HEALTH & SAFETY

Securex-opleiding ‘Preventieadviseur’
Uw garantie voor een veilige werkomgeving
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“Als gebouwenbeheerder
volgde ik uit interesse de
Securex-opleiding
‘Preventieadviseur’.
Maar het resultaat? Dat
ervaar ik dag na dag: onze
interne
preventieadviseur en ik
praten nu op hetzelfde
niveau over
veiligheidsrisico’s. En zo
trekken we de
welzijnskar samen nóg
beter.”
Idris Bryssinck
Gebouwenbeheerder en
Preventieadviseur
bij de Dienst Gebouwen van Crelan

Crelan
België
1100
Dienst Gebouwen
efficiënter samenwerken met onze interne preventieadviseur
en bouwen aan een veilige werkomgeving voor onze
werknemers

Risicovrij en zorgeloos werk garanderen
“Landbouwkrediet en Centea smolten eerder dit jaar samen tot Crelan. Dat is een
spaarbank voor particulieren en zelfstandigen, grote ondernemingen en kmo’s.
En natuurlijk blijven we ook de bevoorrechte partner voor land- en tuinbouwers.
Vandaag heeft Crelan vier hoofdsites: de voormalige Landbouwkrediet-gebouwen
in Anderlecht, de ex-Centea-gebouwen in Antwerpen en de twee zonale kantoren in
Merelbeke en Gembloux. Daarover waak ik als gebouwenbeheerder.
Mijn doel? Zorgen dat onze bankwerknemers hun job zorgeloos en risicovrij
uitoefenen in een goed uitgeruste infrastructuur. Nood- en evacuatieplannen
uitwerken? Werkplekken controleren en de gebouwen onderhouden? Het hoort
allemaal bij een veilige werkomgeving.”

Op dezelfde golflengte
“Regelmatig overleg met onze interne preventieadviseur mag natuurlijk niet
ontbreken. Want de toestand van gebouwen en werkplaatsen heeft een grote
invloed op het welzijn en de gezondheid van onze werknemers. Die constante
samenwerking wakkerde mijn interesse voor het vak van mijn collega aan. En
de cursus ‘Preventieadviseur’ van Securex leek me een uitstekende manier om
met hem op dezelfde golflengte te komen. Want als preventieadviseur heb je
het certificaat nodig, maar als gebouwenbeheerder niet. Toch is het resultaat er.
Onze preventieadviseur en ikzelf praten nu op hetzelfde niveau met elkaar over
veiligheidsrisico’s. En zo trekken we de welzijnskar samen nóg beter.”

“Bij Securex blijf je nooit steken in de theorie. Een vraag als “Wat ís een risicoanalyse?” krijgt altijd
een praktische inlichtingen: “Hoe maak je zo’n analyse op?”, “Welke omstandigheden schreeuwen
erom?” en “Welke partijen moet je erbij betrekken?” Dat was zes dagen lang de aanpak van alle
trainers. Een voor een experts die hun metier door en door kennen en weten hoe ze hun kennis
moeten overbrengen. Elke opleidingsdag was opgebouwd rond enkele risico’s en prangende zaken
die een preventieadviseur niet uit het oog mag verliezen. Dát en de kwaliteiten van de opleiders
hielden de zesdaagse boeiend. De drang om te geeuwen van verveling? Die voelde ik geen enkel
moment opkomen.
De lesgevers maakten hun uitleg zo tastbaar mogelijk. Ging het over brandpreventie? Dan
inspecteerden we verschillende types van brandblussers. En bespraken we de gevolgen van een te
droge of te vochtige lucht? Dan gingen er vochtigheidsmeters van hand tot hand. Ik volgde eerder
al een EHBO-opleiding bij Securex, onder begeleiding van een spoedarts. En ook die cursus was
doorspekt met oefeningen en praktijkvoorbeelden. Daardoor ben ik er helemaal zeker van: wilt
u het preventiebeleid van uw onderneming naar een nieuwe hoogte tillen? Dan is Securex uw
uitgelezen partner.”

Voor iedereen binnen handbereik
“Sommige bedrijven hebben nog geen interne preventiedienst. Het is nochtans voor alle
ondernemingen verplicht. Voor ongeveer vier op de tien cursisten was de informatie van de opleiding
helemaal nieuw. De opleiders moesten hun kennis dus helder opbouwen. Zodat de leken én de
gevorderden in de groep ermee opschoten. En ze kregen het voor mekaar. Een preventiedienst uit
de grond stampen from scratch? Een intern welzijnsbeleid uitbouwen of voorzetten op een nieuw
elan? Dat ligt voor iedereen binnen handbereik na de opleiding van Securex. En wat zijn zes dagen
als ze je werk voor altijd efficiënter maken? Een peulenschil vergeleken met wat je ervoor terugkrijgt.”

Contacteer ons voor meer informatie.
T 09 282 16 10 (NL), 02 729 92 49 (FR), of via fax 09 282 15 70
training@securex.be
www.securex.be/opleidingen
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