokalen 
6. Gevolgen van elektriciteit: (on)rechtstreekse aanraking 
7. Begrippen met betrekking tot aardingen 
8. Beschermingsmaatregelen 
9. Klassen van elektrisch materieel 
10. Voorkoming en werkmethodiek 
11. Elektrische handgereedschappen 
12. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s)
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DUUR

1 dag

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 8 deelnemers 

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	Uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

Deelnemers die slagen voor de eindtest krijgen een attest.  Dit is geen attest BA4, maar wel een 
instrument waarop de werkgever zich kan baseren om de betrokken werknemer bevoegd te 
verklaren, rekening houdend met de modaliteiten van de regelgeving hieromtrent.

Aan de opleiding “BA4 gewaarschuwd persoon “is een test verbonden. Als u slaagt in deze test,  
krijgt u van ons een attest dat u deze opleiding met succes volgde.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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BA5
Een BA5 vakbekwaam persoon kent de gevaren van elektriciteit en reageert alert bij 
problemen of ongevallen. Volgens het algemeen reglement voor de elektrische installaties 
en de reglementering van het welzijn op het werk moet de werkgever een BA5 vakbekwame 
werknemer aanduiden. En zorgen voor de nodige opleiding.

DOELSTELLINGEN

Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan,  is niet zonder gevaar.   
Het beheersen van de veiligheidsregels en de praktische toepassing ervan zijn daarbij essentieel.

De opleiding BA5 komt enerzijds tegemoet aan het nieuwe KB van 04.12.2012 inzake de verplichting 
tot informatie en preventie van de werkgever. Anderzijds wordt er dieper ingegaan op het omgaan 
met elektrische gevaren.

VOOR WIE?

Deze opleiding is bestemd voor al wie bij het uitvoeren van zijn werk als elektricien of in een andere 
functie, blootgesteld is aan de gevaren van elektriciteit. Het veronderstelt een basiskennis van 
elektriciteit en elektrische installaties (sterkstroom).

PROGRAMMA 

1. Arbeidsongevallen, beroepsziekten, gevaar, risico en causaliteitsprincipe 
2. Evaluatie en beheersen risico’s en methodieken 
3. Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving: ARAB en AREI 
4. Gevaren van elektrische stroom 
5. Elektrische netstructuren TT, TN en IT 
6. Exploitatie elektrische installaties: algemene regels, bevoegdheden personeel en toekennen ervan, 
organisatie van de werken, meten van elektriciteit LS en HS 
7. Werkprocedures: spanningsloos en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, 
procedure vitale vijf 
8. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en signalisatie 
9. Draagbare gereedschappen en meettoestellen

DUUR

1 dag
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TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 8 deelnemers 

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	Uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

Deelnemers die slagen voor de eindtest krijgen een attest.  Dit is geen attest BA5, maar wel een 
instrument waarop de werkgever zich kan baseren om de betrokken werknemer bevoegd te 
verklaren, rekening houdend met de modaliteiten van de regelgeving hieromtrent.

Aan de opleiding “BA5 vakbekwaam persoon “is een test verbonden. Als u slaagt in deze test, krijgt u 
van ons een attest dat u deze opleiding met succes volgde.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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WERKEN OP HOOGTE

DOELSTELLINGEN 

Het doel van deze opleiding beschrijft hoe men risico’s kan herkennen bij werkzaamheden op hoogte. 
Na	deze	opleiding	heeft	u	meer	inzicht	om	mogelijke	gevaren	te	identificeren/aan	te	pakken	en	een	
correct, veilig arbeidsmiddel met bijhorende valbeveiliging te gebruiken.

VOOR WIE?

Kmo’s/Startende ondernemingen/…

PROGRAMMA 

• Wetgeving 
• Opmaken RA 
• Opmaken Veiligheidsinstructiekaarten
• Facturatie

DUUR

+/- 3,5 uren (Halve dag)

AANBOD

• Wetgeving
• Keuze arbeidsmiddel
• Aandachtspunten – risico’s
• Basiscomponenten valbeveiliging
• Valstopblokken – Levenslijnen - … soorten en hun gebruik
• …

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be

33







XL TRAINING

WWW.XLTRAINING.BE

WERKEN MET EEN HEFTRUCK
Verkeerd gebruik van een heftruck kan leiden tot ernstige ongevallen. Daarom is het belangrijk 
dat medewerkers die met een heftruck dienen te rijden een degelijke opleiding krijgen. In deze 
opleiding leert men een heftruck efficiënt, doeltreffend en veilig te besturen. De opleiding 
start met een theoretisch gedeelte om de basisbegrippen te begrijpen. We eindigen met een 
praktisch gedeelte.  

