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Syntra AB, Syntra Brussel en Syntra Midden-Vlaanderen bundelen hun krachten om vanuit het  
economische hart van Vlaanderen degelijke, praktijkgerichte bedrijfstrainingen aan te bieden  
voor ondernemers, kmo’s, organisaties en overheden. 

Met 11 eigen vestigingen, een reeks externe locaties en bijna 2000 docenten – elk specialist  
in hun domein – zetten we ondernemend Vlaanderen steviger in zijn schoenen. 

onze
troeven

1 Opleidingen met toegespitste kennis

2 Breed aanbod over sectoren heen

3 Flexibel naar lesmoment, inhoud en locatie

4 Docenten met expertise 

5 Erkend voor o.a. de KMO-portefeuille

6 Advies en maatwerk volgens uw behoeften

7 Gespreid over Vlaanderen

Verkiest u een training op maat van uw organisatie of uw medewerkers?

Onze accountmanagers werken graag een voorstel voor u uit. Contacter hen via 078 15 40 05  
of info@syntra-bedrijfstrainingen.be.

maakt u sterker

syntra-bedrijfstrainingen.be

Antwerpen

Turnhout

Sint-Niklaas

Gent

Oudenaarde

Aalst

Asse

Ukkel Brussel

Mechelen

Leuven
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Ondernemers die vooruit willen
Antwerpenaars zijn ondernemers. In 2015 werden er in de stad 4394 nieuwe bedrijven opgericht en 
telde Antwerpen niet minder dan 28.150 zelfstandigen.* Die ondernemingszin zien we ook rondom de 
stad, in de provincie, het Waasland. 

Vlaamse ondernemers durven dromen, maar ze staan met hun voeten op de grond en ze werken hard. 
Ze willen bruikbare antwoorden voor wat er op hun pad komt. Doelgerichte, no-nonsense-informatie 
waar ze iets mee kunnen. Voor de nuchtere Antwerpenaar is dat niet anders.

Breng Antwerpen, ondernemen en gezond verstand samen en u krijgt 

de Antwerpse KMO-Academie
n werkbare topics

n voor ondernemers en hun medewerkers

n door gedreven experts

n in een ongedwongen sfeer

n verstandig geprijsd

Ontmoetingsplaats van de Antwerpse KMO-Academie is de nieuwe Syntra-campus aan de  
Antwerpse Singel, tegenover Berchem station.

Op volgende pagina’s leest u wie onze docenten zijn en voor welke 
thema’s u bij de Antwerpse KMO-Academie kan inschrijven. Stel niet 
uit, want om een open en ongedwongen sfeer te bewaren is het aantal 
deelnemers voor elke training beperkt.

Graag tot in Berchem!

Jeroen Dutoy
Sectorconsulent

(*) Bron: stadincijfers.antwerpen.be

Leden van Unizo, de Bouwunie en de Federatie Vrije Beroepen genieten 10% korting. Maakt u gebruik  
van de KMO-portefeuille, dan geniet u tot 40% korting op de aangerekende prijs (zonder btw).

antwerpse-kmo-academie.be
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Lieven Van De Velde geeft al meer dan 15 jaar trainingen, workshops  
en seminaries over internet en e-marketing. Hij coacht kmo’s bij hun online  
activiteiten en is expert in o.a. search engine optimization (SEO), e-commerce  
en Google analytics. 

be.linkedin.com/in/youniverse

Reinhilde Goussaert is ruim 20 jaar actief in Human Resources, o.a. als  
outplacement consultant en trainer. Ze coacht en adviseert mensen rond hun  
carrièreontwikkeling en geeft lezingen en training in verschillende HR-domeinen. 

be.linkedin.com/in/reinhilde-goussaert-b5bb61a

Philippe Sarens is als aankoper, sales manager en directeur al 25 jaar 
gepassioneerd bezig met verkoop en management. Vandaag verbetert hij verkoop-
processen en -methodes bij bedrijven en helpt hij met de aanwerving, opleiding en 
opvolging van salesprofielen.  

be.linkedin.com/in/philippesarensprofile

Serge Dal Bosco is zaakvoerder van Opleidingskompas en werkt als trainer  
en consultant aan veranderopgaven en ontwikkeling van mensen in een commer- 
ciële of managementomgeving. Serge denkt in kansen, niet in beperkingen. Met 
zijn achtergrond als erkend DiSC-trainer tilt hij mensen naar een ongekend niveau. 

