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Beslis zelf over de inhoud en 
timing van de opleiding.

Vijf troeven 
Bepaal waar, wanneer en wat 
(inhoud en doelstellingen)

Geniet altijd van een vaste, voordelige 
groepsprijs

Betaal tot 30% minder met de 
KMO-portefeuille

Eén aanspreekpunt voor al jouw vragen 

Oplossingen voor al jouw opleidingsnoden, 
zowel voor arbeiders als voor bedienden
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syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

Meer dan alleen 
maar opleidingen

De aanpak, begeleiding en het advies van 
Syntra Bizz gaan verder dan alleen maar 
het invullen van een gemis aan compe-
tenties door middel van een bepaalde 
opleiding of coaching.

Onze opleidingsadviseurs zoeken 
met jou ook mee hoe we het 
L&D-beleid van jouw bedrijf 
efficiënter kunnen aanpakken.

Heb je een vraag? Stel ze gerust 
en we bekijken samen wat we 
voor jou kunnen doen of 
betekenen!

BIZZ

5

Je betaalt bovendien tot 30% minder met de KMO-
portefeuille (erkenningsnummer maatopleidingen 
DV.O215959) maar check ook zeker onze pagina 
syntra.nu/sectorfondsen voor nog extra tussen-
komsten en premies in jouw sector.

Incompany trainingen op maat
Maatopleidingen van Syntra Bizz zijn dé oplossing voor bedrijven die zoeken naar meer flexibiliteit en 
controle over de inhoud van een opleiding. We organiseren ze waar jij maar wil: in jouw bedrijf, op een 
neutrale locatie (bv. een hotel), op een van onze campussen of online. Met de meest actuele technische 
tools en net zo interactief als een fysieke les.
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LEUVEN

ANTWERPEN

MECHELEN
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Ga voor rendement
Als je een bedrijfsopleiding boekt, kies je voor rendement. Je speelt in op wat je bedrijf, 
je organisatie én je medewerkers echt nodig hebben. Wij houden rekening met hun competenties en hun 
doelstellingen. Medewerkers appreciëren dat in hen geïnvesteerd wordt. Door het aanleren van nieuwe 
expertises, kunnen ze hun taak efficiënter uitvoeren.

CENTRAAL VANUIT HET 
ECONOMISCHE HART 
VAN VLAANDEREN

Centraal vanuit onze campussen in Antwerpen, 
Leuven  en Mechelen richten we ons tot jou als 
ondernemer en tot je medewerkers.

Maar eigenlijk organiseren we onze bedrijfs-
opleidingen in heel Vlaanderen.

En uiteraard ook online.

Een bedrijfsopleiding kost 
minder dan je denkt. Check de 
prijssimulatie op syntra-bizz.be/ 
bedrijfsopleidingen

BIZZ

Meet the team

Debbie Van Gossum Sarah Hansen Caroline Jacobs Charlotte Jans
Teamleader opleidingsadviseurs
0495 87 13 83
debbie.vangossum@syntra-bizz.be

Opleidingsadviseur
0486 83 13 87
sarah.hansen@syntra-bizz.be

Opleidingsadviseur
0474 49 82 99
caroline.jacobs@syntra-bizz.be

Opleidingsadviseur
0468 07 73 29
charlotte.jans@syntra-bizz.be

Wist je dat we ook een open programmatie hebben?
Check syntra-ab.be/opleidingen en maak je keuze.

http://www.syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen
http://www.syntra-ab.be/opleidingen
mailto:debbie.vangossum@syntra-bizz.be
mailto:sarah.hansen@syntra-bizz.be
mailto:caroline.jacobs@syntra-bizz.be
mailto:charlotte.jans@syntra-bizz.be


AS adventure had nood aan oplei-
ding Excel voor hun medewerkers. 
Omdat ze vorige keer merkten dat 
de verwachtingen bij de deelne-
mers niet overeen kwamen met 
de opleiding, vonden ze het een 
goed idee om vooraf de vragenlijst 
door te sturen. De trainer kon 
zich vervolgens hierop baseren 
om de topics van de training te 
bepalen.