DOELSTELLING

Het doel van deze opleiding is naast het verwerven van theoretische kennis en praktische kennis, 
eveneens	de	basisbegrippen	eigen	maken,	evenals	verantwoordelijkheidszin	en	het	doeltreffend	
gebruik van het toestel.

VOOR WIE

Iedereen die met een heftruck dient te werken.

PROGRAMMA

1. Bouw en de functie van een heftruck 
2. Veiligheidsvoorschriften 
3. Manipuleren van goederen 
4. Bediening van het toestel 
5. Risico’s en preventiemaatregelen 
6. Werken in palletstellingen 
7. Laden en lossen met behulp van een laaddiagram 
8. Start werkzaamheden  
9. Einde werkzaamheden 
10. Goede en veilige rijtechniek

DUUR

• Ervaren	chauffeurs:	1	dag
• Onervaren	chauffeurs:	2	à	3	dagen	(afhankelijk	van	kunde	medewerkers)

TAAL

Nederlands

36



XL TRAINING

WWW.XLTRAINING.BE

AANTAL DEELNEMERS:

Max. 6 personen

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	Uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

Het examen bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Men moet voor beide delen 
geslaagd te zijn. Indien gewenst, kan er een door BeSaCC VCA erkend diploma ‘IS001: werken met 
heftruck’ worden afgeleverd. Dit diploma is 5 jaar geldig.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Syllabus, examen en deelnameattest inbegrepen.
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WERKEN MET EEN HOOGWERKER
In deze praktijkgerichte opleiding leert de cursist op een veilige manier een hoogwerker  
te bedienen. De cursus omvat een theoretisch gedeelte en vervolgens een praktisch gedeelte. 
Hier worden de meest voorkomende werfomstandigheden gesimuleerd.

DOELSTELLING

Het doel van deze opleiding is naast het verwerven van theoretische kennis en praktische kennis, 
eveneens	de	basisbegrippen	eigen	maken,	evenals	verantwoordelijkheidszin	en	het	doeltreffend	
gebruik van het toestel.

VOOR WIE

Personen die in bedrijven eenvoudige werkzaamheden moeten uitvoeren  
met een zelfrijdende hoogwerker.

PROGRAMMA

1. Verschillende types hoogwerker 
2. Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels 
3. Basiswetgeving 
4. Bediening van het toestel 
5. Risico’s en preventiemaatregelen 
6. Zijdelingse belasting 
7. Verschillende types aandrijving 
8. Start werkzaamheden 
9. Einde werkzaamheden 
10. Goede en veilige rijtechniek 

DUUR

• Ervaren	chauffeurs:	1	dag
• Onervaren	chauffeurs:	2	à	3	dagen	(afhankelijk	van	kunde	medewerkers)

TAAL

Nederlands
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AANTAL DEELNEMERS

Max. 6 personen

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	uw	bedrijf	te	verwerken.	

EVALUATIE

Het examen bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte. Men moet voor beide delen 
geslaagd te zijn. Indien gewenst, kan er een door BeSaCC VCA erkend diploma ‘IS005: werken met een 
zelfrijdende hoogwerker’ worden afgeleverd. Dit diploma is 5 jaar geldig.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Deelnameattest inbegrepen.
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COMFORTABEL BEELDSCHERMWERK VOOR BEDIENDEN

DOELSTELLING

Onze analyse bestaat uit een objectief en een subjectief aspect. In het objectieve deel bekijken 
en meten we de taken, de werkorganisatie, de inrichting van de werkplek, de fysieke belasting, de 
bewegingen en houdingen van medewerkers én de omgevingsfactoren in je bedrijf, zoals licht, geluid 
en temperatuur. Het subjectieve deel omvat een interview met je medewerkers om hun ervaringen  
en bekommernissen te ontdekken.

VOOR WIE?

Beeldschermwerkers

PROGRAMMA

• Medewerkers die ergonomisch correct werken met hun computer
• Minder uitval als gevolg van fysieke ongemakken
• Meer werkcomfort en arbeidsvreugde

WAT OMVAT DEZE OPLEIDING?

