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MET MEER 
DAN 70 GRATIS 
OPLEIDINGEN

Voor werknemers van PC 116 & 207 
OPLEIDINGSBROCHURE

VOORJAAR 2022
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Beste,
Sinds 16 augustus ben ik in dienst als 
nieuwe directeur bij Co-valent vzw, jouw 
sectoraal vormingsfonds en met het hele 
team van Co-valent blijven we ons inzetten 
voor de duurzame inzetbaarheid van de 
bedienden en arbeiders uit onze sector. 

We zijn dan ook heel blij dat we in deze brochure ons 
opleidingsaanbod voor het voorjaar 2022 kunnen 
voorstellen. We nodigen je dan ook van ganser harte 
uit om deze brochure op je bureau te laten liggen, 
te delen met je collega’s en regelmatig te checken 
indien je een opleidingsvraag krijgt van een collega.

Wist je dat we als sector best trots mogen 
zijn op wat er in onze sectoren aan opleiding 
gerealiseerd wordt? Gemiddeld kunnen 2 op 3 
werknemers jaarlijks al een opleiding volgen. 
We weten ook dat opleiding en levenslang leren 
in de wereld van vandaag alleen nog maar 
aan belang zal winnen. Als vormingsfonds 
zullen we hier dan ook verder op focussen.  

In 2022 kan je zo opnieuw ons onderzoek 
verwachten naar de opleidingsnoden in onze 
sectoren. Je zal hiervoor zodra onze enquête 
klaar is een uitnodiging ontvangen. Neem 
zeker deel, zo bouw je mee aan een relevant 
opleidingsaanbod voor jouw werknemers.

We kijken er in elk geval naar uit om 
jou en je medewerkers te ontvangen 
in één van onze opleidingen. 

Op een leerrijk 2022,
Namens het hele team van Co-valent 
Lieve 
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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 voor 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

BEZOEK ONZE WEBSITE CO-VALENT.BE
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 Het beheerscomité van Co-valent is paritair samengesteld 
en bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers-

organisaties (ABVV, ACV en ACLVB) en vertegenwoordigers van 
werkgevers alsook de federatie van de sector (essenscia). 

Je vormingsfonds Co-valent ...

verbindt verschillende partners rond een 
gemeenschappelijke missie: “Developing talents 
creates chemistry!”

ondersteunt en stimuleert competentieontwikkeling 
en tewerkstelling van (toekomstige) werknemers en 
kansengroepen in de sector. 

ondersteunt en coördineert ook projecten die  
door partners worden uitgevoerd.

1
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Een covalente binding of atoombinding  
is een binding tussen atomen waarin  
de atomen één of meer gemeen-      
schappelijke elektronenparen hebben.
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Praktische technische 
opleidingen

2

Blended learning

4

Webinars

6

Digitale 
opleidingstrajecten

7

Individuele coaching

5

Digitale groeps- 
opleidingen

DE OPLEIDINGSVORMEN 
ZIJN GEVARIEERD

3

Klassikale 
groepsopleidingen

Co-valent biedt aan alle werknemers van PC 116 en 207 een breed  
gamma aan opleidingen die voor hen volledig gratis zijn. 

Als onderneming van onze sector mag je ervan meegenieten.  
Je personeel opleiden draagt niet enkel bij tot de motivatie  
en ontwikkeling van je medewerkers maar versterkt ook  
de kwaliteit en efficiëntie van jouw activiteiten.

Onze opleidingen worden op basis van de noden van 
de sector geselecteerd en onze partners 
beschikken over expertise die de kwaliteit van ons 
aanbod garandeert. Bovendien wordt elke opleiding 
door de deelnemers geëvalueerd. Dit laat ons toe 
om de inhoud en methodes continu aan te passen.

Ons aanbod is breed en gevarieerd. We zorgen voor 
een goede geografische spreiding en voor een 
vergelijkbaar Franstalig en Nederlandstalig aanbod. 
Zo bereiken we zowel arbeiders als bedienden, en 
dit voor de subsector van uw bedrijf. 

