
 PARITAIR ONDERSTEUNDE TRAJECTEN 
 VOOR WERKZOEKENDEN IN DE SECTOR CHEMIE, 
 KUNSTSTOFFEN EN LIFE SCIENCES 

De sector investeert in verschillende succesvolle werkzoekende-trajecten in samenwerking met diverse partners 
zoals VDAB, Forem, Interface, Talentenfabriek, en ook de competentiecentra van de sector namelijk Acta in 
Brasschaat en Cefochim in Seneffe en de sectororganisatie voor de kunststoffen PlastIQ. 

Deze langdurige trajecten (meestal meerdere maanden) richten zich vooral naar knelpuntberoepen in de sector zoals procesoperator 

in de petrochemische en farmaceutische industrie, onderhoudstechnicus voor industriële installaties, operator innovatieve 

kunststofmaterialen. 

Een aantal van deze trajecten zijn specifiek bedoeld voor  
-26 jarigen (Sira te Antwerpen), vrouwen (Interface te Brussel) 
of worden ontworpen met het oog op de noden van de kmo’s in 
de sector (Kiemproject). De aanwezigheid van kansengroepen 
in een aantal van deze projecten wordt gemeten. 

Verschillende opleidingsvormen worden gehanteerd zoals 
simulatie-training in onze competentiecentra op echte 
installaties uit de industrie, alternerend leren met stages of 
werkplekleren in de bedrijven, klassikaal, webinars en blended 
learning, ondersteund door tablets, …. 

De kwaliteit van deze trajecten hangt nauw samen met de 
professionaliteit van de trainers met meerdere jaren ervaring 
in de sector, de mogelijkheid van oefenen en leren op werk-
plekken met echte of gesimuleerde installaties, de inzet van 

De chemie laat 
van zich horen

DE wetenschapswebsite 
voor jongeren tussen 12 en 18 jaar!

de farma-industrie kan bijdragen aan de tewerkstelling en de 
competitiviteit van onze sector. Proactief  over de grenzen 
kijken en onszelf challengen met de goede praktijken in Ierland 
vormt een goede aanpak  voor meer groei en jobs ”, verklaart 
Koen Laenens, voorzitter van Co-valent

“ Er is een lange traditie van samenwerking tussen 
werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers over vorming 
en opleiding. Samen bundelen we onze krachten met het oog 
op de ontwikkeling van de vaardigheden van de werknemers 
uit de sector. Waarbij ook wij als vakbonden belang hechten 
aan voldoende opleiding tijdens de werkuren met bijzondere 
aandacht voor de werknemers in de kmo’s. De Ierse ervaring 
zal ons helpen om te beoordelen of een versterking van onze 
opleidingsprogramma’s aangewezen is om ervoor te zorgen 
dat de Belgische biofarma zich verder kan ontwikkelen  
en om werkzoekenden een kans te geven in de sector. ”,  
besluit Marian Willekens, ondervoorzitter van Co-valent

Om een goede doorstroming van werknemers naar de 
sector te verzekeren en hun kennisniveau op peil te houden 
moet de sector zich er van vergewissen om steeds over de 
beste vormingscentra en faciliteiten te beschikken. Daarom 
ging Co-valent met een delegatie van werknemers- en 
werkgeversvertegenwoordigers op prospectiebezoek in 
Ierland naar het farma-opleidingscentrum van Cork en 
naar het National Institute for Bioprocessing Research 
& Training (NIBRT) in Dublin. Dit laatste beschikt over 
biofarma-installaties van wereldklasse en biedt de modernste 
opleidingen in Europa op het gebied van bioprocessen. 

“ Dankzij de steun van Co-valent, beschikt de sector reeds 
over Cefochim, een opleidingscentrum gewijd aan chemie en 
farma in Seneffe en over Acta, een opleidingscentrum voor 
de procesindustrie in Brasschaat. Met deze prospectie willen 
we een nieuwe stap zetten en onderzoeken in welke mate de 
oprichting van een nieuw opleidingscentrum specifiek voor 

De farmasector is één van de steunpilaren van de Belgische industrie, met een tewerkstelling 
van 30.000 werknemers. Het kennisniveau van de medewerkers is een belangrijke troef om de verankering 
van de farma-industrie in ons land te verzekeren, alsook om nieuwe investeringen aan te trekken.