De opleiding ‘Comfortabel beeldschermwerk voor bedienden’:
• motiveert je medewerkers om ergonomisch te werken
• sensibiliseert je medewerkers over het belang om regelmatig van houding te wisselen en te bewegen
• toont je medewerkers hoe ze hun werkplek ergonomisch moeten inrichten (stoel, tafel, 
beeldscherm, toetsenbord en muis, verlichting, klimaat, …)
• leert	je	medewerkers	eenvoudige	en	efficiënte	ontspanningsoefeningen	voor	de	nek,	rug,	schouders	
en polsen
• zoomt met illustraties in op de voornaamste klachten en hun oorzaken
• maakt het belang van micropauzes duidelijk
• Extraatje: de ergocoach bezoekt de werkplek van alle deelnemers en geeft persoonlijk advies om 
hun werkhouding en werkomgeving ergonomischer te maken.
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DUUR

90 minuten

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 15 deelnemers

FORMULE

De cursus wordt op locatie gegeven.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be

43



XL TRAINING

WWW.XLTRAINING.BE

ERGONOMISCHE ANALYSE

DOELSTELLINGEN

Onze analyse bestaat uit een objectief en een subjectief aspect. In het objectieve deel bekijken 
en meten we de taken, de werkorganisatie, de inrichting van de werkplek, de fysieke belasting, de 
bewegingen en houdingen van medewerkers én de omgevingsfactoren in je bedrijf, zoals licht, geluid 
en temperatuur. Het subjectieve deel omvat een interview met je medewerkers om hun ervaringen en 
bekommernissen te ontdekken.

VOOR WIE?

In deze opleiding krijgen directieleden, managers, leidinggevenden, leden van de interne 
preventiedienst, de hr-dienst en het CPBW de kennis en de tools aangereikt om een succesvol 
ergonomiebeleid op te zetten in het bedrijf.

PROGRAMMA 

• de herkenning van risicofactoren voor musculoskeletale aandoeningen (MSA’s)
• de gevolgen voor het bedrijf van uitval door MSA 
• de verschillende stappen van de ergonomische maturiteitsladder
• de ideale weg om te klimmen op de ergonomische maturiteitsladder
• concrete aandachtspunten en toepassingen op maat van de onderneming
• de duurzame integratie van ergonomisch werken in het bedrijf

DUUR

Een halve dag
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TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 15 deelnemers

FORMULE

De cursus wordt op locatie gegeven.

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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MANUEEL LASTEN HANTEREN

DOELSTELLINGEN 

Organiseer een opleiding ‘Manueel lasten hanteren’ in je bedrijf. Want daarmee motiveer je je 
medewerkers om ergonomisch te werken en voorkom je langdurige afwezigheid door rugproblemen.

VOOR WIE?

Arbeiders die manueel lasten hanteren.

PROGRAMMA 

• sensibiliseert je medewerkers over het belang en de voordelen van ergonomisch werken
• laat je medewerkers inzien waarom sommige houdingen en bewegingen slecht zijn voor hun rug
• leert je medewerkers om correct manueel lasten te hanteren
• brengt je medewerkers de juiste houdingen en bewegingen bij op maat van hun job (we houden 
zoveel mogelijk rekening met hun eigen werkomgeving en met de producten/materialen en het 
materieel dat ze dagelijks gebruiken)

DUUR

Een halve dag.

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 10 deelnemers

FORMULE

De	cursus	wordt	op	locatie	gegeven.	De	cursus	kan	worden	aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	
van uw bedrijf te verwerken. 

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Deelnameattest inbegrepen.
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YOGA EN RELAXATIE
RELAXATIE
• Meditatie: Wat is het? Hoe pas ik dit toe tijdens de werkuren? 
• Zit - luister - wacht - wees stil en ervaar een meditatief bewustzijn.
• Palming: De diepste ‘’Instant relaxatie’’ van je ogen gedurende uren computerwerk.
• Mindfulness: Wat is dit? Hoe pas ik deze wetenschappelijk onderbouwde methode toe om stress te 
verlagen	,	een	preventie	maatregel	tegen	burn-out	?	Hoe	neem	ik	een	telefoon	op,	hoe	beëindig	een	
telefoon gesprek, hoe bereid ik me voor op een presentatie, ...
• Stressreductie door je ademhaling te sturen 
• Hartcoherentietraining

DOELSTELLINGEN 

• Stressreductie door je ademhaling te sturen 
• Hartcoherentietraining.
• Inzichts Yoga , Initiatie in Yoga, Yoga met blinddoek , Tong/Oog Yoga ,Yin Yoga, Stoel/Desk yoga , Mat 
Yoga , Yoga Nidra , Power break - power yoga. 
• Houding - Meditatie - Ademhaling - Fysieke conditie versterken en versoepelen - Relaxatie.

VOOR WIE?

• Deze opleiding is bestemd voor al wie zijn fysieke conditie wil versterken en versoepelen.
• Stressreductie op het werk. 

