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De Nestor vormt in veiligheid
De Nestor biedt kwaliteitsvolle opleidingen rond arbeidsveiligheid, 
noodsituaties en vrachtvervoer aan. Als onafhankelijk kenniscentrum  
en partner in preventie geeft De Nestor advies over veiligheid en preventie. 
Bij De Nestor kunt u ook terecht voor het aanscherpen van de persoonlijke 
en communicatieve vaardigheden van uw medewerkers. 

Onze expert-instructeurs delen hun kennis graag, scholen de 
vakbekwaamheid bij en leren uw medewerkers correct en veilig werkgedrag 
aan. Kortom, De Nestor vormt in veiligheid.

Missie
Een wezenlijke, maatschappelijke bijdrage leveren aan veiligheid in de 
breedste zin van het woord.

Visie
Daartoe wil De Nestor zich profileren als kenniscentrum ten dienste van  
haar partners in het vervullen van die maatschappelijke opdracht:  
docenten, bedrijven, andere opleidingscentra, werknemers en de overheden.

Erkenningen
 ~ Opleidingscentrum nascholing vakbekwaamheid 

Vlaanderen - Departement Mobiliteit en Openbare werken
 ~ Opleidingsinstelling voor vorming en bijscholing Eerste Hulp 

België - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg

 ~ Erkend dienstverlener KMO Portefeuille 
Vlaanderen - Agentschap Innoveren en Ondernemen

 ~ Opleidingsverstrekker dienstencheque ondernemingen 
Vlaanderen - Werk en Sociale Economie

VOORSTELLING



VOORSTELLING

 ~ Opleidingsinstelling Niet-dringend liggend ziekenvervoer 
Vlaanderen - Agentschap Zorg en gezondheid

 ~ Opleidingsverstrekker Levensreddend handelen bij baby’s en kinderen 
Kind & Gezin

Lidmaatschap
 ~ FEDOC95 (sectororganisatie opleidingscentra vakbekwaamheid)
 ~ Europese Reanimatieraad (ERC - European Resuscitation Council)
 ~ Belgische reanimatieraad (BRC - Belgian Resuscitation Council)
 ~ Fireforum (kenniscentrum brand)
 ~ VOKA (Vlaams netwerk van ondernemingen)
 ~ UNIZO (Unie van Zelfstandige Ondernemers)

QFor - Kwaliteitsbewaking
Er zijn bedrijven die een kwaliteitslabel behalen “omdat het moet”. Soms 
is het een verplichting die wordt opgelegd door de overheid of door een 
internationale groep. Anderen vinden het dan weer noodzakelijk omdat 
zo een label een zekere uitstraling geeft. De motivatie voor De Nestor 
om vandaag hard te werken om het kwaliteitslabel te behalen en te 
behouden is meer intrinsiek. Werken volgens de normen opgelegd in zo een 
kwaliteitslabel zorgt ervoor dat de dienstverlening naar een hoger niveau 
wordt getild.

Wanneer de richtlijnen uit het kwaliteitshandboek gebruikt worden als 
dagelijks werkinstrument heeft dit zijn weerslag op de werking van de 
organisatie op alle niveaus. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit gedragen  
wordt door alle medewerkers.



De reeks opleidingen omtrent arbeidsveiligheid kadert in de 
verplichtingen die worden opgelegd door de Wet van 4 augustus 1996 
(‘Wet welzijn’) en de specifieke eisen die werden opgenomen in de Codex 
over het welzijn op het werk.

De opleidingen arbeidsveiligheid gaan uit van de vereiste en reeds 
verworven competenties
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Omdat er veel verschillende werkposten en mobiele arbeidsmiddelen 
zijn waarvoor een opleiding moet worden gevolgd, zijn de opleidingen 
arbeidsveiligheid modulair opgebouwd.
Module 1: “Inleiding arbeidsveiligheid” is universeel en bespreekt de 
principes van preventie en veilig werken.
Module 2: gaat in op de basisprincipes specifiek voor de groep van 
werkposten of arbeidsmiddelen waarvoor een opleiding wordt gevolgd.
Module 3: is de technische module die ingaat op de kenmerken van en 
het werken met het desbetreffende arbeidsmiddel.
Voor sommige veelzijdige mobiele arbeidsmiddelen kan het noodzakelijk 
zijn om extra modules (zoals bvb. aanslaan van lasten) te volgen.
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Manueel hanteren van lasten

Opleidingen ‘manueel hanteren van lasten’ kunnen bestaan uit algemene 
informatie- en bewustwordingssessies tot algemene en individuele 
opleidingen op maat. Tijdens deze opleidingen leren werknemers hoe 
zij de belasting kunnen optimaliseren zodat overbelasting gereduceerd 
wordt.

