
Logistiek

Basisopleiding douane 3 DAGEN Berchem

De link tussen douane en BTW 1 DAG Sint-Niklaas

Handleiding voor een correcte 
waardering van goederen voor 
douane doeleinden 

1 DAG Gent

Praktische toelichting voor het 
succesvol opmaken, indienen en 
opvolgen van douaneaangiften

1 DAG Gent

Oorsprongscertificaten 1 DAG Berchem

Incoterms – basis 1 DAG Sint-Niklaas

Indeling van goederen –  
tarificatie en classificatie 

1 DAG Berchem

Het CMR verdrag en het CMR 
vervoersdocument onder de loep

1 DAG Berchem
Gent

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

1 DAG Sint-Niklaas

ADR-reglementering voor bedienden 1 DAG Antwerpen 
Hasselt

IMDG – basis 2 DAGEN Antwerpen

Bill of lading 4 DAGEN Antwerpen

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

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

Bureautica & Social Media

Starten met een PC en Windows 1 DAG Berchem

MS Office 365 
voor de eindgebruiker 1 DAG Berchem

Excel basis 3 DAGEN

Berchem
Geel
Gent

Hasselt
Mechelen

Excel voor operators (Excel 2016) 2 DAGEN Kortrijk

Excel gevorderden 3 DAGEN

Berchem
Geel
Gent

Hasselt
Mechelen

VBA Excel 3 DAGEN Berchem
Gent

Haal het maximum uit Outlook 1 DAG

Berchem
Gent

Mechelen
Westerlo

Powerpoint basis 1 DAG
Berchem

Geel 
Gent

LinkedIn efficiënt gebruiken 0,5  DAG
Berchem

Gent
Mechelen

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

Talen

Nederlands op de werkvloer OP MAAT in uw bedrijf

Nederlands op de werkvloer + OP MAAT in uw bedrijf

Taalopleiding via Skype
(EN – NL – FR – DE)

10U 
COACHING + 
E-LEARNING

Persoonlijke vaardigheden

Job crafting – hoe neem ik mijn 
eigen loopbaan in handen?

1 DAG Antwerpen

Hoe mijn loopbaan binnen mijn 
huidige job zo betekenisvol 
mogelijk en future proof maken?

1 UUR

Assertiviteit 2 DAGEN

Berchem
Gent

Mechelen
Westerlo

Assertief (en dus duidelijk) 
communiceren – een ja knik je, 
een neen denk je?

1 UUR

Hoe anderen meekrijgen in jouw ideeën? 
(werken aan je overtuigingskracht!)

1 UUR

Beter samenwerken in team 2 DAGEN
Berchem

Gent
Mechelen

In team werken: leer hoe je zelf 
kan bijdragen aan een succesvol 
team!

1 UUR

Sterker met feedforward! – 
de mythes van feedback doorprikt

1 UUR

Conflicthantering 1 DAG
Berchem

Gent
Westerlo

Makkelijk omgaan met moeilijke mensen 1 UUR

Workshop –  
brainstormen met resultaat

2 DAGEN Berchem
Gent

Mind mapping 1 DAG Berchem 
Gent

Resultaats – en oplossingsgericht denken –
van «ja, maar ...» naar «ja, en ...!»

1 UUR

Effectief omgaan met tijd 
(time management)

2 DAGEN

Berchem
Gent

Mechelen
Westerlo

Paperless werken: schrijven voor 
en lezen op het scherm

1 UUR

Klare taal: vlotte lezersgerichte mails 
en brieven schrijven

1 UUR

Dynamisch presenteren 2 DAGEN Berchem
Gent

Hoe een overtuigende presentatie geven ? 1 UUR

Een beklijvende bedrijfspitch 
brengen

1 UUR

Projectmatig werken 2 DAGEN
Berchem

Gent
Mechelen

Verandering begrijpen 
en aandurven

2 DAGEN Berchem

Vergaderen met resultaat 1 DAG Berchem

Overtuigende rapporten en adviezen 
schrijven

1 UUR

Management & organisatie

Organisatielab – naar meer 
autonomie en samenwerking 
in teams: nieuwe 
arbeidsorganisatievormen

2,5  DAGEN Berchem

Workshop: hoe 
loopbaanontwikkeling in 
mijn organisatie vorm geven

1 DAG Berchem

Coachend leiding geven module 1 – 
situationele factoren

2 DAGEN

Berchem
Gent

Mechelen
Westerlo

Coachend leiding geven module 2 – 
persoonlijkheidsfactoren 

2 DAGEN

Berchem
Gent

Mechelen
Westerlo

Coachend leiding geven module 3 –
moeilijke situaties in de praktijk

1 DAG
Berchem

Gent
Mechelen

Hoe werken aan 
een succesvol team 
(voor leidinggevenden)?