Hoe weet ik of ik er recht op heb? 
Je bedrijf telt maximaal 250 werknemers en 
heeft de meerderheid van de aandelen zelf  
in bezit. Vraag de verklaring KMO aan  
connect@co-valent.be.

Welke projecten passen binnen het kader  
van een adviescheque?
– Opmaken van functiebeschrijvingen
– Uitwerken van een onthaalbeleid
– Opbouwen van peter-en meterschap en 

mentorschap
– Opstellen van competentieprofielen
– In kaart brengen van opleidingsbehoeften
– Gestructureerd leren op de werkvloer
– Uitwerken van een loopbaanbeleid
– Aanwerving en ondersteuning van 

werknemers uit kansengroepen
– ...

Welke consultant moet ik kiezen voor zo’n project?
Je bent volledig vrij om je HR-consultant te kiezen maar 
Co-valent kan je, indien je dat wenst, helpen met zoeken.

Ik heb een project en een consultant gevonden,  
wat moet ik nu doen?
Heel eenvoudig: contacteer Co-valent om samen  
een actieplan vast te leggen.

Je bedrijf is een kmo?
Je wilt je personeelsbeleid verder vormgeven?
Je wilt hierbij steun van Co-valent?
Een externe consultant zal je helpen bij de uitvoering?

Je hebt recht op een adviescheque! Dit is een tussenkomst in de factuurkosten van de externe 
consultant voor een bedrag van maximaal 6000 euro.

H I E R  D E  “ S U C C E S S  S T O R Y ”  VA N  I S O F O R M

Isoform is een groeiend bedrijf in de sector van schuimen, rubber en 
glasvezel-producten dat een kwaliteitsvol product wil blijven aanbieden 
aan zijn klanten.

“ Door de groei voelden we de nood om ook op vlak van personeelsbeleid  
een aantal stappen vooruit te zetten. We lieten een HR-scan uitvoeren  
die ons toe liet duidelijke prioriteiten te stellen. De adviescheque van  
Co-valent werd bij ons ingezet om onder andere functiebeschrijvingen  
op te maken, een onthaalprocedure uit te schrijven en het aanwervingsbeleid 
op punt te zetten.” N I CO L A S  L E T E N  |  Z A A KVO E R D E R

voldoende financiële middelen en een goede samenwerking 
met de bedrijven. 

Deze instroomtrajecten voor werkzoekenden worden voort-
durend geoptimaliseerd en ondersteund door sectorconsu-
lenten en medewerkers van de sectororganisaties. Er worden 
veel middelen besteed om de sector, zijn (knelpunt)beroepen, 
zijn werkomstandigheden, zijn werkmogelijkheden voor te 
stellen aan de werkzoekenden en hen te screenen en toe te 
leiden naar voor hen het best voorhanden opleidingstraject. 

 INTERESSANTE WEBSITES:

www.plastiq.be
www.cefochim.be 
www.talentenfabriek.be
www.acta-vzw.be

ADVIESCHEQUE

BASISCHEMIE

BIOFARMA

SMEERMIDDELEN

 ZEPEN, DETERGENTEN  
EN COSMETICA

KUNSTSTOF- EN 
RUBBERVERWERKING

 AGROCHEMISCHE 
PRODUCTEN

INDUSTRIËLE GASSEN

LIJMEN EN MASTIEKEN

VERVEN, VERNISSEN 
EN INKTEN

De sector van chemie, 
kunststoffen 

en life sciences

bezoek onze website 

www.co-valent.be

bezoek onze website 

www.co-valent.be

“ Een covalente binding 
of atoombinding is een 
binding tussen atomen 
waarin de atomen één of 
meer gemeenschappelijke 
elektronenparen hebben. ”  

Co-valent is het vormingsfonds van en voor 
arbeiders (PC 116) en bedienden (PC 207) in de 
sector van chemie, kunststoffen en life sciences.

Als netwerkorganisatie verbindt Co-valent 
verschillende partners rond een gemeen-
schappelijke missie: 

“ Developing talents creates 
chemistry ! ” 
Co-valent ondersteunt en stimuleert compe-
tentieontwikkeling en tewerkstelling van 
(toekomstige) werknemers en kansengroepen  
in de sector. 