Trainer Isi: “Ik moet zeggen 
dat ik dit een zeer handig 
instrument vind om te we-
ten te komen wat de klant 
juist verwacht. Ik kan 
mijn inhoud nu volledig 
aanpassen aan wat de 
mensen zelf aangeven!“syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 

078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

Beslis zelf over de inhoud en 
timing van de opleiding.

BIZZ

Jouw opleidingsaanbod beter 
afgestemd op je medewerkers
Onze trainers baseren de inhoud van hun training vaak op input die ze krijgen van de HR/L&D-verant-
woordelijke of teamleader van een bepaalde afdeling. Bij de start van de training polsen zij ook naar de  
verwachtingen van de deelnemers en soms komen deze niet volledig overeen. Lastig voor de trainer  
omdat hij zowel de opdrachtgever als de cursisten tevreden wil stellen.

Gebruik onze vragenlijsten

Daarom werken we bij Syntra Bizz meer en meer met vragen- 
lijsten die we vooraf afnemen bij de deelnemers van de training. 
Er wordt gevraagd naar uitdagingen, concrete voorbeelden van 
cases waar ze tegenaan liepen en wat ze verwachten van de training. 
Dankzij deze vragenlijsten:

• krijgen trainer en klant duidelijk zicht op de verwachtingen van 
de deelnemers

• worden medewerkers vooraf betrokken bij de opleiding 
• werken we voor de praktijkoefeningen met concrete cases van 

medewerkers zelf

We bieden dit gratis aan bij bevestiging van de opdracht. De resul-
taten worden besproken met de opleidingsadviseur nadat deze input 
kreeg van de trainer.

Bovendien kan de vragenlijst ook verder op maat samengesteld worden. Wil je bijvoorbeeld 
een algemene bevraging doen bij de medewerkers over bepaalde opleidingen, weten wanneer ze 
de opleiding willen volgen of hoe ze dit willen doen? Het kan allemaal! Zodoende kan jij als L&D 
verantwoordelijke jouw opleidingsaanbod beter afstemmen op de noden van de medewerkers!
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Natraject: intervisie, 
persoonlijke coaching of 
coach-the-coach
Medewerkers hebben de opleiding gevolgd, zijn overtuigd dat ze de geleerde kennis en technieken gaan 
toepassen en hun werk efficiënter gaan uitvoeren. Training geslaagd! Of toch niet? Helaas zien we in de 
praktijk dat het niet altijd zo verloopt. De medewerkers zijn enthousiast om nieuwe dingen toe te passen, 
maar vaak zorgt de hoge werkdruk en vertrouwde routine ervoor dat ze toch teruggrijpen naar de oude 
manier van werken. Vandaar dat verankering na bepaalde trainingen zo belangrijk en nodig is. 

Flexibele opleidingen,
waar, hoe en wanneer 
je wil? Dat kan!

BIZZ

1  
Soms is het voldoende om 1 of meerdere intervisie-momenten te voorzien. Een halve dag waar-
bij de trainer met de deelnemers nog even herneemt wat ze geleerd hebben, bespreekt wat goed 
loopt en waar ze nog tegenaan lopen of waarom ze de nieuwe technieken toch niet toepassen. 

2 Soms kan een persoonlijke coaching een goede optie zijn. Onze trainers merken soms dat één of 
meerdere deelnemers uit de groep aangeven dat ze echt nog met bepaalde uitdagingen worstelen, 
die ze liever in een 1-op-1 coaching bespreken en aanpakken. De trainer kan met hen aan de slag 
(online of live) zodat hun specifieke noden ingevuld geraken. Starten met een groepstraining en 
overschakelen naar een persoonlijke coaching nadien kan dus zeker een interessante optie zijn.

3 
Een 3de manier om een opleiding te verankeren is de ‘coach the coach’ methode. De trainer leert 
de teamverantwoordelijke hoe zij/hij ervoor kan zorgen dat de opleiding blijft leven én de geziene 
kennis ook effectief toegepast wordt door de deelnemers. Dit garandeert een duurzame veranke- 
ring in het bedrijf en zorgt voor verdere opvolging van het traject door eigen medewerkers.

Abigail Ramos van De Zeeman PRO: “De samenwerking met Syntra 
Bizz verloopt sinds het begin duidelijk en flexibel. De coach die ons werd 
toegewezen, is ervaren en kent haar vak. We zijn zo tevreden dat we het 
contract reeds vier maal verlengd hebben.”