1 UUR

Mensen motiveren: 
hoe doe je dat?

1 UUR

De praktijk van oplossingsgericht 
coachen

1 UUR

Hoe gedrag van jezelf of van 
medewerkers veranderen? 
De wetenschap van 
gewoonteontwikkeling.

1 UUR

Leren delegeren voor 
leidinggevenden

1 DAG Berchem
Gent

Leeftijdsbewust leidinggeven 1 DAG Berchem

Ontwikkelingsgerichte 
loopbaangesprekken voeren

1 DAG Berchem
Gent

Voeren van loopbaangeprekken 
met werknemers

1 UUR

Succesvol evalueren 1 DAG Berchem
Gent

Functioneringsgesprekken, 
ontwikkelings- en 
evaluatiegesprekken: 
do’s en dont’s

1 UUR

Competentiegericht interviewen 
voor leidinggevenden

1 DAG Berchem

Opstellen van ontwikkelingsplan 1 DAG Berchem

Competentiemanagement 
met oog voor talent?

1 DAG Berchem

Mentorschap op de werkvloer 2 DAGEN
Berchem

Gent
Mechelen

Opleiding tot werkplekcoach 2 DAGEN Gent
Herentals

Finance kennen en begrijpen 2 DAGEN
Berchem

Gent
Westerlo

Digitaliseer uw informatie, 
documenten en processen

2 DAGEN Leuven

OPLEIDINGSKALENDER / 1 ste SEMESTER 2019
Gratis deelname voor alle werknemers van PC 116 & 207

GESUBSIDIEERDE 
OPLEIDINGEN

Farma 

GMP introductie 1 DAG Berchem

CGMP & QMS Training 2 DAGEN Berchem

Technical writing voor schrijven  
van werkinstructies

1 DAG Berchem

Basis in validatie: equipment / 
system qualification

1 DAG Berchem

Contaminatie controle  
in cleanrooms

2 DAGEN Berchem

Kunststoffen 

Kennismaken met kunststoffen en 
verwerkingstechnieken

1 DAG Brugge
Genk

Basisopleiding 
grondstoffentechnologie

1 DAG Kortrijk

Praktijkgerichte basiscursus 
spuitgieten

2 DAGEN Genk
Kortrijk

Basisopleiding profielextrusie 1 DAG Kortrijk

Basisopleiding Thermovormen 1 DAG Genk
Kortrijk

Basisopleiding blaasfolie-extrusie 1 DAG Genk
Kortrijk 

Praktijkgerichte basiscursus 
compounderen  

1 DAG Kortrijk

Spuitgieten voor gevorderden 3 DAGEN Kortrijk

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
Kortrijk of Gent?

Operationeel veiligheidsgedrag 
voor beginnende leidinggevenden

1 DAG Brasschaat

Werken met Lock Out / Tag Out 1 DAG Brasschaat

Interne audittechnieken volgens 
ISO 19011

1 DAG Berchem

Lean Management 2 DAGEN Berchem
Mechelen

Welzijn op het werk

Stressbeheer 2 DAGEN
Berchem 

Gent
Mechelen

Boost je mentale weerbaarheid 
(preventie burn-out)

2 DAGEN Berchem
Gent

Zet stress om in kracht 1 UUR

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

2 DAGEN Berchem
Gent

Geluk op het werk 1 UUR

Preventie van stress en burn-out bij 
medewerkers (voor leidinggevenden)

2 DAGEN Berchem

(Preventief) omgaan met burn-out bij 
medewerkers (voor leidinggevenden)