Ontdek ons gratis opleidingsaanbod

WE BIEDEN 
EEN BREED 
GAMMA 
AAN GRATIS  
OPLEIDINGEN
AAN ALLE
WERKNEMERS.

VOOR WIE

Alle werknemers van paritair comité 116 
en 207. Niet toegankelijk voor uitzendkrachten  
en zelfstandigen.

BESCHRIJVINGEN

LOCATIES

DATA

AANTAL 
PLAATSEN
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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 alle informatie over deze 
subsidieaanvragen op onze website 
www.co-valent.be onder de rubriek
Werkgever > Subsidies > Subsidiedossier 
bij Co-valent.
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Jezelf of een medewerker inschrijven verloopt via onze website. Hier kan 
je de volledige planning voor het eerste semester 2022 consulteren. 

Omdat we focussen op opleidingen met onmiddellijke bruikbaarheid in 
de praktijk van onze deelnemers, beperken we het aantal plaatsen.

Om iedereen kansen te geven om deel te nemen, mag een 
bedrijf maximaal een kwart van de plaatsen innemen. Concreet 
kunnen dus 2 of 4 medewerkers kunnen worden ingeschreven 
afhankelijk van het totaal aantal plaatsen. Indien 10 dagen vóór 
de start van de opleiding blijkt dat de opleiding nog niet volzet 
is, dan kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Stel, je schreef een medewerker in, maar je 
collega kan toch niet deelnemen?

Geen probleem, je kan kosteloos annuleren tot 10 werkdagen 
vóór de start van de opleiding. We ontvangen deze 
annulatie graag via mail aan connect@co-valent.be. 

Je weet dit pas later of je collega komt 
zonder verwittigen niet opdagen? 

Bij laattijdige annulatie (zonder 
vervanging) of ongewettigde 
afwezigheid rekenen we onkosten 
aan uw bedrijf doorgerekend. 
Deze onkosten bedragen 150€/
afwezige persoon/opleiding. 

Inschrijvings- en annulatievoorwaarden in 2022

WIST JE DAT:
JE KAN 
PROBLEEMLOOS 
TOT DE DAG VOOR 
DE OPLEIDING 
START, EEN 
INGESCHREVEN 
MEDEWERKER 
VERVANGEN DOOR 
EEN COLLEGA. 



10 11

O
pl

ei
di

ng
sc

at
eg

or
ie

ën
Ontdek hier ons 
opleidingsaanbod

Elektriciteit

Talen

Procestech-
nieken

Farma

Persoonlijke 
vaardigheden

12 15

14 17

13 15

14 17

13 16 16

14 17

Mechanische 
technieken

Veiligheid, 
kwaliteit 
en milieu

Logistiek

Kunststoffen Welzijn op 
het werk

Management 
& organisatie

Hefwer-
ktuigen

Bureautica & 
Social Media
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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

Mechanische technieken

Flensmonteur - veilig sleutelen 1 dag Brasschaat

Lagers voor onderhoudstechniekers 1 dag Brasschaat

Lagertechniek voor onderhoud 1 dag Oudenaarde

Onderhoudsmechanica - basis 9 dagen Kortrijk

Centrifugaal pompen in een 
procesomgeving (voor operators) 2 dagen Brasschaat

Basisopleiding centrifugaalpompen 
onderhoudstechniekers 1 dag Brasschaat

Pomptechnologie 3 dagen Brasschaat

Meettechnieken, passingen 
en tekeninglezen voor 
onderhoudstechniekers

1 dag Brasschaat

Elektriciteit

BA4 voor niet elektriciens 1 dag
Brasschaat, Geel, 
Gent, Hasselt, 
Mechelen, Kortrijk

BA4/BA5 voor elektriciens 2 dagen
Brasschaat, Geel, 
Gent, Hasselt, 
Mechelen, Kortrijk