PROGRAMMA

• Meditatie: Wat is het ? Hoe pas ik dit toe tijdens de werkuren? 
• Zit - luister - wacht - wees stil en ervaar een meditatief bewustzijn.
• Palming: De diepste ‘’Instant relaxatie’’ van je ogen gedurende uren computer werk.
• Mindfulness: Wat is dit ? Hoe pas ik deze wetenschappelijk onderbouwde methode toe om stress  
te	verlagen,	een	preventie	maatregel	tegen	burn-out	?	Hoe	neem	ik	een	telefoon	op,	hoe	beëindig	een	
telefoon gesprek, hoe bereid ik me voor op een presentatie, ...
• Stressreductie door je ademhaling te sturen.
• Hartcoherentietraining.
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ERGONOMIE
• Ergonomie op het werk: inzicht en technieken ivm je houding in zit en stand, het ontwikkelen van 
technieken	om	je	mentale	+	fysische	+	emotionele	belasting	te	verminderen,	om	een	balans	te	creëren	
binnen je lichaam.
• Lifestyle tips: Intermittend leven, voeding,  bewegen, slapen en werken.

DUUR

Elk aangeboden topic kan afzonderlijk uitgewerkt worden afhankelijk van de tijdsduur:

• Lange sessie: 40-60 minuten
• Specifieke	workshop:	120	min	

MOMENT VAN DE DAG

• Tijdens de lunchpauze ( Hatha Yoga 40’)
• Na het werk ( Yin Yoga 60’)
• Tijdens een vergadering ( power sessie van 10’)
• Tijdens een event van het bedrijf

Elk aangeboden topic kan ook gecombineerd worden in één sessie. 
bv:  Houding - Meditatie - Ademhaling - Fysieke conditie versterken en versoepelen - Relaxatie.  
Indien er een reeks sessies aangeboden wordt zal er ook een evolutie opgebouwd worden.

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 8 deelnemers 

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	uw	bedrijf	te	verwerken.	

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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5S: EFFICIËNTIE DOOR EEN BETERE ORGANISATIE 
Zoeken, verplaatsen, herstellen, oppakken, wegleggen zijn vaak overbodige handelingen.  
Orde en netheid is een belangrijk aspect binnen het kader van continue verbeteren, veiligheid, 
milieuzorg en algemeen welzijn op het werk.

5S is een eenvoudige methode die in vijf stappen de werkplekorganisatie verbetert. Het is vaak 
ook de eerste stap in het Lean maken van een bedrijf. 5S helpt foutloos werken, en heeft een 
positief effect op het voorkomen van het aantal arbeidsongevallen en afval.

5S is vrij gemakkelijk toe te passen, omdat het zowel qua materiaal en qua investering weinig 
middelen vergt. Toch is een gedegen voorbereiding en opleiding essentieel en moet ervoor 
gezorgd worden dat alle niveaus – van het topmanagement tot de bedrijfsvloer – achter het 
initiatief staan.

DOELSTELLINGEN

Zoeken, verplaatsen, herstellen, oppakken, wegleggen zijn vaak overbodige handelingen. Orde en 
netheid is een belangrijk aspect binnen het kader van continue verbeteren, veiligheid, milieuzorg en 
algemeen welzijn op het werk.

5S is een eenvoudige methode die in vijf stappen de werkplekorganisatie verbetert. Het is vaak ook de 
eerste stap in het Lean maken van een bedrijf.

5S	helpt	foutloos	werken,	en	heeft	een	positief	effect	op	het	voorkomen	van	het	aantal	
arbeidsongevallen en afval.

VOOR WIE?

Plantmanagers, productieverantwoordelijken en assistent productieverantwoordelijken, 
shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, onderhoudsmanagers, 
operationsmanagers, kwaliteitsverantwoordelijken, logistiek verantwoordelijken, administratief 
verantwoordelijken en preventieadviseurs

PROGRAMMA

Deel 1

Introductie tot Lean manufacturing 
Wat is Lean manufacturing? 
Wat is 5S? 
Waarom 5S toepassen? 
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5S: implementatie: 
Hoe 5S toepassen? 
Het 5S-stappenplan 
De concrete invulling van 5S:

• Selecteren
• Structureren
• Schoonmaken
• Standaardiseren
• Standhouden

Deel 2

Praktijkoefeningen aan de hand van een voorbeeld uit jullie werkomgeving. 
Vragenronde en discussie.

DUUR

De opleiding is gespreid over 2 avonden, steeds van 18u30 tot 22u00 en gaat door in ons 
opleidingscentrum te Gent.  

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 12 deelnemers per keer, minimaal 6

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	uw	bedrijf	te	verwerken.	