Naast de eigen dienstverlening aan de sector 
ondersteunt en coördineert Co-valent ook 
projecten die door partners worden uitgevoerd.

Dienstverlening door Co-valent :
– Gratis opleidingsaanbod
– Advies rond duurzaam loopbaanbeleid 
– Subsidies voor opleidingen die het bedrijf zelf 

organiseert

Ondersteuning van de werking en initiatieven 
van partners :
– Steun aan de werking van de sectororganisaties
– Kennis rond techniek en chemie in het onderwijs 

versterken 
– Initiatieven rond tewerkstelling van 

kansengroepen
– Versterken van kwetsbare bevolkingsgroepen via 

projecten van internationale solidariteit

AANTAL PROJECTEN

27
AANTAL PERSONEN

453

AANTAL UREN

136.290
in opleiding 

163.121 
in bedrijven

TOELEIDING TOT WERK 

van 75% tot 100% 
van de deelnemers zijn 

aan het werk na het traject
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 WORKSHOP NON-DISCRIMINATIE
Hoe discriminerend handelen herkennen en voorkomen op de werkvloer?

Je bedrijf, je team, je ploeg weerspiegelt de diversiteit van de samenleving. Diversiteit heeft betrekking op veel 
verschillende dimensies en dus niet enkel op etnische en culturele afkomst. In jouw organisatie  

gaat het ook om de mix jong en oud, laag-en hooggeschoold, man-vrouw etc... 
Diversiteit in je bedrijf betekent een meerwaarde maar kan ook voor misverstanden  

zorgen op de werkvloer. Als organisatie, als HR-verantwoordelijke, als leidinggevende  
en ook als collega is het belangrijk zich hiervan bewust te zijn en kennis van de  
anti-discriminatiewetgeving helpt je hierbij. 

In onze workshop non-discriminatie maak je kennis met de verschillende  
discriminatiegronden en zoekt UNIA samen met jou naar een niet-discriminerend  

aanpak van concrete situaties op de werkvloer. Je krijgt meteen ook een bundel  
aan praktijkvoorbeelden via de tool e-DIV.

SCHRIJF JE IN VIA ONZE WEBSITE!