Veilig schakelen op hoogspanning 2 dagen Nevele

Industriële elektriciteit basis 18 dagen Kortrijk

Blended learning traject - industriële 
elektriciteit basis 9 dagen Kortrijk

Instrumentatie (meettechnieken) voor 
procesoperators 2 dagen Brasschaat

Debietmetingen voor E&I technici 1 dag Brasschaat

Drukmetingen voor E&I technici 1 dag Brasschaat

Niveaumetingen voor E&I technici 2 dagen Brasschaat

Temperatuurmetingen voor E&I 
technici 1 dag Brasschaat

Regeltechniek voor operators 1 dag Brasschaat

Regelventielen basis voor E&I technici 1 dag Brasschaat

Looptesten en gestructureerd 
storingzoeken op een E&I kring voor 
E&I technici in een procesinstallatie

1 dag Brasschaat

Gestructureerd storingzoeken voor 
techniekers 1,5 dag

Oostakker, 
Roeselare, 
Westerlo

Siemens S7-300 systeembeheer en 
storingzoeken met Simatic manager 5 dagen Brasschaat



14 15

Farma 

Aseptisch werken in de life sciences 
industrie - basis 1 dag Niel

GMP en kwaliteitszorg in de life 
sciences industrie - basis 1 dag Niel

Kunststoffen

Montage en onderhoud van 
spuitgietmatrijzen 1 dag Genk

Opstarten en testen van 
spuitgietmatrijzen 1 dag Kortrijk

Kennismaken met kunststoffen en 
verwerkingstechnieken 1 dag Gent, Kortrijk

Basisopleiding grondstoffentechnologie 1 dag Kortrijk

Praktijksgerichte basiscursus 
spuitgieten 2 dagen Genk, Kortrijk

Basisopleiding profielextrusie 1 dag Kortrijk

Basisopleding blaasfolie-extrusie 1 dag Kortrijk

Praktijksgerichte basiscursus 
compounderen 1 dag Kortrijk

Spuitgieten voor gevorderden 3 dagen Kortrijk

Wegwijs in de basisanalyses van 
kunststoffen 1 dag Kortrijk

Veiligheid,  
kwaliteit en milieu

Chemische risico’s 1 dag Berchem

ATEX - basis explosiebeveiliging 1 dag Brasschaat

ATEX - explosiebeveiliging voor 
elektrisch equipment voor E&I technici 2 dagen Brasschaat

Observeren van (on-)veilig gedrag en 
feedback geven 1 dag Brasschaat

Interne audittechnieken volgens ISO 
19011 1 dag Berchem

Lean management 2 dagen Berchem

Lock Out / Tag Out / Try Out 1 dag Brasschaat

Welzijn op het werk

Hoe stress ombuigen naar positieve 
energie 2 dagen Berchem 

Boost je mentale weerbaarheid 2 dagen Berchem

Vertrouwenspersoon - basis 5 dagen
Brugge, Geel, 
Gent, Hasselt, 
Kortrijk | Online

Vertrouwenspersoon - bijscholing 0,5 dag
Antwerpen, Brugge, 
Geel, Gent, Hasselt, 
Kortrijk | Online

Logistiek

Basisopleiding douane 2 dagen Sint-Niklaas

De link tussen douane en BTW 2 dagen Sint-Niklaas

Incoterms 2020 - basis 1 dag Nazareth

ADR-reglementering voor bedienden 1 dag Antwerpen | Online

OnlineOnline
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Hefwerktuigen *

Heftruck of reachtruck - zonder 
ervaring 5 dagen Meerdere locaties*

Heftruck of reachtruck - herattestering 1-3 dag(en) Meerdere locaties*

Heftruck of reachtruck - opfrissing 1-3 dag(en) Meerdere locaties*

Talen *

Nederlands op de werkvloer Op maat in uw bedrijf

Digitale taalcoaching (EN-NL-FR-DE)
10u 
coaching + 
e-learning

Online

* Voor de taal-, heftruck/reachtruck en Office à la carte opleidingen 
worden de opleidingsdata pas na de inschrijving vastgelegd.