BA4/BA5

Het veilig werken aan elektrische installaties vereist niet alleen correcte 
werkmethodes, maar ook een goede organisatie. Iedereen in het 
bedrijf of de organisatie speelt hierbij een belangrijke rol: werkgever, 
hiërarchische lijn, preventieadviseur en BA4/BA5 gecertificeerde 
werknemers.

Als men werken laat uitvoeren door werknemers aan elektrische 
installaties, dan moet de toegang tot deze installaties exclusief 
voorbehouden worden aan werknemers die beschikken over de 
bekwaamheid die gekenmerkt wordt door de code BA4 (gewaarschuwde) 
of BA5 (vakbekwame). De classificatie BA4/BA5 wordt beschreven in 
artikel 47 van het AREI.

Hiërarchische lijn

Een welzijnsbeleid kan slechts slagen wanneer het wordt gedragen 
door de leidinggevenden. Daarom is het cruciaal dat de leden van de 
hiërarchische lijn zich bewust zijn van hun verplichtingen op het vlak 
van welzijn op het werk. Tijdens deze opleiding gaan wij in op het belang 
van een geïntegreerd welzijnsbeleid in een onderneming: van wettelijke 
verplichtingen, over concrete werkpunten tot praktische tools.

ARBEIDSVEILIGHEID



NOODSITUATIES

Eerste Hulp

Het KB van 15 december 2010 verplicht iedere werkgever om de nodige 
maatregelen te nemen zodat kan ingegrepen worden bij ziekte of ongeval 
van een werknemer, een derde die aan het werk is in het bedrijf of een  
bezoeker. Kortom, het organiseren en verlenen van Eerste Hulp.
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Evacuatie en Brand

Het KB van 28 maart 2014 voert de verplichting in om een risicoanalyse 
brand uit te voeren. De werkgever moet, op basis van de resultaten 
van analyse van de risico’s eigen aan de onderneming, een geheel van 
preventiemaatregelen nemen. Daarnaast legt het KB nog een zeker 
aantal specifieke preventiemaatregelen op. Zo moet iedere werkgever 
een brandbestrijdingsdienst oprichten en procedures ontwikkelen voor 
evacuatie.



NOODSITUATIES

Opleidingen

 ~ Initiatie “Evacuatie en brand”
 ~ Brandbestrijdingsdienst: – Basisopleiding

  – Nascholing
 ~ Gespecialiseerde opleidingen: – Blind lopen

   – Redding uit besloten ruimte
 ~ Realistisch oefenen d.m.v. oefenscenario’s

Mobiele opleidingsunit

De Nestor beschikt over een mobiele opleidingsunit waarmee 
opleidingen “Evacuatie en brand” op het bedrijf kunnen georganiseerd 
worden. Deze mobiele unit is uitgerust met diverse simulaties en daagt 
de deelnemers na de theoretische uiteenzetting uit tot correct reageren.

Praktijkcentrum

De open opleidingen gaan door in het multifunctioneel praktijkcentrum 
te Gent (Mariakerke) waar in de oefenruimte kan gewerkt worden met 
diverse blusmiddelen zoals poeder, schuim en CO2.
In het praktijkcentrum zijn eveneens twee kamers, een koude en een 
warme, speciaal ingericht om de cursisten een totaalervaring te geven en 
hen onder te dompelen in een echte noodsituatie waaruit ze zichzelf en 
andere slachtoffers dienen te redden.



