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Veiligheidsopleidingen en advies 
KMO-zone « Dikberd » Unit 4A  

2200 Herentals 

Tel.: 014/84.00.55       Fax.: 014/84.81.66 

E-mail: secretariaat@descon.be 

Website:www.descon.be 
 

Arbeidsveiligheid voor familiale hulp en poetsdiensten 
 

Verschillende formules zijn mogelijk: 

VOORMIDDAGSESSIE, NAMIDDAGSESSIE, of AVONDSESSIE 

 
½ Dag opleiding specifiek naar de poetsdiensten en familiale helpers toe, 

een doelgroep die toch nogal wat te maken heeft met mogelijke risico’s. 

 

Een greep uit de inhoud: 

* trappen en ladders 

* werken op hoogten  

* ergonomische aspecten 

* tillen en manueel verplaatsen van lasten 

* inrichting werkruimte 

* eigen houding en handelingen 

* hitte, vuur, brand, koken 

* elektriciteit 

* gevaarlijke stoffen 

* huisdieren 

* communicatie 

* wat als het toch mis gaat 

* …….. 

 

De opleiding kan aangepast worden aan de doelgroep waarbij het accent kan worden gelegd op 

bepaalde onderwerpen en eventueel andere punten worden weggelaten 

 

In-company vorming:    prijs op aanvraag 

 

De cursisten ontvangen een syllabus. 

 

Data zijn steeds verkrijgbaar op aanvraag! 

 

Algemene voorwaarden: 

 

* Annuleringen kunnen kosteloos tot 1 week voor de opleiding. Bij annuleringen korter dan een week  

    en tot de dag voor de opleiding wordt een annuleringsvergoeding van 10% aangerekend. Bij 

annulering de dag voor of de dag van de opleiding zelf, wordt een vergoeding van 50% aangerekend. 

 

 

* Onze prijzen zijn exclusief 21% BTW en betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. 
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* De opleidingen worden steeds gegeven door veiligheidskundigen met ervaring in deze materie. 

 

* Descon is erkend door de Vlaamse Overheid in het KMO-portefeuille systeem, dit kan u veel geld 

besparen in de opleidingskost. 

 

* De offerte is geldig tot 31/12/2020. 

 

Steeds tot uw dienst voor bijkomende inlichtingen! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Lieve Meerts      Denise De Bondt & Marc Hammels  

Administratief coördinator    Zaakvoerders  

 

 

De vormingen kunnen ter plaatse in uw bedrijf worden verzorgd of in het 
" Descon Training Center" te Herentals. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Descon is erkend door de Vlaamse 
Overheid voor het geven van 
opleidingen 
Dit kan tot 50% korting betekenen 
op uw opleidingskost 

 

Descon  beschikt over het  
Q-for kwaliteitslabel nr. BE19098 

 

Descon is erkend als 
opleidingsvertrekker via het 
register voor risicovolle taken voor: 
AV-001 vorkheftruck - basis 
IS-001 vorkheftruck -gevorderd 
AV-002 reachtruck – basis 
IS-002 reachtruck – gevorderd 
IS-003 verreiker 
IS-004 hoogwerker op vrachtwagen 
IS-005 zelfrijdende hoogwerker 

 

Opleidingen erkend door de 
bouwsector 

 