Beslis zelf over de inhoud en 
timing van de opleiding.

BIZZ

Syntra Bizz Academy
Verlies jij als L&D verantwoordelijke veel tijd door alle administratie die bij opleidingen komt kijken? Heb 
je een veelvoud aan leveranciers en wil je dit graag vereenvoudigen? Of heb je goede plannen en ideeën 
maar mis je een LMS om alles te registreren? Dan is onze bedrijfsacademy de oplossing!
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Bedrijfspagina’s op maat van je bedrijf en medewerkers

Syntra Bizz biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een gepersonaliseerde bedrijfspagina op onze 
website voor de planning van meerdere opleidingen of groepen.

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

Deze partnerpagina heeft veel voordelen 

• minder administratie voor HR/L&D
• een live update over inschrijvingen en aantal beschikbare  

plaatsen
• een persoonlijke selectie uit ons ruim opleidingsaanbod 

voor jouw medewerkers (zowel incompany als vast aanbod)
• 1 partner én aanspreekpunt voor locaties en 

opleidingsnoden over heel België
• ownership bij de werknemers die zelf kunnen inschrijven op  

het samengestelde aanbod (indien gewenst kunnen inschrijvings- 
rechten ook worden beperkt tot teamleaders)

• snel en eenvoudig uitbreiden van het aanbod voor 
de medewerkers.

Syntra Bizz biedt deze service gratis aan, bij bevestiging van
meerdere trainingen.

 

FERM maakte graag gebruik 
van dit platform

Pascale Balemans van Ferm:

“Mooie service die wordt aange- 
boden en bovendien tijdbesparend 
en heel gebruiksvriendelijk.

Ook handig dat dit automatisch in 
de persoonlijke agenda komt en 
dat de evaluatie digitaal wordt 
verstuurd.”

mailto:opmaat@syntra-bizz.be
http://www.syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen
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Flexibele opleidingen,
waar, hoe en wanneer 
je wil? Dat kan!

BIZZ

Trainers: professionals 
uit het werkveld
Syntra Bizz werkt voor alle trainingen enkel met professionals uit het werkveld. De trainers combineren 
lesgeven met een job in hun vakgebied of hebben jarenlange expertise. Tijdens de lessen grijpen ze  
terug naar eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden zodat lessen tastbaarder zijn voor de deelnemers.  
Bovendien zijn ze vertrouwd met lesgeven aan diverse doelgroepen (jong, oud, anderstalig, laag- of 
hooggeschoold), verschillende niveaus en sectoren zoals bouw en elektro, financiën, grafische en audio-
visuele technieken, groenzorg, informatica, management en bedrijfsbeheer, talen en redactie, transport  
en logistiek, vastgoed, veiligheid, preventie en milieu, verkoop, marketing en communicatie.

Ruben Persoone *

Ruben is al meer dan 10 jaar 
één van onze vaste trainers in 
de topics rond change- en pro-
jectmanagement (Agile, Lean, 
Scrum, … ). Als expert in alles 
wat met bedrijfsoptimalisatie 
te maken heeft, wordt hij door 
onze klanten geprezen voor zijn 
praktijkgerichte en concrete 
aanpak. Hij begon zijn carrière 
bij Nestlè en Tobania, startte 
al snel zijn eigen consultancy 
bedrijf en staat ondertussen al 
12 jaar bedrijven bij die diverse 
uitdagingen rond optimalisatie 
en lean nodig hebben.

Peggy Poppe

Voor Peggy draait het allemaal 
rond het welzijn van mensen. 
Zij specialiseerde zich in to-
pics zoals loopbaanbegelei-
ding, burn-out preventie en 
coaching, diversiteit en veer-
kracht. Ze combineert al ver-
schillende jaren haar functie 
als coach/docent bij bedrijven 
met haar praktijk voor therapie 
en coaching. Ze heeft hierdoor 
ondertussen duizenden uren 
praktijkervaring op verschillen-
de welzijns-domeinen. Gepas-
sioneerd door mensen vertaalt 
ze op een enthousiaste, inspi-
rerende en positieve manier in-
zichten naar een stappenplan, 
eenvoudig toepasbaar binnen 
het eigen werkveld.