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Deelnameattest inbegrepen.
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GDPR: VAN WETGEVING NAAR PRAKTIJK

DOELSTELLINGEN

• Een inzicht krijgen op wat de impact is van GDPR op mijn bedrijf.
• Hoe ga ik om met vragen rond privacy?
• Welke verplichtingen legt GDPR mijn bedrijf op?
• Hoe zet ik de wetgeving om in praktijk?
• Hoe voldoe ik aan de wet zonder mijn bedrijf te laten verzanden in documenten?
• Samenstellen van een GDPR-startpakket, aangepast aan uw bedrijf en situatie.

VOOR WIE?

De opleiding richt zich tot iedereen die een beter inzicht wil krijgen in wat GDPR verwacht en hoe deze 
verwachtingen op een praktische manier in het bedrijf introduceren.

PROGRAMMA 

• Het toepassingsgebied van GDPR
• De basisprincipes
• Wat zijn persoonsdata?
• Ben ik gegevensverantwoordelijke of gegevensverwerker?
• De principes voor verwerking en de verwerkingsgronden.
• De rechten van de data-eigenaars.
• Wanneer moet ik een DPO inschakelen?
• Het dataregister
• Documentatie, procedures, richtlijnen, 
• Implementatie, bewustmaking en controle
• Korte herhaling van de wetgeving
• Het dataregister opmaken 
• Afspraken maken met uw dataverwerkers
• De privacy policy als externe communicatie 
• De rechten van de data-eigenaars in de praktijk
• Medewerkers trainen en motiveren
• De toepassing evalueren
• Hoe omgaan met een datalek?
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DUUR

De opleiding is gespreid over 4 avonden, steeds van 18u30 tot 22u00 en gaat door in ons 
opleidingscentrum te Gent.  

TAAL

Nederlands

AANTAL DEELNEMERS

Max. 10 deelnemers

FORMULE

De cursus kan zowel op locatie worden gegeven als in het opleidingscentrum. De cursus kan worden 
aangepast	om	specifieke	veiligheidsregels	van	uw	bedrijf	te	verwerken.	

PRIJS

• Op aanvraag: info@xltraining.be
• Deelnameattest inbegrepen.

56



XL TRAINING

WWW.XLTRAINING.BE

LEGO ® SERIOUS PLAY®
Wat is LEGO® Serieus Play®?

LEGO ® Serious Pla y® is een procesmethode voor strategie- en visieontwikkeling, 
teamvorming, ondernemerschap en innovatie.

Via een gefaciliteerde workshop bouwt elke deelnemer zijn of haar eigen driedimensionaal 
model door middel van het gebruik van LEGO blokjes.

De methode draagt bij aan bijvoorbeeld nieuwe samenwerkingen, een positieve dynamiek, 
krachtige nieuwe inzichten of gewoon een toffe teambuilding. Bouwen aan verbeteringen en 
omgaan met veranderin  gen krijgt meer inhoud en zorgt voor een nieuwe energie met een blik 
gericht op de toekomst.

WELKE RESULTATEN BEREIKT U ONDER MEER MET DE LEGO® SERIEUS PLAY® METHODE?

• Unieke	inzichten	van	alle	deelnemers	met	betrekking	tot	het	onderwerp;
• Optimalisatie	van	het	communicatieproces;
• Onderlinge	verbanden	zichtbaar	maken;
• Meer engagement en involvement van mensen binnen een bedrijf

ONS VOORSTEL

De LEGO ® Serious Play® is een methode die actieve deelname vraagt van de deelnemers. De 
resultaten zijn beter als we de tijd nemen en diep kunnen ingaan op het onderwerp.

HOE ZOU DE WORKSHOP ERUIT ZIEN

Hier	volgt	een	idee	van	hoe	de	workshop	eruit	kan	zien,	als	er	specifieke	eisen	zijn	betreft	een	
onderwerp, kan de tijdlijn nog veranderen.

DUUR

6 uur (exclusief lunchpauze, inclusief kleine pauzes) - maximaal 12 deelnemers per keer, minimaal 6.

BEGELEIDING

2 facilitators per workshop
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DAGVERLOOP

Arriveren van de deelnemers, start van de workshop 
introductie van wie wij zijn en een korte presentatie waarin we uitleggen wat we gaan doen die dag, 
wanneer de pauzes zijn en welk onderwerp we gaan bespreken.