Bureautica  
& Social Media

Excel basis 3 dagen Berchem | Online

Excel basis voor operatoren 2 dagen Kortrijk

Excel gevorderden 3 dagen Berchem, Hasselt |  
Online

Haal het maximum uit Outlook 1 dag Berchem | Online

Office à la carte *

Excel à la carte 1 tot 3 dagen
Antwerpen, 
Brussel, Gent, 
Zaventem | Online

Persoonlijke  
vaardigheden

Workshop kennismaking met het 
gebruik van VR en AR (voor de chemie 
en procesindustrie)

1 dag Brasschaat

Assertiviteit 2 dagen Berchem | Online

Beter samenwerken in team 2 dagen Berchem | Online

Kennisborging - kennis en ervaring 
efficiënt delen (voor operationele 
medewerkers)

1 dag Berchem

Effectief omgaan met tijd (time 
management) 2 dagen Berchem | Online

Projectmatig werken 2 dagen Berchem, Gent | 
Online

Management  
& organisatie

Coachend leiding geven module 1 - 
situationele factoren 2 dagen Berchem, Gent, 

Westerlo | Online

Coachend leiding geven module 2 - 
persoonlijkheidsfactoren 2 dagen Berchem, Gent, 

Westerlo | Online

Coachend leiding geven module 3 - 
moeilijke situaties in de praktijk 1 dag Berchem, Gent, 

Westerlo

Mentorschap op de werkvloer 2 dagen Berchem, Gent | 
Online

Opleiding tot werkplekcoach 2 dagen Kortrijk, Westerlo

OnlineOnline

Mooie structuur. Zeer goed toepasbaar in de praktijk. 
Kennis is zeer goed. Weet waarover hij praat.”

OPLEIDING PROJECTMATIG WERKEN

*Brussel, Erpe-Mere, Genk, Roeselare
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EXCEL OPLEIDING – BERCHEM
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 Subsector in de kijker : kunststoffen

Binnen de bedrijven die tot PC 116 en 207 behoren, telt de 
kunststofsector het grootste aantal arbeiders. Het totale 
aantal werknemers bedraagt 25.000 voor geheel België 
waaronder meer dan 13.800 arbeiders en 11.300 bedienden. 

Om aan de sectorspecifieke behoeften van deze bedrijven te 
kunnen beantwoorden, werkt Co-valent samen met PlastiQ, 
het competentiecentrum voor kunststoffen in Vlaanderen.

Naast het opleidingsaanbod op maat van deze sector, 
kan je als werkgever bij PlastIQ terecht voor

• een competentietool die je helpt in het samenstellen 
van opleidingstrajecten voor je medewerkers;

• stagiaires of nieuwe medewerkers na een 
opleidingstraject met begeleiding door een coach.
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ONTDEK HET VOLLEDIGE 
OPLEIDINGSAANBOD OP DE WEBSITE:

WWW.OPLEIDINGEN.PLASTIQ.BE

Je kan PlastiQ ook rechtstreeks contacteren op 
info@plastiq.be | +32 (0) 497 55 00 87

Basis chemie

Kunststoffen

Chemie andere

Andere

Farma

Aantal 
werknemers 

in België
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Programma

Het programma van de opleiding is opgebouwd rond het organisatiecanvas. Tijdens 
4 sessies zoomen we in op elk van de 8 bouwstenen uit dit canvas. Tussen de 
sessies door krijgen de deelnemers een opdracht mee. Als resultaat komen we tot 
een analyse van het eigen bedrijf en stellen we een actieplan op om te evolueren 
naar een efficiëntere organisatiestructuur.

Na deze opleiding: 

• heb je een integraal beeld op de arbeidsorganisatie en de werking in je eigen 
bedrijf. 

