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Talent Lab  

Itzu Corporate Training 

 
 

Voorstel training op maat : 

 
Preventieadviseur niveau 3  

+ VCA-VOL examen 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Datum offerte : 17/05/18 
 
 
 

 

http://www.accbelgium.be/


Talent Lab BVBA / Itzu Corporate Training – Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 77 – 3500 Hasselt 
BTW BE692.777.364 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

NICE TO MEET YOU!  
We zijn een team met een hart voor training, verstand van zaken en veel drive. Bijdragen tot de 
businessdoelstellingen van jouw bedrijf, door kwalitatieve competentieversterking van jouw 
medewerkers, dat is onze stiel. Je bedrijf op de kaart zetten, dat doe je niet alleen. Je hebt 
mensen met goesting nodig, die geloven in wat ze doen en de juiste skills hebben om echt uit 
te blinken. Het is onze missie jou te helpen groeien en klaar te staan voor de toekomst. 

 

JOUW DROMEN, ONZE MISSIE  
Een onderneming met beresterke professionals, dat geeft vonken. Daarom is mensen 
versterken onze roeping. Bloeiende medewerkers zorgen immers voor een bloeiende business. 
Omdat niet alle dromen dezelfde zijn, geloven we niet in ‘one size fits all’. We volgen geen 
scripts of scenario’s. Jouw businessgoals staan voorop. Wat wil je onderneming bereiken? Jouw 
specifieke cultuur maakt je ontwikkelnoden uniek. Onze eerste reflex is daarom goed luisteren 
! 

 

JOUW TOTAAL-ONTZORGER  
We zijn de sneeuwruimer op weg naar je businessdoelstellingen. Ons wapen is kwalitatieve 
competentieversterking. Vanaf jouw go, zetten we op jouw maat én naar jouw wensen een 
ontzorgingskuur uit. Vanuit jouw verhaal maken we de ideale match met onze Talent Lab trainers. 
Vervolgens werken we een uitgekiend trainingsprogramma op maat uit. Jouw wensen, onze 
know-how, zo krijg je oerdegelijke professionele ontwikkeling. Training is a dish best served 
warm. Dus reken op heldere feedback, nauwe opvolging en een stevig aanpassingsvermogen. 
Alle trajecten zijn natuurlijk steeds naar smaak bij te kruiden. Ontzorgen betekent voor ons niet 
alleen kwaliteitsvolle maattrainingen. We nemen de gehele trainingsplanning en administratie 
op onze schouders, volgen ontwikkelplannen op én pluizen het wirwar van subsidiemaatregelen 
voor je uit. Dus droom erop los. 
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Programma  

 
Preventieadviseur Basisniveau III: Duur: 5 dagen 

Dit programma wordt aangepast aan de doelgroep zodat de juiste focus gelegd wordt inzake jullie 

activiteiten.  Dit is bespreekbaar met de trainer voorafgaandelijk aan de training. 

Dag 1 

Deel 1  

▪ Inleiding tot de veiligheidstechnieken 
▪ Reglementering:  

o Indeling bedrijven – preventieadviseur 
o Opleiding preventieadviseurs 

▪ Beleid inzake Welzijn op het Werk 
 

Deel 2 Comité PBW 

▪ IDPB 
▪ Medisch Toezicht EDPB 
 

Dag 2  

Deel 1   

▪ Risicoanalyse (RA) en Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) 
▪ Praktijkoefeningen op RA en RIE 

 
Deel 2   

▪ Het noodplan 
▪ Brandpreventie en –bestrijding 
▪ Asbest en straling 

 
Dag 3 

Deel 1   

▪ Verplichting van de werkgever inzake onthaal en begeleiding, informatie en vorming 
van de werknemer 

▪ Het arbeidsongeval – onderzoek eventueel met feitenboom 
 

Deel 2   

▪ Intern Transport 
▪ Hef- en hijswerktuigen 
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Dag 4 

Deel 1    

▪ Mechanische en elektrische risico’s 
▪ Werken en werkzaamheden op hoogte 
 

Deel 2   

▪ Bestellingen en indienstname 
▪ Indienststellingsverslag in de praktijk 

 

Dag 5 

Deel 1    

▪ Arbeidsmiddelen 
▪ Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

 
Deel 2:   

▪ Ergonomie 
▪ Psychosociale belasting 
▪ Omgevingsfactoren 
▪ Milieu en gevaarlijke producten 

 
▪ VCA-VOL examen 

   

Na slagen ontvangen de deelnemers de certificaten VCA VOL + PA niveau III.  

 

Evaluatie 
Daar we steeds streven naar een optimale klantentevredenheid voorzien we bij elke training een 

tussentijdse én eindevaluatie.  Dit geeft ons de mogelijkheid om het traject snel bij te kruiden indien 

nodig. Op deze manier garanderen we steeds een kwaliteitsvol project van A tot Z. 

 

Locatie & data 
De training gaat door:  te bepalen 

Voorkeursoptie :  Opleidingslocatie Ham, Truibroek 51, 3945 Ham 

Data in onderling overleg te bepalen. 

We voorzien een opleidingslocatie waar beamer en ook laptops/PC’s beschikbaar zijn voor het online 

examen VCA-VOL.  
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Subsidiemogelijkheden 
KMO-portefeuille (opleidingskost) 

Een Vlaamse werkgever van een KMO kan tot max 40% besparen op de kost van een opleiding 

door gebruik te maken van KMO-portefeuille subsidies.   