Ivo Van Hoof

Ivo is één van onze vele topdo-
centen voor technische trainin-
gen, zoals (industriële) elektrici-
teit, mechanica en pneumatiek. 
Al 25 jaar is hij actief als coach 
en trainer voor technische pro-
fielen en dagelijks komt hij bij 
diverse bedrijven over de vloer. 
Hij weet perfect wat speelt 
op de huidige markt en wat 
nodig is om hieraan tegemoet 
te komen qua bijscholing. Hij 
vertrekt vanuit de specifieke 
bedrijfssituatie (machines, pro-
ductieplanning...) zodat de op-
leidingen onmiddellijk toepas-
baar zijn voor de deelnemers.

Michal Teunkens

Michal is een vaste waarde voor 
HR-gerelateerde topics. Vooral 
de zachte kant van HR zoals on-
boarding, werving en selectie 
en employer branding behoren 
tot zijn expertisegebied. Michal 
is arbeids- en organisatiepsy-
choloog en deed zijn eerste 
ervaring op als HR BP bij BASF 
en Tecnubel (GDF suez groep). 
Sinds 2011 is hij zelfstandig 
consultant en ondersteunt hij 
bedrijven in hun groei door in 
eerste instantie het operatio-
nele HR-werk op zich te nemen. 
Eenmaal de basis op punt staat, 
begeleidt hij de persoonlijke 
groei van de medewerkers, lei-
dinggevenden en zaakvoerders.

* Gratis Keynote rond Projectmanagement
* Ruben neemt je op 13/09/22 mee in de wereld van Agile, Scrum, Lean, Yellow & Orange Belt, Prince 2 en ITIL tijdens een gratis 
keynote rond Projectmanagement.  Surf naar www.syntra-bizz.be, zoek op “keynote” en schrijf je in.

https://www.syntra-bizz.be/opleidingen?q=keynote


Beslis zelf over de inhoud en 
timing van de opleiding.

BIZZ

syntra-bizz.be/opleidingsplan 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

Syntra Bizz helpt ook bij het maken 
van een persoonlijk opleidingsplan
De arbeidsdeal van de regering verplicht organisaties met 20 werknemers om jaarlijks een persoonlijk 
opleidingsplan (POP) te maken.

De overheid wil een cultuur van levenslang leren creëren als
preventieve maatregel tegen werkloosheid en vroegtijdige uitval op  
de arbeidsmarkt. Jobs en jobinhoud veranderen immers voortdurend. 
Ook het recht op opleidingsdagen wordt opgetrokken van 3 naar 5 
per jaar in 2024. Voor opleidingen verwijzen we je graag door naar 
onze uitgebreide programmatie in open aanbod of naar een flexibele 
training op maat van jouw organisatie.
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Wist je dat we ook een open programmatie hebben?
Check syntra-ab.be/opleidingen en maak je keuze.

De voordelen van een persoonlijk ontwikkelingsplan

• schep duidelijkheid over de kennis en vaardigheden waarop 
ingezet moet worden, de leerwijze, timing en budget

• samenwerken aan competenties is motiverend voor werknemer en werkgever
• geef je werknemers een duidelijk loopbaanperspectief
• krijg als leidinggevende zicht op de groei van je medewerker

• voldoe aan de verplichting van de overheid

Kan je ondersteuning gebruiken bij de ontwikkeling van een opleidingsplan? 
Vraag vrijblijvend advies aan onze opleidingsadviseurs die ervaring hebben met persoonlijke 
ontwikkelingsplannen in verschillende sectoren. 

Boek je coach!

http://www.syntra-ab.be/opleidingen
mailto:opmaat@syntra-bizz.be
http://www.syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen


Dit zijn onze klanten
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“We waren echt verbaasd over de vlotheid en  
de kwaliteit van de opleiding naaitechnieken.
Hoe Lies het heeft aangepakt, is helemaal in  
lijn met wat wij verwachten”

