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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: http://www.descon.be  
 

OPLEIDING VEILIG WERKEN OP HOOGTE - MODULE 1: GEBRUIK PERSOONLIJKE 
VALBESCHERMING , GEBRUIK STELLINGEN EN LADDERS . 
 

DESCON is reeds jarenlang actief op het vlak van preventie van arbeidsongevallen.  Eén van onze 
activiteiten bestaat uit het opleiden i.v.m. gebruik van persoonlijke valbescherming , gebruik stellingen 
en ladders..  
 
Door zijn unieke structuur is de firma DESCON zéér flexibel.  Wij kunnen ons in de meeste gevallen dan 
ook schikken naar uw noden.   
 
Verzorgen van de opleiding ter plaatse in uw bedrijf 
Dit heeft natuurlijk het grote voordeel dat uw werknemers de opleiding kunnen genieten in hun  
eigen vertrouwde omgeving waar zij dagdagelijks hun taak zullen uitvoeren. Eveneens de ideale 
omstandigheden voor een praktische aanpak naar herkenbare situaties. 
 
Programma: 
 
Het programma van de opleiding is als volgt samengesteld:  
 

- Verschillende types arbeidsmiddelen voor uitvoeren van werken op hoogte  
- Wettelijk kader 
- Risico’s en volgorde van preventiemaatregelen  
- Veilig gebruik van ladders , trapladders en platformladders 
- Veilig gebruik van stellingen 
- Preventiemaatregelen in verband met val van personen en voorwerpen 
- Specifieke risico’s op stellingen 
- Gebruik van persoonlijke valbescherming (met praktijkoefening) 
 

 
Duur:    Halve dag voor max. 10 personen 
 
Prijs:    Prijs op aanvraag 
 
 
Inschrijvingsvoorwaarden: 
 

- Medisch geschikt voor uitvoeren van werken op hoogte  
 

http://www.descon.be/
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Algemene voorwaarden: 
 

 Annulatie van de opleiding kan kosteloos tot 10 dagen voor de opleiding. Wanneer de 
annulatie niet tijdig gebeurt, wordt de volledige opleidingskost aangerekend. 

 

 Onze prijzen zijn exclusief 21% BTW en betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.   
 

 De opleidingen worden gegeven door veiligheidskundigen met ervaring in deze materie. 
 

 Onze opleidingen verbeteren de kwaliteit en veiligheid van uw onderneming en zijn daarvoor 
erkend bij de Vlaamse Overheid en diverse sectorfondsen. Hierdoor kan u beroep doen op heel 
wat subsidies, kortingen en voordelen.  
Registratienummer KMO-Portefeuille: DV.O105816 
 

 
Contacteer ons gerust bij verdere vragen. 
secretariaat@descon.be - 014840055 
 

 

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 
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