VAKBONDEN EN WERKGEVERS 
VAN DE FARMASECTOR OP PROSPECTIE IN IERLAND

 2 d e  S E M E S T E R  2 0 1 8

VORMINGSFONDS VAN DE SECTOR VAN CHEMIE,  
KUNSTSTOFFEN EN LIFE SCIENCES

Gratis voor werknemers 
en bedrijven van PC 116 & 207

A. Reyerslaan 80 
1030 Brussel

T. +32 2 238 99 24
connect@co-valent.be

www.co-valent.be



Elektriciteit,  
meet- en regeltechnieken

BA4 voor niet elektriciens 1 DAG

Aalst
Brasschaat

Geel
Gent

Hasselt
Kortrijk

BA4/BA5 voor elektriciens 2 DAGEN

Aalst
Brasschaat

Geel
Gent

Kortrijk

Veilig schakelen op hoogspanning 1 DAG
Halen

Kortrijk

Industriële elektriciteit basis 18 DAGEN Kortrijk

Upgradetraject elektriciteit – 
module 1 : industriële elektriciteit

3 DAGEN Lokeren
Geel

Upgradetraject elektriciteit –
module 2 : elektrische motoren

2 DAGEN Lokeren
Geel

Upgradetraject elektriciteit – 
module 3: industriële sensoren

2 DAGEN Lokeren
Geel

Meettechniek voor operators 2 DAGEN Brasschaat

Debietmetingen 1 DAG Brasschaat

Drukmetingen 1 DAG Brasschaat

Niveaumetingen 2 DAGEN Brasschaat

Temperatuurmetingen 1 DAG Brasschaat

Regeltechniek voor operators 1 DAG Brasschaat

Regeltechniek voor techniekers 2 DAGEN Brasschaat

Regelventielen voor E&I techniekers 1 DAG Brasschaat

Introductie frequentiesturingen 1 DAG Brasschaat

Frequentiesturingen 2 DAGEN Oostakker

Gestructureerd storingzoeken in 
een procesinstallatie

1 DAG Brasschaat

Gestructureerd storingzoeken
voor techniekers

1,5  DAG
Geel

Oostakker
Roeselare

PLC basis – module 1 6 DAGEN Kortrijk

PLC basis – module 2 6 DAGEN Kortrijk

Siemens S7-300 systeembeheer  
en storingzoeken met Simatic manager

5 DAGEN Brasschaat

Siemens S7-1500 systeembeheer  
en storingzoeken met TIA portal

5 DAGEN Brasschaat

Omscholing van Simatic manager 
naar TIA portal

3 DAGEN Brasschaat
Gent

Procestechnieken

Basis industriële destillatie 2 DAGEN Brasschaat

Bijzondere destillatietechnieken 2 DAGEN Brasschaat

Process fundamentals – 
chemie I basisbegrippen

1 DAG Brasschaat

Process fundamentals – 
chemie II chemische reactoren

1 DAG Brasschaat

Process fundamentals – 
toegepaste fysica

1 DAG Brasschaat

Scheidingstechnieken – inleiding 2 DAGEN Brasschaat

Logistiek

Basisopleiding douane 3 DAGEN Gent

Oorsprongscertificaten 1 DAG Gent

Incoterms – basis 1 DAG Antwerpen

Indeling van goederen –  
tarificatie en classificatie 

1 DAG Gent

Het CMR verdrag en het CMR 
vervoersdocument onder de loep

1 DAG Antwerpen
Gent

Beheer van transportdocumenten 
internationale handel

2 DAGEN Gent

Ladingbeveiliging – de 4 V’s :  
veiligheid, verantwoordelijkheid, 
verpakking, verzekering

1 DAG Antwerpen

ADR – reglementering voor bedienden 1 DAG Antwerpen 
Brugge

IMDG – basis 2 DAGEN Antwerpen

Bureautica & Social Media

Excel basis 3 DAGEN

Antwerpen
Geel
Gent

Hasselt
Mechelen

Excel voor operatoren (versie 2016) 2 DAGEN Kortrijk

Excel gevorderden 3 DAGEN

Antwerpen
Geel
Gent

Hasselt
Mechelen

VBA Excel 3 DAGEN Antwerpen
Gent

Haal het maximum uit Outlook 1 DAG

Antwerpen
Gent

Mechelen
Westerlo

Powerpoint basis 1 DAG Antwerpen
Geel

LinkedIn efficiënt gebruiken 0,5  DAG
Antwerpen
Mechelen
Westerlo

Office à la carte
De ‘à la carte’ opleiding is een ’blended-learning’ opleiding 
waarbij de deelnemer zelf de inhoud van de opleiding 
samenstelt. Tijdens de opleiding doorloopt de deelnemer 
het individueel e-learning pakket op maat. Een docent 
is aanwezig om de deelnemer de nodige individuele 
ondersteuning te geven.
De opleidingsdagen kunnen ingepland worden in functie van 
de gekozen locatie en de beschikbaarheid van de deelnemer.

De cursussen  ‘Office à la carte’  zijn beschikbaar in ver-
schillende versies (2007, 2010, 2013, 2016) en verschillende 
taalversies (NL, FR, UK).

Excel à la carte
Antwerpen

Gent
Zaventem

Word à la carte
Antwerpen

Gent
Zaventem

Powerpoint à la carte 
Antwerpen

Gent
Zaventem

Access à la carte
Antwerpen

Gent
Zaventem

Hefwerktuigen

Heftruck of reachtruck – 
zonder ervaring

5 DAGEN Meerdere locaties*

Heftruck of reachtruck – 
herattestering

1-3 DAGEN Meerdere locaties*

Heftruck of reachtruck – 
opfrissing

1-3 DAGEN Meerdere locaties*

Hoogwerker – basis 3 DAGEN Erpe-Mere
Herentals

Hoogwerker – opfrissing 1 DAG Erpe-Mere
Herentals

Persoonlijke vaardigheden

Assertiviteit 2 DAGEN

Antwerpen
Gent

Mechelen
Westerlo

Beter samenwerken in team 2 DAGEN Antwerpen
Mechelen

Beter functioneren door een 
scherper inzicht in jezelf en 
collega’s (Insights-model)