Voor meer info : www.kmo-portefeuille.be 

Sectorfonds (opleidingskost) 

Afhankelijk van het paritair comité van de deelnemers, kan de werkgever in bepaalde gevallen 

ook tussenkomst verkrijgen in de opleidingskost voor zijn/haar werknemers. 

Bedrijven met bedienden uit PC200 kunnen beroep doen op sectorfonds Cevora op voorwaarde 

dat ze een geregistreerd opleidingsplan hebben ingediend.  

Meer info: https://www.cevora.be/voorbedrijven/financielesteun/financielesteun/informatie 

Betaald educatief verlof (loonkost) 

Via betaald educatief verlof kan de werkgever een deel van de loonkosten die besteed worden 

aan opleidingen recupereren bij de gewestelijke overheden. De tussenkomst bedraagt 

21,30€/opleidingsuur/deelnemer. 

Kostprijs 
Omschrijving Prijs/eenheid Totaal 

Opleiding   
Preventieadviseur niveau III + examen VCA-VOL 
 
Minimum aantal deelnemers : 5 
Maximum aantal deelnemers : 15 
 

 
1.000/deelnemer 

 

 
€ 1.000 

Lokaalhuur (incl. laptops) 
Indien te Ham – catering inclusief (broodjeslunch) 

 
€ 20/deelnemer 

 
€20/deelnemer 

Syllabus Inclusief Inclusief 
 

TOTAAL  exclusief lokaalhuur  € 1.020  

 
Subsidie KMO-P   (Indien 40%) 

 
 

 
- € 408 

Subsidie Cevora  
 

Te bepalen - Te bepalen 

Loonkostsubsidie via Betaald Educatief Verlof 
 
Per deelnemer (40u) 
 

€ 21,30/u/deelnemer 
 
 

 
 

- € 852 

TOTAAL  na subsidie (exclusief verplaatsing)  € - 240  

Bovenstaande prijzen zijn exclusief 21% BTW. 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bovenstaande subsidies tijdig aan te vragen.  

Talent Lab heeft hierin louter een adviserende rol en bezorgt de nodige BEV-attesten. 

 

http://www.kmo-portefeuille.be/
https://www.cevora.be/voorbedrijven/financielesteun/financielesteun/informatie
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Betalingsvoorwaarden 
Onze facturen zijn betaalbaar op 15 dagen factuurdatum. 

 

Annulatievoorwaarden 
Vanaf het ogenblik dat u schriftelijk deze offerte goedkeurt, zijn deze annulatievoorwaarden van kracht. 

In het geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van één van de deelnemers zijn er geen kosten 
verbonden aan de annulatie. Voor de start van de opleiding meldt u dit via mail en bezorgt ons de nodige 
bewijzen. Het reeds betaalde bedrag zal u worden teruggestort of openstaand saldo zal niet aangerekend 
worden. 
Annulatie gebeurt steeds schriftelijk. Bij voorkeur per mail.  
Annulatie wegens andere redenen heeft de volgende regeling tot gevolg: 

 Bij annulatie tot 5 werkdagen voor de start van de opleiding zijn we genoodzaakt alsnog 25% van het 
totale offertebedrag in rekening te brengen. 

 Wij zijn genoodzaakt het volledige bedrag aan te rekenen indien u de opleiding annuleert minder dan 
5 werkdagen voor de start ervan.   

 Een vervanger afvaardigen – indien een deelnemer verhinderd is - naar de opleiding is kosteloos. Wel 
vragen we dit tijdig (uiterlijk 2 dagen voor opstart) te laten weten via mail zodat we de nodige 
administratie in orde kunnen brengen. 

 
Indien een opleiding omwille van onvoorziene omstandigheden of overmacht alsnog verplaatst of afgelast 

moet worden, zal Talent Lab u onmiddellijk contacteren.  

Bij verplaatsing van de opleiding naar andere data kiezen we deze in samenspraak. 

Het volledige bedrag zal volledig teruggestort, of niet aangerekend, worden indien de opleiding definitief 

afgelast wordt. 
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Overeenkomst 
 

Bij akkoord voor deze offerte, volstaat het om dit blad ondertekend terug te bezorgen aan Talent Lab. 

Dit kan per mail aan karolien@t-lab.be 

NAAM VAN ONDERNEMING/BEDRIJF 
 

 
 

Facturatieadres 
 

 

Mailadres boekhouding (voor factuur)  

BTW-nummer  
Ondernemingsnummer 
 

 

Eventuele referentie voor op factuur  

 

Naam en registratienummer van de 
dienstverlener  KMO-portefeuille 

In aanvraag  (eind mei) 

 

NAAM VAN DE OPLEIDING 
 
 

Preventieadviseur niv. III & VCA-VOL 

PRIJS  € 1.020/deelnemer 
Min. 5 deelnemers - Max. 15 deelnemers 

VERMELDING VAN DE NIET IN AANMERKING 
KOMENDE KOSTEN 

n.v.t. 

STARTDATUM OPLEIDING Te bepalen 

Namen Deelnemers   
 
 

 

Bestelling voor …… deelnemers  

 

Voor deze opleiding zal er gebruik gemaakt worden van KMO-Portefeuille ?   ja   -   neen  

Opgemaakt te Hasselt op 17/05/2018 

 

Datum en handtekening      Datum en handtekening  ACC Belgium 

Talent Lab / Itzu corporate training        

            

        Handtekening: 

 

Karolien Vanstralen      Uw naam :  

Managing Partner      Uw functie 

mailto:karolien@t-lab.be