Ella Vandermeulen
HR Business partner
Kunnig Maatwerkbedrijf
Antwerpen

• KMO’s
 Multi, Tomra Sorting, Bumaco, Belisol, Schindler

• Grote bedrijven
 Agfa Gevaert, Randstad, Donaldson, Mondelez, Argenta

• Openbare besturen
 FOD financiën, Stad Mechelen, Brandweerzone Rivierenland, 

Stad Antwerpen, Gemeente Mortsel

• VZW’s
 Kunnig, Jint, Vlaams Instituut voor de eerste lijn, OSP, Wonen 

Vlaanderen

• Zorginstellingen
 Amate , Ferm, AZ Jan Palfijn, Emmaus jeugdzorg

Syntra Bizz bedient al jaren een breed segment aan klanten uit allerlei sectoren. We denken steeds mee 
naar de beste oplossing voor jouw opleidingsnood, binnen de mogelijkheden van jouw budget.  Dankzij 
onze erkenning door KMO-portefeuille kunnen KMO’s 20 tot 30 % van de opleidingskost besparen. Via de 
werkbaarheidscheques kan je tot € 10.000 steun krijgen om te investeren in welzijn binnen je organisatie.  
De trainingen van Syntra Bizz zijn ook erkend door de meeste sectorfondsen.



FEDERATIE
ALUMINIUM
CONSTRUCTEURS

Door ons uitgebreid netwerk van docenten, de faciliteiten op onze campussen, onze administratieve en commer-
ciële slagkracht is Syntra Bizz de uitgelezen partner voor diverse organisaties die opleidingen willen integreren in 
hun aanbod naar leden en/of klanten.  

Partnership en 
openbare aanbestedingen

“De opleiding rond Power BI die Syntra Bizz  
ons aanbood werd door ons als bijzonder  
positief ervaren.

Hierdoor kunnen we als organisatie nog  
grotere digitale stappen vooruitzetten. 

Het heeft ons niet alleen het inzicht ge-
geven in de opbouw van Power BI maar 
ook de mogelijkheden ervan om het 
organisatie breed te implementeren.”

Michel Meeus
Directeur ondersteunende diensten
Elegast, Antwerpen

In de loop der jaren werd Syntra Bizz ook  
een aantal openbare aanbestedingen gegund.
Met deze bedrijven hebben we hierdoor al
enkele jaren een mooie samenwerking

• Stad Antwerpen
 opleidingen voor onderhoud van technische voertuigen

• NMBS
 technische trainingen voor het onderhoudspersoneel, zoals 

elektriciteit, mechanica, hydraulica, planlezen, … 

• Pidpa
 opleidingen klantgericht telefoneren

• Overheidsdiensten zoals de FOD Financiën
 trainingen rond leidinggeven en communicatie 

• Het Belgisch nucleair onderzoekscentrum SCK-CEN
 opleidingen BA4/BA5

SYNTRA BIZZ PROFESSIONELE OPLEIDINGEN      11    

syntra-bizz.be/bedrijfstrainingen/partnerships
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

mailto:opmaat@syntra-bizz.be
http://www.syntra-bizz.be/bedrijfstrainingen/partnerships
mailto:opmaat@syntra-bizz.be


syntra-bizz.be/opleidingsplan  -  078/15 40 05  -  opmaat@syntra-bizz.be

Contacteer ons vandaag nog!

Debbie Van Gossum Sarah Hansen
Teamleader opleidingsadviseurs
0495 87 13 83
debbie.vangossum@syntra-bizz.be

Opleidingsadviseur
0486 83 13 87
sarah.hansen@syntra-bizz.be

Caroline Jacobs Charlotte Jans
Opleidingsadviseur
0474 49 82 99
caroline.jacobs@syntra-bizz.be

Opleidingsadviseur
0468 07 73 29
charlotte.jans@syntra-bizz.be

Campussen van Syntra Bizz
 Campus Antwerpen 

Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem 
(vlakbij station) 

Campus Leuven

Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee

Campus Mechelen

Oude Baan 2, 2800 Mechelen

Boost je bedrijf of organisatie. 
Laat je medewerkers groeien. 
Boek een maatopleiding.
• Doelgerichte opleidingen afgestemd  

op de noden van jouw medewerkers
• Leer van een vakexpert in jouw domein
• Doe je voordeel met KMO-portefeuille
 (tot 30% korting)
• Maak kennis met onze persoonlijke
 aanpak, van intake tot follow-up

Bedrijfsopleidingen 
bij Syntra Bizz

VOLG ONS

  facebook.com/SyntraBizz

  syntra.nu/BIZZoplinkedin

  syntra.nu/BIZZopyoutube

syntra-bizz.be
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