1 UUR

Conflicthantering 1 DAG Antwerpen
Gent

Conflict management 1 UUR

Creatief denken en brainstormen 2 DAGEN Antwerpen
Gent

Mind Mapping 1 DAG Antwerpen

Effectief omgaan met tijd 
(time management)

2 DAGEN

Antwerpen
Gent

Mechelen
Westerlo

Thuiswerken : gemakkelijker 
gezegd dan gedaan ? Do’s en don’ts

1 UUR

Nooit meer hoeven zeggen : ‘Ik heb 
geen tijd’ (tijdsmanagement)

1 UUR

Dynamisch presenteren 2 DAGEN
Antwerpen

Gent
Westerlo

Projectmatig werken 2 DAGEN
Antwerpen
Mechelen
Westerlo

Verandering begrijpen en aandurven 2 DAGEN Mechelen

Vergaderen met resultaat 1 DAG Mechelen

Vergaderen met meerwaarde – 
Maak van vergaderen een uitdaging

1 UUR

OPLEIDINGSKALENDER / 2 de SEMESTER 2018
Gratis deelname voor alle werknemers van PC 116 & 207

 In het aanbod van Co-valent vind je ver-
schillende opleidingsvormen:
• Klassikale opleidingen met aandacht voor de 

praktijk via oefeningen, rollenspelen en het 
bespre ken van de eigen case

• Praktijkopleiding in een simulatieomgeving
• Blended learning: e-learning in een klasom-

geving met begeleiding
• Webinars via het internet te volgen vanop de 

werkplek

 

 MAAK OOK GEBRUIK VAN ONZE SUBSIDIES
Organiseert je bedrijf zelf intern opleidingen of 
werk je samen met een externe opleidingsver-
strekker dan kan je voor deze kosten achteraf een 
tussenkomst aanvragen bij Co-valent. Je vindt een 
hand leiding over deze subsidieaanvraag op onze  
website www.co-valent.be of je kan je via de  
website inschrijven op onze infosessie hierover.

GESUBSIDIEERDE 
OPLEIDINGEN

Farma 

CGMP & QMS Training 2 DAGEN Antwerpen

Technical writing voor schrijven  
van werkinstructies

1 DAG Antwerpen

Basis in validatie: equipment / 
systemen

1 DAG Antwerpen

Veiligheid, kwaliteit en milieu

Basis explosiebeveiliging 1 DAG Brasschaat

Explosiebeveiliging 
voor elektrisch equipment

2 DAGEN Brasschaat

Explosiebeveiliging 
voor niet-elektrisch equipment

0,5  DAG Brasschaat

Procesveiligheid voor operators – 
introductie in procesbeveiligingen

2 DAGEN Brasschaat

Veiligheidsgerichte procestraining – 
veilig uitvoeren van operaties

2 DAGEN Brasschaat

Observeren van (on-)veilig 
gedrag en feedback geven

1 DAG Brasschaat

Veiligheidsgedrag positief coachen 1 UUR

Werken met Lock Out / Tag Out 1 DAG Brasschaat

Interne audittechnieken volgens 
ISO 19011

1 DAG Gent

Introductie ISO 14001 –
milieubeheer

1 DAG Mechelen

Lean Management 2 DAGEN Antwerpen
Gent

Welzijn op het werk

Stressbeheer 2 DAGEN Antwerpen
Westerlo

Boost je mentale weerbaarheid 
(preventie burn-out)

2 DAGEN Antwerpen
Mechelen

Workshop – met goesting aan  
het werk (je motivatie op peil)

2 DAGEN Antwerpen
Mechelen

Stresspreventie – gesprekstechnieken 
voor leidinggevenden

2 DAGEN Antwerpen

Vertrouwenspersoon – basisopleiding 5 DAGEN

Antwerpen
Brugge
Brussel

Geel
Genk
Gent

Kortrijk

Vertrouwenspersoon – bijscholing 0,5  DAG

Antwerpen
Brussel

Geel
Genk
Gent

Kortrijk

Talen

Nederlands op de werkvloer OP MAAT in uw bedrijf

*locaties : Bilzen, Erpe-Mere, Genk, Gent-Zeehaven, Herentals, Rekkem, Roeselare, Temse, 
Tongeren, Vilvoorde, Brussel

Vanaf nu vind je alle data en details van de opleidingen, de leslocaties en het aantal beschikbare plaatsen per sessie op onze website : www.co-valent.be (Klik op    om naar de zoekmotor te gaan)

Infosessie

Welke toekomstige competenties zijn 
cruciaal voor onze sector?