1 UUR

Psychologische veiligheid, de 
sleutel naar een florerend team

1 UUR

Wanneer plagen pijn gaat doen 1 UUR

Vertrouwenspersoon – basisopleiding 5 DAGEN

Antwerpen
Brugge
Brussel

Geel
Gent

Hasselt
Kortrijk

Steenokkerzeel

Vertrouwenspersoon – bijscholing 0,5  DAG

Antwerpen
Brugge
Brussel

Geel
Gent

Hasselt
Kortrijk

Lier

Elektriciteit,  
meet- en regeltechnieken

BA4 voor niet elektriciens 1 DAG

Brasschaat
Geel
Gent

Hasselt
Kortrijk

Mechelen

BA4/BA5 voor elektriciens 2 DAGEN

Brasschaat
Geel
Gent

Kortrijk
Mechelen

Veilig schakelen op hoogspanning 1 DAG
Halen

Kortrijk
Nevele

Industriële elektriciteit basis 18 DAGEN Kortrijk

Upgradetraject elektriciteit – 
module 1 : industriële elektriciteit

3 DAGEN Geel
Lokeren

Upgradetraject elektriciteit –
module 2 : elektrische motoren

2 DAGEN Geel
Lokeren

Upgradetraject elektriciteit – 
module 3: industriële sensoren

2 DAGEN Geel
Lokeren

Meettechniek voor operators 2 DAGEN Brasschaat

Meettechniek voor techniekers 4 DAGEN Oostakker

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
Oostakker

Regelventielen voor E&I techniekers 1 DAG Brasschaat

Introductie frequentiesturingen 1 DAG Brasschaat

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

Mechanische technieken

Elektrische motoren 2 DAGEN Brasschaat

Flensmonteur theorie & praktijk – 
beknopt

1 DAG Brasschaat

Lagers 1 DAG
Brasschaat

Geel
Oudenaarde

Onderhoudsmechanica – basis 8 DAGEN Kortrijk

Onderhoudsmechanica – workshop lagers 2 DAGEN Kortrijk

Pneumatica – 
storingzoeken en foutenanalyse

4 DAGEN Kortrijk

Centrifugaalpompen in een 
procesomgeving (voor operators)

2 DAGEN Brasschaat

Pomptechnologie 3 DAGEN Brasschaat

Toegepaste warmteleer –  beknopt 1 DAG Brasschaat

Upgradetraject voor kandidaat 
techniekers – module elektriciteit

12 DAGEN Geel
Roeselare

Upgradetraject voor kandidaat 
techniekers – module 
onderhoudsmechanica

4 DAGEN Geel
Roeselare

Upgradetraject voor kandidaat 
techniekers – module pneumatica

2 DAGEN Geel
Roeselare

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

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.

Commerciële vaardigheden

Commerciële onderhandelingstechnieken 2 DAGEN Berchem
Westerlo

Commerciële medewerkers 
(module 2) : prijsonderhandelingen 1 UUR

Wervelende offertes maken 1 UUR

Doelgericht commerciële vragen 
stellen 1 UUR

Klantgerichte communicatie 2 DAGEN Berchem
Gent

Moeilijke klanten en klachten 
beheren 1 DAG Berchem

Gent

Klantgericht omgaan met  klachten 1 UUR

Omgaan met bezwaren (voor 
commerciële medewerkers) 1 UUR

Onderhandelen  
voor aankopers – basis 2 DAGEN Berchem

Telefonisch afspraken maken (voor 
commerciële medewerkers) 1 UUR

Verkopen: de kunst van het «verleiden» 1 UUR

Accountmanagement: 
het accountplan (voor commerciële 
medewerkers)

1 UUR

Accountmanagement: 
solution selling (voor commerciële 
medewerkers)

1 UUR

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)

Co-valent onderzocht welke competenties 
medewerkers van onze sector over 10 
jaar nodig zullen hebben. Meer informatie 
over de resultaten van dit onderzoek 
vind je op onze website onder de rubriek 
« nieuwtjes » of kan je bekomen via een 
mail naar connect@co-valent.be.

Uit de krachtlijnen van het eindrapport 
haalden wij drie prioritaire clusters van 
competenties waarrond we nieuwe en 
bestaande opleidingen voor u groeperen:

 Digitale competenties : digitalisering 
komt het vaakst naar voren als reden 
voor toekomstige veranderingen in de 
competentievereisten. De overgang van 
mechanische naar digitale machinebediening 
is een sprekend voorbeeld. Tijd om volop in te 
zetten op de ontwikkeling van digitale skills.

 Digitaliseer uw informatie, documenten 
en processen 

 Starten met een PC en Windows  
 MS Office 365 voor de eindgebruiker
 Handleiding voor een correcte waardering 
van goederen voor douane doeleinden 

 Praktische toelichting voor het succesvol 
opmaken, indienen en opvolgen van 
douaneaangiften

 Paperless werken: schrijven voor en 
lezen op het scherm 

 Loopbaancompetenties : complexere 
processen, bredere kennisvereisten, steeds 
veranderende omgeving, zijn allemaal 
redenen om als werknemer erg bewust 
om te gaan met je loopbaan. Zelfreflectie, 
veranderbereidheid en leervermogen zijn 
sleutelbegrippen.

 Workshop: hoe loopbaanontwikkeling in 
mijn organisatie vorm geven

 Job crafting – hoe neem ik mijn eigen 
loopbaan in handen? 