• weet je welke richting je uit moet om efficiënter en flexibeler te organiseren. 
• heb je ideeën over hoe je de betrokkenheid van medewerkers kan verhogen en 

meer eigenaarschap kan creëren.

INFO EN INSCHRIJVING OP 
www.workitects.be/evenement/innovatielab-anders-organiseren

In januari 2022 start een 4-daagse workshop rond innovatieve arbeidsorganisatie, 
begeleid door Workitects. 

Deze workshop is gratis toegankelijk voor bedrijven van de sector chemie, 
kunststoffen en life sciences!

Wat kan je verwachten?

Zowat elk bedrijf wordt in deze tijden geconfronteerd met diverse vragen over hun 
organisatiemodel:

• Hoe kunnen we als organisatie pleidin en klantvriendelijk blijven?
• Er bestaan (noodgedwongen) veel regels en procedures. Niet iedereen volgt 

deze even goed. Hoe realiseer ik meer betrokkenheid op de werkvloer op het 
vlak van veiligheid, kwaliteit, onderhoud, ...?

• Onze organisatie is opgedeeld in verschillende afdelingen. Valkuilen die daarbij 
om de hoek schuilen zijn slechte communicatie, moeilijke samenwerking of 
niet tot oplossingen komen. Hoe voorkom pleid slechte sfeer en hoe anticipeer 
ik daarop?

• Hoe beperken we fouten, kwaliteitsproblemen of het uitblijven van resultaten 
op het vlak van rendement?

•  ...
• 

Klinkt dat bekend in de oren? Tijdens deze opleiding zet je als HR professional alvast 
een stap in de goede richting. Je krijgt heel wat praktische inzichten en oplossingen 
aangereikt om mee aan de slag te gaan. Samen met andere bedrijven in een 
gelijkaardige situatie kan je veel ideeën en inspiratie opdoen.

Innovatielab ‘anders organiseren’

VISIE TEAMS

LEIDER-
SCHAP

INDIVIDU

MACRO-
STRUCTUUR

PROCES

SYSTEMEN

MICRO-
STRUCTUUR

PLANNING 
18/01, 10/02, 15/03 EN 29/03/2022, 

TELKENS VAN 9U30 TOT 16U30

LOCATIE 
NOG TE BEPALEN IN FUNCTIE VAN 

DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN

22
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Duurzaam loopbaanbeleid voor uw KMO  
dankzij de “Adviescheque” 

Je medewerkers vormen je belangrijkste kapitaal. Mensen met de 
juiste talenten en attitudes aantrekken, je medewerkers ontwikkelen en 
gemotiveerd houden en een goed loopbaanbeleid voeren bepaalt immers 
mee het succes van jouw organisatie.

Co-valent biedt financiële steun (ter waarde van maximaal 6000 euro  
per jaar) aan kmo’s die met de hulp van een externe consultant hun 
personeelsbeleid willen uitbouwen. Je legt samen met de consultant van 
jouw keuze en de adviseur van Co-valent een werkbaar actieplan vast. 

In kaart brengen van 
opleidingsbehoeften

Uitwerken van 
een onthaalbeleid

Opstellen van 
competentieprofielen

Uitwerken van 
een loopbaanbeleid

Gestructureerd leren
 op de werkvloer

Peter- en 
meterschap

Ga aan de slag

Heb je nog geen consultant? Geen probleem, we helpen je graag met je 
zoektocht! Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie.

• Heb je zin om meer in je werknemers te investeren en weet je niet 
goed hoe hieraan te beginnen?

• Heeft je bedrijf groeiplannen en zoek je hiervoor ondersteuning?
• Staat jouw bedrijf voor ingrijpende veranderingen en wilt je jouw 

medewerkers voorbereiden op de impact ervan? 

VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE PROJECTEN ZIJN 
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Notities Notities



A. Reyerslaan 80
1030 Brussel
T. +32 2 238 99 24
connect@co-valent.be
www.co-valent.be