0,5  DAG
Antwerpen

Gent

Workshop diversiteit en non-discrimatie 0,5  DAG Antwerpen

Hoe een subsidiedossier indienen 
bij Co-valent ?

0,5  DAG Mechelen

Mechanische technieken

Elektrische motoren 2 DAGEN Brasschaat

Flensmonteur theorie & praktijk – 
beknopt

1 DAG Brasschaat

Lagers 1 DAG Brasschaat
Geel

Onderhoudsmechanica – basis 8 DAGEN Kortrijk

Pneumatica – 
storingzoeken en foutenanalyse

4 DAGEN Kortrijk

Centrifugaalpompen in een 
procesomgeving (voor operators)

2 DAGEN Brasschaat

Pomptechnologie 3 DAGEN Brasschaat

Pompsturingen met 
frequentieregelaars

1 DAG Oostakker

Toegepaste warmteleer beknopt 1 DAG Brasschaat

Workshop transportbanden, 
riemen en kettingen

2 DAGEN Kortrijk

Waarom vind je geen data op 
onze website voor de opleidingen 
“Office à la carte”, “Hefwerktuigen” 
en “Talen” ?

De opleidingsdata worden pas na 
de inschrijving vastgelegd. Inschrijven 
kan enkel via www.co-valent.be. 
Kies de locatie in uw buurt en schrijf 
uw medewerker in. Deze inschrijving 
wordt dan naar onze opleidingspartner 
doorgestuurd, die u vervolgens 
contacteert om de opleidingsdata 
en het programma af te stemmen.

Management & organisatie

Coachend leiding geven module 1 – 
situationele factoren

2 DAGEN

Antwerpen
Gent

Mechelen
Westerlo

Coachend leiding geven module 2 – 
persoonlijkheidsfactoren 

2 DAGEN

Antwerpen
Gent

Mechelen
Westerlo

Coachend leiding geven module 3 –
moeilijke situaties in de praktijk

1 DAG
Antwerpen

Gent
Westerlo

Coachend leidinggeven 1 UUR

Resultaatgericht coachen voor al 
wie (occasioneel) een medewerker 
moet coachen

1 UUR

Resultaatgericht coachen 
vervolgtraject

1 UUR

Motiverend leidinggeven 1 UUR

Leren delegeren voor 
leidinggevenden

1 DAG Antwerpen
Westerlo

Delegerend leidinggeven 1 UUR

Sturend leidinggeven 1 UUR

Leeftijdsbewust leidinggeven 1 DAG Gent

Omgaan met generatieverschillen 1 UUR

Omgaan met culturele verschillen 
op de werkvloer

1 UUR

Succesvol evalueren 1 DAG Antwerpen
Gent

Competentiegericht interviewen 
voor leidinggevenden

1 DAG Westerlo

Opleidingsplan en efficiënte 
leerprocessen

1 DAG Westerlo

Competentieprofielen 
met oog voor talent ?

1 DAG Westerlo

Voeren van loopbaangeprekken 
met werknemers

1 UUR

Mentorschap op de werkvloer 2 DAGEN Antwerpen
Gent

Opleiding tot werkplekcoach 2 DAGEN Gent
Herentals

Finance kennen en begrijpen 2 DAGEN Antwerpen
Gent

Commerciële vaardigheden

Commerciële onderhandelingstechnieken 2 DAGEN Antwerpen
Gent

Klantgerichte communicatie 2 DAGEN Antwerpen
Gent

Moeilijke klanten en klachten 
beheren

1 DAG Antwerpen
Gent

Omgaan met klachten 1 UUR

Onderhandelen naar een win/win 1 UUR

Onderhandelen  
voor aankopers – basis

2 DAGEN Antwerpen