• Start van de introductie
• Kennismaking met LEGO ® Serious Play®
• Skill building. We starten de workshop met skillbuilding waarin we uitleggen hoe we die dag gaan 
werken met de gestelde vragen, het bouwen van een model en daarna hoe we samen naar een shared 
model werken en steeds dieper in gaan op de materie.
• Start van het bouwen
• Uitleg	van	doelstellingen,	bouwen	en	verbindingen	leggen

Vanaf hier gaan we werken aan het vooraf bepaalde onderwerp. Per vraag wordt er een model 
gemaakt door de deelnemers wordt besproken. De deelnemers delen hun bouwwerken en vertellen 
waarom ze de keuzes hebben gemaakt die we gemaakt hebben en wat het betekent.

Nu gaan we al iets dieper in op de materie en beginnen we ook verbindingen te leggen tussen de 
bouwwerken. We leggen uit wat deze verbindingen kunnen betekenen en maken notities ervan om 
deze later ook weer te kunnen bespreken.

• Lunchpauze
• Connecties maken
• Dieper ingaan op de bouwwerken, verbanden leggen en meer context

• Na de lunch zit er nu 3u bouwen op en gaan we nog een stukje verder in op de bouwwerken, de 
vraagstukken, de verbindingen tussen de bouwwerken en de betekenis ervan. Bij elke vraag gaan we 
dichter naar het einddoel van die dag.

• Afronding	met	leuke	oefeningen	Uitreiking	deelnametest	Fotomoment
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Workshop LEGO® Serious Play®

DUUR

6 uur

DEELNEMERS

minimaal 6, maximaal 12

FACILITATORS

2 facilitators

FREQUENTIE WORKSHOP

maximaal 2 keer per maand (te bespreken als er meer vraag is)

INCLUSIEF IN DE WORKSHOP

• introductie lego, mee te nemen na de workshop
• uitgebreide hoeveelheid lego om mee te werken tijdens workshop
• deelnamecertificaat	van	PompleMoose
• standaard	workshop	materiaal;	post-its,	pennen,	...
• placemats om op te bouwen
• feedback moment voor de deelnemers
• flyers	met	meer	informatie	om	mee	te	nemen

KOSTEN PER WORKSHOP

• Op aanvraag: info@xltraining.be

NIET INCLUSIEF

• catering deelnemers
• verplaatsingskosten
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 SANITAIR ONDERHOUDEN EN RAMEN LAPPEN
Erkenningsnummer: VG_E_06324

BESCHRIJVING 

Tijdens	het	eerste	gedeelte	bekijken	we	hoe	we	efficiënt	de	sanitaire	ruimtes	kunnen	reinigen,	welke	
producten we nodig hebben en welke delicate materialen kunnen voorkomen. We besteden eveneens 
aandacht aan ergonomie en veiligheid. In het tweede gedeelte richten we ons op ramen lappen. We 
bekijken hoe je streepvrij ramen proper krijgt. We eindigen met een praktijkgedeelte waar men zowel 
het reinigen van het sanitair als ramen lappen kan inoefenen.

OPLEIDINGSDUUR 

De opleiding duurt 4 uur.

PRIJS 

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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 HELP, MIJN KLANT IS IN NOOD !!!
Erkenningsnummer: VG_E_06289 

BESCHRIJVING 

Stel je voor! Je bent aan het werk bij een klant en een noodsituatie doet zich voor. In dergelijke 
situaties is het cruciaal dat je op dat moment weet wat je dient te doen. In deze opleiding geven we 
een stappenplan mee hoe je met een noodsituaties dient om te gaan. We leren de huishoudhulpen 
in te schatten hoe ernstig een situatie is en wat de juiste reactie is. Reanimatie is eveneens een 
onderdeel van deze opleiding.

OPLEIDINGSDUUR 

De opleiding duurt 4 uur.

PRIJS 

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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 EEN PROPER HUIS DOOR NATUURLIJK POETSEN
Erkenningsnummer: VG_E_06288 

BESCHRIJVING 

Tegenwoordig heb je voor elk karweitje een ander product. Maar is dat allemaal wel nodig ? De 
commercialisering van schoonmaken zorgt ervoor dat we allemaal niet alleen heel dure producten 
maar ook schadelijke producten kopen. Schadelijk voor het milieu maar ook voor de huishoudhulpen. 
Zij zijn immers constant in de weer met deze producten. Ademhalingsproblemen en allergische 
reacties zijn dan ook gekende fenomenen in de sector. In deze opleiding willen we laten zien dat er 
ook alternatieven zijn, vaak met producten die we allemaal reeds in de kast hebben staan.

OPLEIDINGSDUUR 

De opleiding duurt 4 uur.