be.linkedin.com/in/dalboscoserge

Deze experts vertellen u 
hoe de vork aan de steel zit

An Vermeulen is met 20 jaar ervaring in business development, sales, marke-
ting en omnichannel-/e-commerce een ervaren gids in groei- en verandertrajecten 
naar nieuwe werkmethodes, processen, diensten en zakelijke modellen. 

be.linkedin.com/in/vermeulenan
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Tom Sweetlove heeft meer dan 15 jaar bedrijfsexpertise in digitale marketing. 
Hij is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van social-mediastrategieën,  
met o.a. animatie langs verschillende kanalen, krachtige content, doordachte  
interacties tussen pagina’s en slimme advertenties.

be.linkedin.com/in/tomsweetlove

Leen Goossens is personeel-generalist voor kmo-ondernemers. Met 25 jaar 
praktijkervaring weet Leen hoe kmo’s te begeleiden in hun volledige personeelsbe-
leid. Leen startte in 2010 haar bedrijf Let’s Goos Coaching op.

be.linkedin.com/in/leengoossens

Werner Van Loo is zaakvoerder van Ad Medium. Hij doceert bedrijfsbeheer 
en financieel beleid en houdt voordrachten over financiële topics. Als zelfstandig 
financieel bemiddelaar zet hij zijn kennis van bank- en verzekeringsproducten en 
fiscaliteit in voor een maatschappelijk engagement.

be.linkedin.com/in/werner-van-loo-598a5652

Véronique De Prycker ontdekte in meer dan 20 jaar Financieel Management 
en consultancy dat je schijnbaar tegenstrijdige belangen vaak in overeenstemming 
kunt brengen. Als strategisch consultant combineert ze de doelstellingen van on-
dernemingen met individuele verwachtingen van collega’s.

be.linkedin.com/in/veroniquedeprycker

Kurt Ostyn is onafhankelijk marketingadviseur voor (familiaal gedreven)  
kmo’s, handelszaken en organisaties. Hij vertrekt steeds vanuit het hart van de 
organisatie. Als spreker vertelt hij over de vele kansen in de veranderende wereld: 
vervrouwelijking, vergrijzing, beleving, sociale media, e-commerce… 

be.linkedin.com/in/marketingadviseurs

Patrick Van der Avert is Manager Corporate Communications & Marketing 
bij Atradius Credit Insurance nv, een dienstverlener die kleine en grote bedrijven 
maatwerkoplossingen biedt om zich te beschermen tegen slechte betalers. Als 
‘insider’ weet Patrick hoe belangrijk het is om de betaling van je facturen kort op te 
volgen, en hoe je wanbetaling tegengaat.

be.linkedin.com/in/patrick-van-der-avert-6b4930
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Beter 
verkopen

Zelfvertrouwen, menselijk inzicht, beproefde kneepjes en een dosis gezond verstand brengen 
u een heel eind verder in sales. Onze experts hebben niet veel tijd nodig om u veel duidelijk te 
maken. Zet u schrap voor een persoonlijke en commerciële groeischeut.

Doelgericht prospecteren
Succes verzekerd
Ongevraagd mensen bellen met een commercieel doel is een van de meest lastige onderdelen van verkoop. 
En als we ons ongemakkelijk voelen, geven we verkeerde signalen. Zou u willen dat het makkelijker werd? 
Serge leert u een aanpak die successen garandeert en telefonisch prospecteren zelfs plezierig maakt. 

1 dag - 09.00-16.00u
Dinsdag 9 november 2016
€ 275,00 * Serge Dal Bosco

Uw reclame, weggegooid geld?
Focus op wat rendeert
Ondernemers adverteren er vaak op los, bang om de virtuele trein te missen, maar zonder echt resultaat. 
Kurt Ostyn is vurige verdediger van een eenvoudig en realistisch marketingbeleid. Hij geeft u voorbeelden 
van kleine en middelgrote Vlaamse ondernemingen en deelt met u zijn ’20 fundamenten’ voor een gezonde 
kmo-marketing. 

1/2 dag - 13.30-16.30u
Dinsdag 17 januari 2017 
€ 175,00 * Kurt Ostyn
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U bent te duur
Weersta aan de druk op uw marge
Wist u dat 80% van de bedrijven en verkopers verkeerd reageren op die opmerking? U hoeft niet toe te geven 
aan de prijzendruk. Philippe leert u in deze training de kneepjes om te onderhandelen mét behoud van uw 
marge.