CHAUFFEURS

Sinds het  KB van 4 mei 2007 de Europese richtlijn 2003/59/EG 
heeft omgezet naar Belgisch recht gelden nieuwe vereisten inzake 
vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs van bussen en vrachtwagens. 
Sinds de inwerkingtreding (2008/2009) dienen zij te beschikken over een 
basiskwalificatie (de zogenaamde “code 95” op het rijbewijs). Om deze te 
behouden moeten zij per periode van 5 jaar 35 uren opleiding volgen.

Nascholingen vakbekwaamheid
De nascholingen vakbekwaamheid worden verdeeld in drie groepen:
1. Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften
2. Toepassing van de voorschriften
3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek

Om de vakbekwaamheid te kunnen verlengen moet vanaf de tweede 
cyclus 1 opleiding uit iedere groep gevolgd worden. Eén van deze 
opleidingen dient een praktijkopleiding te zijn. Tijdens deze opleiding 
krijgt de chauffeur drie en een half uur individuele begeleiding waarbij hij 
minimum drie uur achter het stuur doorbrengt.

Groep 1
 ~ Defensief rijden (incl. 3,5 uur individueel praktijkonderricht)
 ~ Economisch rijden (incl. 3,5 uur individueel praktijkonderricht)
 ~ Ladingbeveiliging
 ~ Veilig laden, lossen en zekeren

Groep 2
 ~ Rijden en rusten, de juiste verhouding
 ~ Rij- en rusttijden – Tachograaf – CMR
 ~ Vervoer van gevaarlijke stoffen onder de vrijstelling

Groep 3
 ~ Een ongeval! Wat nu?
 ~ Ingrijpen bij noodsituaties (EHBO)
 ~ Ingrijpen bij brand voor vrachtwagenchauffeurs



CHAUFFEURS

 ~ Fysieke risico’s kunnen voorkomen (ergonomie)
 ~ Communicatievaardigheden voor vrachtwagenchauffeurs
 ~ Opfrissing wegcode en Europees Aanrijdingsformulier

Het ADR verdrag regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de weg. Via omzetting van een Europese richtlijn is het ook 
van toepassing gemaakt voor alle vervoer op het grondgebied van de 
lidstaten van de Europese Unie. Wanneer de vrijstellingsgrenzen bepaald 
in het ADR worden overschreden, moet iedereen die gevaarlijke stoffen 
vervoert over een opleidingsgetuigschrift beschikken, ongeacht de MTM 
van het voertuig.

 ~ Basisopleiding collivervoer
 ~ Basisopleiding tankvervoer
 ~ Basisopleiding vloeibare brandstoffen
 ~ Bijscholingscursus collivervoer
 ~ Bijscholingscursus tankvervoer
 ~ Bijscholingscursus vloeibare brandstoffen
 ~ ADR bedienden
 ~ ADR magazijnmedewerkers (heftruckchauffeurs)
 ~ Vervoer van gevaarlijke goederen onder de vrijstelling

ADR chauffeurs dienen na de opleiding hun kennis te bewijzen door 
middel van een examen dat provinciaal georganiseerd wordt door het 
ITLB (Instituut voor wegtransport en logistiek).

Opleidingen voor bestelwagenchauffeurs

Op basis van gesprekken met preventieadviseurs uit diverse sectoren, 
waaronder de bouwsector, werd onderstaand opleidingsaanbod samen-
gesteld. De ervaringen van vlootbeheerders bij leasingmaatschappijen en 
schadebeheerders bij verzekeringsmaatschappijen tonen aan dat oplei-
dingen lonen en een positieve invloed hebben op de schadestatistieken.

 ~ Defensief rijden met een bestelwagen
 ~ Ladingbeveiliging voor bestelwagens / aanhangwagens



 ~ Opfrissing wegcode
 ~ Gedrag bij een ongeval en invullen van het Europees Aanrijdingsformulier
 ~ Heffen en tillen van lasten voor de bestelwagenchauffeur

De opleidingen voor bestelwagenchauffeurs worden op maat van het 
bedrijf georganiseerd.

De weg van en naar het werk

Door de wijzigende mobiliteit kiezen meer en meer werknemers ervoor 
om zich met de fiets van en naar het werk te begeven. Onder andere 
daardoor maakt (elektrisch) fietsen de laatste jaren een steile opgang.
Bedrijven die preventie belangrijk vinden, zullen daarom hun werknemers 
informeren, motiveren en opleiden om veilig op weg te gaan met de fiets.