PRIJS 

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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 OMGAAN MET ZORGBEHOEVENDEN
Erkenningsnummer: VG_E_06272

BESCHRIJVING 

Dienstenchequebedrijven krijgen steeds vaker de vraag om te poetsen bij zorgbehoevenden 
personen.	Zorgbehoevende	personen	hebben	helaas	specifieke	problemen	waar	de	
dienstenchequemedewerkers niet altijd mee om weten te gaan. De opleiding “Omgaan met 
zorgbehoevenden”	is	er	op	gericht	inzicht	te	krijgen	in	deze	specifieke	problemen	en	hoe	hiermee	
om te gaan. Door inzicht te krijgen weet je hoe bepaalde reacties kunnen ontstaan en hoe hierop te 
reageren. Daarnaast leren wij dienstenchequemedewerkers hoe zich te wapenen tegen bepaalde 
soorten van agressie en/ongewenst bedrag.

OPLEIDINGSDUUR 

De opleiding wordt op 1 dagdeel gegeven en zal 4 uur in beslag nemen.

PRIJS 

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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 STARTERSOPLEIDING
Erkenningsnummer: VG_E_06251

DOELGROEP

Dienstenchequemedewerkers die de eerste stappen in de sector zetten en de basis van de job  
willen leren kennen.

DOELSTELLING

• Verschillende poetsmaterialen herkennen.
• Verschillende gevoelige bouwmaterialen herkennen en weten welke producten (en vooral welke niet) 
op deze materialen mag gebruikt worden.
• Weten welke taken men moet verrichten in elke kamer.
• Verschil kennen tussen wekelijkse, tweewekelijkse en periodieke taken.
• Het	werk	leren	organiseren	op	een	efficiënte	manier.
• Verschillende technieken leren om juist te poetsen.
• Leren hoe men met klanten op een professionele manier moet omgaan.
• Weten hoe je klantgericht moet poetsen.

VOORKENNIS

Geen voorkennis vereist

TIJDSDUUR

8 uur

INHOUD

1. Je werk thuis organiseren 
2. Materialen en producten 
3. Taken per kamer 
4. Periodieke taken 
5. Technieken 
6. Verschil poetsen thuis 
7. Klanten

PRIJS 

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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 ERGONOMIE EN VEILIGHEID
Erkenningsnummer: VG_E_06184

DOELGROEP

Dienstenchequemedewerkers die regelmatig lasten dienen te tillen, dienen te bukken of te wringen.

DOELSTELLING

• Basiskennis anatomie van de rug kennen zodat men beter begrijpt waarom men bepaalde 
bewegingen niet mag doen.
• Ergonomische manieren aanleren om te bukken, lasten manueel te tillen, ... 
• Ergonomisch manieren aanleren om te stofzuigen, keren, dweilen, doek uitwringen, …
• Ontspanningsoefeningen leren om spanningen uit rug en schouders te halen  
• De voornaamste oorzaken van arbeidsongevallen in de sector kennen en sensibiliseren.
• Sensibiliseren om zich correct en veilig in het verkeer te begeven.

VOORKENNIS

Geen voorkennis vereist

DUUR

4 uur

INHOUD

1. Wat is ergonomie 
2. Waarom ergonomie 
3. Basisregels ergonomie 
4. Anatomie van de rug 
5. Ergonomisch bukken 
6. Ergonomisch tillen 
7. Wringen 
8. Ergonomisch schoonmaken 
9. Trappen 
10. Trapladders 
11. Verkeer

PRIJS 

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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 VEILIGHEID EN PREVENTIE
Erkenningsnummer: VG_E_06209

BESCHRIJVING 

Mensen onderschatten de gevaren die men tijdens het poetsen kan tegenkomen. Een 
dienstenchequebedrijf heeft echter weinig tot geen impact op de omgeving.Daarom is het belangrijk 
om de huishoudhulp te sensibiliseren. Deze opleiding wilt de huishoudhulpen laten stilstaan bij 
de mogelijke gevaren die men kan tegenkomen en de mogelijke gevolgen. Zo hopen we dat we de 
huishulpen veilig leren werken, beginnend van hun rit naar het werk, tijdens het werk en tenslotte de 
rit naar huis. De opleiding handelt over de voornaamste oorzaken van arbeidsongevallen in de sector 
nl. werken op hoogte (trappen en ladders) wegwerkongevallen, struikelen en uitschuiven, ...

OPLEIDINGSDUUR 

De opleiding wordt op 1 dagdeel gegeven en zal 4 uur in beslag nemen.

PRIJS 

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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 STRIJKEN
Erkenningsnummer: VG_E_06183

DOELGROEP

Dienstenchequemedewerkers die op regelmatige basis dienen te strijken.