 Ontwikkelingsgerichte loopbaange-
sprekken voeren 

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

 Verandering begrijpen en aandurven
 Functioneringsgesprekken, ontwikke-
lings- en evaluatiegesprekken: do’s en 
dont’s 

 Voeren van loopbaangesprekken met 
werknemers 

 Hoe mijn loopbaan binnen mijn huidige 
job zo betekenisvol mogelijk en future 
proof maken? 

 S o c i a a l - o r g a n i s a t o r i s c h e 
competenties :  de verwachtingen naar 
medewerkers toe rond eigenaarschap, 
verantwoordelijkheid en autonomie nemen 
toe. Hoe bouw je dit stap voor stap in in je 
organisatiestructuur en -cultuur. 

 Organisatielab – naar meer autonomie 
en samenwerking in teams: nieuwe 
arbeidsorganisatievormen

 Lean Management
 Beter samenwerken in team
 Psychologische veiligheid, de sleutel 
naar een florerend team

 In team werken: leer hoe je zelf kan 
bijdragen aan een succesvol team!

 Hoe werken aan een succesvol team 
(voor leidinggevenden)?

 De praktijk van oplossingsgericht 
coachen

Investeer in de 
competenties van de 

toekomst!

Organiseert je bedrijf zelf intern opleidingen of werk 
je samen met een externe opleidingsverstrekker 
dan kan je voor deze kosten achteraf een 
tussenkomst aanvragen bij Co-valent. Je vindt een 
handleiding over deze subsidieaanvraag op onze 
website www.co-valent.be.

Doornik / Moeskroen

De Farma en Biotech 
opleidingen hebben de 
wind in de zeilen en het 
aanbod wordt breder !

Taalopleidingen via Skype 

Gratis kunststofopleidingen 
bij PlastIQ 

+ toegang 
tot e-learning 

platform

Franstalige opleiding 
PLC in Kortrijk !
Ontdek voor uw Franstalige 
medewerkers op onze website ook 
het Franstalig opleidingsaanbod
in regio Doornik/Moeskroen



VORMINGSFONDS PC 116 & 207
SECTOR CHEMIE, KUNSTSTOFFEN

EN LIFE SCIENCES
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EN EN 

BEDRIJVENBEDRIJVENBEDRIJVENBEDRIJVEN

42
nieuwe titels

 

Loopbaanbeleid 
competenties

ACTA* CEFOCHIM* PLASTIQ

Subsidie-Subsidie-Subsidie-Subsidie-Subsidie-Subsidie-Subsidie-Subsidie-Subsidie-
dossiersdossiersdossiersdossiersdossiersdossiers

Opleidings-Opleidings-Opleidings-Opleidings-Opleidings-Opleidings-Opleidings-Opleidings-Opleidings-Opleidings-Opleidings-
aanbodaanbodaanbodaanbodaanbodaanbodaanbodaanbodaanbodaanbodaanbodaanbod

61.236 4.563 

Duaal leren 
Chemische 

procestechnieken
Olympiades

Kekule
Beroepenhuis

Wetenschapsexpo
STEMacademie

...

Plastic Lab
en 

Truck on Tour

Breaking 
Science

Chemische
procestechnieken:

138 
in werkplekleren

3.500

 22 37
  

Sciences 
Adventure

en 
Plastimobile

Project 18-25 
17 

Project Meta 
8 

156 
in een 

opleidingstraject

KIEM-project 
31 
met 75% 

tewerkstelling

SIRA
37 
met 100%

tewerkstelling

WERKNEMERSWERKNEMERSWERKNEMERS

AdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdvieschequeAdviescheque

3.000 
bedrijven

120.000 
werknemers

22
HR-projecten

bij KMO’S

Sociaal-
organisatorische 

vaardigheden

5.700.000€ 
terugbetaald 

JONGEREN 
EN ONDERWIJS

WERKZOEKENDEN

 22 37

Competentie-
onderzoek

Digitale
skills 

Technopolis
en 

Pass

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

FORMAPLUS WALLONIË
DE SOCIALE PARTNERS VAN DE SECTOR CHEMIE & LIFE SCIENCES INVESTEREN IN  

COMPETENTIE ONTWIKKELING VOOR DE (BIO)FARMACEUTISCHE SECTOR

Cefochim, in 2003 opgericht met steun van 

de sociale partners van de sector chemie en 

life sciences,  is het enige gespecialiseerde 

competentiecentrum voor beroepen in de 

farmaceutische en chemische productie. Het 

competentiecentrum verzorgt 140.000 uren 

opleiding per jaar aan 4000 werknemers, 

werkzoekenden, leerlingen en leerkrachten. 

Het grote succes van Cefochim overstijgt sinds 

enige tijd de capaciteit van de locatie in Seneffe. 