 ~ Workshops veilig onderweg
 ~ De grote fietsquiz

Intern Rijbewijs

Deze opleiding richt zich specifiek op het gebruik van vrachtwagens op 
gesloten bedrijventerreinen.

 ~ Chauffeur haakarmvoertuig
 ~ Chauffeur terminaltrekker
 ~ Chauffeur elektrowagen / vrachtwagen

Deze opleidingen worden enkel in-company, op maat van het bedrijf, 
aangeboden. De doelstellingen worden in gezamenlijk overleg bepaald in 
functie van de bedrijfssituatie en het intern verkeersplan.

Bijzondere voertuigen

 ~ Autolaadkraan / kraanauto
 ~ Haakarmvoertuig

CHAUFFEURS



Persoonlijke vaardigheden

 ~ Communicatie:
– Communicatievaardigheden versterken
– Verbindend communiceren

 ~ Relaties:
– Omgaan met ongewenst gedrag & agressie
– Conflicthantering

 ~ Welzijn:
– Omgaan met stress
– Burn-out voorkomen
– Gezond leven en werken

Professionele vaardigheden

 ~ Relaties:
– Klantgericht communiceren
– Omgaan met klachten

 ~ Trainen & presenteren:
– Train-the-trainer
– Succesvol presentaties geven

VAARDIGHEDEN



ADVIES

Arbeidsveiligheid

De Nestor staat grote en kleine ondernemingen bij om te voldoen aan de 
welzijnswetgeving. Bedrijfsleiders die zelf optreden als preventieadviseur 
of preventieadviseurs die wat bijstand kunnen gebruiken, kunnen terecht 
bij De Nestor.

Concreet geven wij advies en ondersteuning bij het opstellen van:
 ~ het globaal preventieplan (GPP) en het jaaractieplan (JAP)
 ~ procedures, werkinstructies (veiligheidshandboek) en onthaalbrochures
 ~ globale veiligheidsinstructies, machine-instructies
 ~ intern transportplan, mobiliteitsplan
 ~ een risico-inventaris
 ~ risicoanalyses
 ~ …

Evenementen

 ~ Opstellen veiligheidsdossier
 ~ Organiseren veiligheidsrondgang
 ~ Werken met vrijwilligers
 ~ Veiligheidsbriefings

Brandpreventiedossier

Vroeger was het bij wijze van spreken voldoende om blusmiddelen en 
pictogrammen aan te brengen in een bedrijf. Deze aanpak had tot doel 
adequaat te kunnen reageren bij het begin van brand. Vandaag gaat 
men veel verder. Een onderneming moet een brandveiligheidsbeleid 
opstellen en volgen. Dit beleid focust niet langer alleen op reageren, 
maar zet erg in op preventie. Een belangrijk onderdeel van dit beleid 
is de schriftelijke neerslag in de vorm van het wettelijk voorgeschreven 
brandpreventiedossier (KB 28 maart 2014).
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Opmaken Risicoanalyse brand
Stap 1
U bezorgt ons de nodige basisinformatie voor het opmaken van een 
offerte. Wij gebruiken hier o.a. een gestandaardiseerde vragenlijst voor. 
Denk ook aan grondplannen, opslag (risico)goederen, (risico)activiteiten, …

Stap 2
Na goedkeuring van de offerte bereiden onze experts de risicoanalyse 
voor op basis van één of meerdere bezoeken aan uw bedrijf.

Stap 3
Wij bezorgen u de risicoanalyse waarmee u voldoet aan de wettelijke 
eisen. Daarnaast krijgt u ook een duidelijk actieplan met eventuele 
bijkomende verbeterpunten en preventiemaatregelen.

Evacuatieplannen + signalisatie
vormen een essentieel onderdeel van het preventiebeleid met betrekking 
tot brand.

Intern noodplan
Het intern noodplan heeft tot doel de organisatie en de procedures vast 
te leggen die moeten gevolgd worden in een noodsituatie.