DOELSTELLING

• Pictogrammen leren herkennen op de kleding
• Verschillende	stoffen	leren	herkennen
• Was	kunnen	sorteren	op	basis	van	pictogrammen	en	soort	stoffen	
• Bewust zijn van de gevaren tijdens het strijken 
• In staat zijn om verschillende kledingstukken op een professionele wijze te strijken
• Kledingstukken op een correcte manier op te vouwen

VOORKENNIS

Geen voorkennis vereist

DUUR

4 uur

INHOUD

1. Pictogrammen 
2.	Verschillende	stoffen 
3. Strijken in alle veiligheid 
4. Duurzaam omgaan materialen 
5. Praktijk

PRIJS 

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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  WERKORGANISATIE
Erkenningsnummer: VG_E_06182

DOELGROEP

Dienstenchequemedewerkers	die	graag	efficiënt	en	prestatiegericht	een	huis	willen	leren	kuisen	door	
middel van een werkplanning op te maken.

DOELSTELLING

• Sensibiliseren dat de klant op de medewerker rekent om op tijd aanwezig te zijn
• Aanleren	hoe	men	zijn	werk	efficiënt	organiseert
• Leren keuzes maken indien nodig
• Prioriteiten leren stellen
• Hulpmiddelen op een juiste manier gebruiken 
• Tips	en	tricks	uitwisselen	om	het	werk	efficiënter	te	kunnen	doen

VOORKENNIS

Geen voorkennis vereist

DUUR

4 uur

INHOUD

1. Organisatie begint thuis! 
2. Bij de klant 
3. Volgorde 
4. Poetsmaterialen 
5. Taken per ruimte 
6. Wekelijkse, tweewekelijkse en periodieke taken 
7. Praktijkoefening 
8. Wat mag/wat mag niet 
9. Tips en Tricks

PRIJS 

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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 PRODUCTKENNIS
Erkenningsnummer: VG_E_06186

DOELGROEP

Dienstenchequemedewerkers die hun kennis over verschillende producten, poetsmaterialen en 
bouwmaterialen willen vergroten.

 DOELSTELLING

• Beseffen	dat	de	klant	een	zeker	verwachtingspatroon	heeft	en	hoe	je	hieraan	kan	voldoen.
• Verschillende	soorten	vuil	herkennen	en	weten	welke	producten	meest	effectief	zullen		zijn.
• Weten dat de bestrijding van een vlek 4 componenten heeft.
• Verschillende poetsmaterialen herkennen en juiste poetstechniek hanteren per object.
• Verschillende gevoelige bouwmaterialen herkennen en weten welke producten (en vooral welke niet) 
op deze materialen mag gebruikt worden.
• Betekenis van pictogrammen herkennen en etiketten kunnen lezen.
• Veilig met verschillende producten kunnen werken.

VOORKENNIS

Geen voorkennis vereist

TIJDSDUUR

4 uur

INHOUD

1. Waarom proper maken 
2. Verwachtingen klant 
3. Soorten vuil 
4. Cirkel van Sinner 
5. Water 
6. Poetsmaterialen 
7. Soorten schoonmaakmiddelen 
8. PH-waarde 
9. Soorten materialen 
10. Veilig gebruik van producten

PRIJS 

• Op aanvraag: info@xltraining.be
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 KLANTGERICHTHEID
Erkenningsnummer: VG_E_06185

DOELGROEP

Dienstenchequemedewerkers die problemen ondervinden in de interactie met een klant.

DOELSTELLING

• Verschillende soorten klanten leren herkennen
• Leren omgaan met verschillende klanten
• Sensibiliseren dat professioneel poetsen anders is dan poetsen thuis
• Algemene regels omtrent professioneel poetsen aanleren
• Leren hoe men klantgericht moet werken in een huis
• Leren omgaan met klachten

VOORKENNIS

Geen voorkennis vereist

DUUR

4 uur

INHOUD

1. Arbeidsattitude 
2. Hoe omgaan met klanten 
3. klachten 
4. Klantgericht werken 
5. Verschil thuis poetsen 
6. Algemene regels

PRIJS 

• Op aanvraag: info@xltraining.be

71







XL TRAINING

WWW.XLTRAINING.BE

HOOFDKANTOOR
Hurstweg 8 
9000 Gent 

btw: BE 0649.519.819 
KMO registratienr: DV.O229063

OPLEIDINGSLOCATIES
Gent: Hurstweg 8, 9000 Gent

Antwerpen: Boombekelaan 7, 2660 Hoboken

CONTACTGEGEVENS
Barbara Van Dommel

Mail: info@xltraining.be 
Mob: 0484 15 98 41
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