Ondanks de langere wachttijden en lessen 

die in de refter moeten plaatsvinden slaagt 

Cefochim erin de hoge kwaliteitsstandaarden 

voor de opleidingen te behouden.

Verschillende factoren hebben de vraag 

aan opleidingen in de farmaceutische en 

biofarmaceutische sector de laatste jaren doen 

toenemen. De cluster van (bio)farmaceutische 

bedrijven in Wallonië heeft sinds lang een 

belangrijke positie in Europa en groeit jaar 

na jaar. Demografische gegevens over 

werknemers in de sector voorspellen een 

steeds grotere uitstroom de komende jaren 

met een toenemende aanwervingsbehoefte als 

gevolg. Nieuwe ontwikkelingen in technologie, 

reglementering en milieu-vereisten maken 

opleiding van nieuwe én huidige werknemers 

complexer en veeleisender. Het onderwijsaanbod 

kan deze voortdurend wijzigende behoeften 

van de industrie niet volgen. Dit alles 

maakt dat Cefochim een stijging van 25% 

verwacht in de vraag aan opleidingen.

De sociale partners van de sector erkennen de 

noodzaak voor een structurele uitbreiding van 

het competentiecentrum en zijn opleidingen 

en lanceerden het Formaplus Wallonië-project. 

Voortbouwend op de jarenlange expertise van 

Cefochim, zowel bij trainers, management als 

partners, wil men tegemoet komen aan de noden 

van deze groeiende sector in Wallonië door de 

aankoop van een extra gebouw, de inrichting 

van extra cleanrooms en de uitbreiding van 

de installaties met een focus op celcultuur 

en microbiologie. Daarnaast wordt eveneens 

geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe 

opleidingen, bijvoorbeeld rond onderhoud 

specifiek in een biofarma-productieomgeving, 

en aanwerving van extra trainers. 

De kunststofsector investeert via PlastIQ en het 

sectorfonds Co-valent samen met 9 machinebouwers 

1,4 miljoen euro in een 500 m2 grote trainingsruimte. 

De focus ligt er op verwerkingstechnieken, productie 

(lean), veiligheid en arbeidsattitudes voor de 

kunststofverwerkende sector. Quasi dagelijks zullen er 

trainingen doorgaan georganiseerd in een ‘Simulated 

Work Environment’. Voor werknemers en studenten 

voorziet PLASTIQ diverse trainingen aangepast 

aan de noden van de bedrijven uit Limburg, 

Antwerpen en Vlaams-Brabant. Samen met VDAB 

worden ook werkzoekenden opgeleid als operator 

in diverse verwerkingstechnieken. Bedrijven 

op zoek naar nieuwe medewerkers kunnen er 

steeds terecht bij de jobcoaches van PlastIQ.

DE T2 MASTERCAMPUS 
DE T2 MASTERCAMPUS IS EEN GLOEDNIEUWE CAMPUS, MAAR LIEFST 24.000 M2 GROOT EN VORMT  

EEN ONDERDEEL VAN HET STRATEGISCH ACTIEPLAN VOOR LIMBURG. VANAF SEPTEMBER 2018 KUNNEN  

ER DAGELIJKS 1.800 CURSISTEN LES VOLGEN IN OPTIMALE OMSTANDIGHEDEN. DE HELE CAMPUS STAAT  

IN HET TEKEN VAN INDUSTRY 4.0 EN ZAL OPLEIDINGEN AANBIEDEN AAN DIVERSE DOELGROEPEN.

Wij rekenen er alvast op dat u deelneemt aan deze bevraging.

Co-valent, 
terugblik op 2017 !

 DEELNEMERS

 LEERLING

 BEDRIJVEN 

 UREN

* COMPETENTIECENTRUM

www.uwmeninginteresseertons.be

Welke zijn uw opleidingsnoden? 
Welke opleidingen ziet u graag in 
ons aanbod verschijnen?
U betaalt jaarlijks een bijdrage voor uw opleidingsfonds. Co-valent biedt u 
liefst opleidingen aan die u echt nodig hebt en die perfect aansluiten 
op de behoeften van uw bedienden en arbeiders.
Uw deelname aan onze korte online enquête is hierbij een grote hulp. 
Surf hiervoor naar 

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

Gratis voor werknemers 
en bedrijven van PC 116 & 207

1 s t e  S E M E S T E R  2 0 1 9

Opleidingskalender

VORMINGSFONDS VAN DE SECTOR VAN CHEMIE,  
KUNSTSTOFFEN EN LIFE SCIENCES

A. Reyerslaan 80 
1030 Brussel

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

www.co-valent.be