Interventiedossier
Bij een uitruk naar een bedrijf baseert de brandweer zich op het 
zogenaamde interventiedossier. In dit dossier staan alle gegevens om 
een veilige en adequate interventie mogelijk te maken.
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Wat is KMO-portefeuille?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid 
die Vlaamse KMO’s moet ondersteunen. Door een laagdrempelige en 
interactieve webtoepassing kunnen ondernemers jaarlijks subsidies 
bekomen van de Vlaamse overheid.

Via de KMO-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, 
advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en 
technologieverkenning die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

De tussenkomst voor opleidingen bedraagt 40% van de opleidingskost 
voor een kleine onderneming en 30% voor een middelgrote onderneming. 
Het steunplafond voor een kleine onderneming bedraagt € 10.000,00 per 
jaar en voor een middelgrote onderneming € 15.000 per jaar.
Meer informatie is terug te vinden op www.agentschapondernemen.be.

Hoe KMO-portefeuille gebruiken?

Inschrijven
U ontvangt bevestiging van uw inschrijving voor deelname aan een open
opleiding of organisatie van een in-company opleiding.
De opleiding dient betaald te zijn voor aanvang ervan.

Aanvraag subsidie
Surf naar: http://www.kmo-portefeuille.be. Klik op de knop “KMO-
portefeuille”.
Meld u aan via “Federaal token” of “Digitale identiteitskaart”.
Kies de maatregel “KMO-portefeuille” om uw subsidieaanvraag in te 
dienen.

Erkenningsnummer De Nestor vzw: DV.O108979.



Subsidieerbaar bedrag: kostprijs opleiding exclusief BTW, 
verplaatsingskosten, …

Dit kan slechts ten laatste tot veertien dagen na aanvang van de 
opleiding.

Bevestiging subsidie
De Nestor vzw bevestigt uw aanvraag aan KMO-portefeuille.

Betaling
U ontvangt een mail met de vraag om uw eigen aandeel te storten (60% 
of 70% van het subsidieerbaar bedrag).

U stort de eigen bijdrage aan Sodexo zo snel mogelijk.

Tegelijk stort u het niet-subsidieerbaar gedeelte (BTW, 
verplaatsingskosten) op rekening van De Nestor vzw.

 ~ ING BE38 3631 3241 7972 (BBRUBEBB)
 ~ BNP BE06 0017 4716 6222 (GEBABEBB)

De Vlaamse overheid stort de subsidie in uw KMO-portefeuille.

Betalingsopdracht
U geeft via www.kmo-portefeuille.be de opdracht aan Sodexo om de 
betaling uit te voeren aan De Nestor vzw.

Dit kan door het betalingsformulier in uw elektronische portefeuille 
verder aan te vullen (“acties betalen”).

Meer informatie of vragen?



Bij opleidingscentrum De Nestor kan u terecht voor het huren van een 
volledig ingericht opleidingslokaal.

Gelegen aan de Gentse R4 en met een ruime parking voor 
personenwagens is opleidingscentrum De Nestor de ideale locatie voor 
uw opleiding.

Volgende lokalen zijn ter beschikking:

Lokaal Capaciteit Prijs/dagdeel (4:00)
Oranje 24 personen € 90,00
Blauw 24 personen € 90,00
Rood 18 personen € 80,00
Groen 10 personen € 75,00

Prijzen zijn exclusief BTW.

Voordelen
 ~ Volledig uitgeruste koffiehoek met automaten voor koffie, chocolade-

melk, water en soep (gratis voor gebruikers, is inbegrepen in de prijs).
 ~ Frisdrank in blik te koop aan € 1,00.
 ~ Mogelijkheid tot bestellen van catering:

– Assortiment ontbijtkoeken: 2,50 per persoon
– Assortiment broodjes: 5,00 per persoon

 ~ Alle lokalen zijn voorzien van beamer en whiteboard.
 ~ Standaard klassikale opstelling, andere opstellingen mogelijk.
 ~ Toegang draadloos internet.
 ~ Aansluitend ruime praktijkruimte voor oefeningen.
 ~ Ruime cafetaria met 40 zitplaatsen.
 ~ Overdekte rokersruimte.

VERHUUR OpLEIDINGSLOkALEN





De Nestor vzw – Kaleweg 20 A – 9030 Mariakerke
09 375 31 69 – info@denestor.be