1/2 dag - 13.30-16.30u 
Dinsdag 8 december 2016
€ 175,00 * Philippe Sarens

Boost uw sales
Intensieve training met direct resultaat
Hangt er meer verkoop in de lucht dan u binnenhaalt? Succes komt niet vanzelf, maar de vaardigheden om 
commercieel toppen te scheren, kan u – zelfs in snel tempo – leren. Philippe dompelt u onder in een inten- 
sieve salestraining die uw aanpak voor altijd zal veranderen, zodat meer klanten voor u kiezen en uw  
verkoopcijfers in de hoogte gaan.

1 dag - 09.00-16.00u
Donderdag 26 januari 2017
€ 275,00 * Philippe Sarens

De realistische gesprekken en rollenspellen uit deze opleiding,  
zal ik tijdens heel mijn carrière meedragen.

antwerpse-kmo-academie.be
Hebt u vragen?
Bel naar 078 15 99 99 of mail: klantencentrum@syntra-ab.be

INFO & INSCHRIJVEN
  

tot

-40%
met de kmo- 
portefeuille 

(*) Prijzen zijn excl. 21% btw, incl. broodjeslunch en drank tijdens de pauzes. Doe voordeel met de KMO-portefeuille  (zie p. 14).
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Munt slaan 
uit het  
internet

Sociale media bieden een geweldig platform om te netwerken en uw doelgroep te bereiken.  
Ze hebben ook een grote invloed op de Google ranking van uw website. Elk kanaal heeft zijn  
karakteristieken, valkuilen en voordelen. Deze trainingen zorgen ervoor dat u online door de 
juiste mensen wordt opgemerkt en er ook langs die kant geld binnenkomt. 

Antwerpen in zicht
Hoe bereikt u de regionale doelgroep online?
In de huidige wereld moet bijna elke kmo haar klanten met een degelijk online aanbod kunnen bedienen. 
Hoe pakt u dat aan? Expert Lieven Van De Velde leert u de tips & tricks om via gerichte kanalen en online 
tools uw doelgroep in de regio Antwerpen te bereiken. U verhoogt gegarandeerd de leads naar uw website.

1 dag – 09.00-16.00u
Dinsdag 6 december 2016  
€ 275,00 * Lieven Van De Velde

Websitedokter
Laat uw site analyseren door een expert
Weet u niet of uw website goed zichtbaar is op het web? En of hij gebruiksvriendelijker kan? Hoe hij overkomt 
in de ogen van bezoekers? Lieven vertelt het u. Tijdens deze namiddag bespreekt hij de websites van de  
deelnemers. U ziet dus ook hoe uw collega-ondernemers het doen. Op basis van wat Lieven ziet, geeft hij u 
tips rond gebruiksvriendelijkheid, inhoud en vindbaarheid door de zoekrobots. 

1/2 dag - 13.30-16.30u
Dinsdag 13 december 2016
€ 175,00 * Lieven Van De Velde
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Nieuwe klanten via LinkedIn
Uw profiel als lead generation tool
Uw LinkedIn-profiel kan ervoor zorgen dat prospecten zelf naar u toe komen. Waarvoor gebruikt u  LinkedIn  
en waarvoor niet? Hoe doet u dat, online netwerken? Wat bereikt u met status updates? En wat doet u met 
een bedrijfspagina? Véronique doet uit de doeken hoe LinkedIn werkt en hoe u er zonder veel inspanning 
voordeel uit haalt. Ze geeft tips om uw profiel aantrekkelijk te maken en klanten te vinden. Return on  
investment verzekerd!

1/2 dag - 13.30-16.30u
Donderdag 17 november 2016 
€ 175,00 * Véronique De Prycker

Facebook
Haal er extra verkoop uit
Facebook is het sociale kanaal met het grootst aantal gebruikers in ons land. Hoe maakt u hier efficiënt  
gebruik van voor uw communicatie- en marketingdoelen? Waarmee moet u rekening houden? Facebook 
wordt namelijk strenger in wat ze van uw pagina laten zien aan uw fans. Tom laat u buitengaan met  
een heldere bagage en bruikbare tips die u meteen aan het werk zetten. 

1 dag – 09.00-16.00u
Vrijdag 16 december 2016 
€ 275,00 * Tom Sweetlove

Deze training verdient zichzelf terug met de eerste klant  
die u binnenhaalt.

Tom Sweetlove getuigt van een diepgaande kennis van social media 
die hij met enthousiasme overbrengt. Hij gaat ook echt in op onze 
vragen en opmerkingen. 
Sarah Hennion, Piramide Consulting

antwerpse-kmo-academie.be
Hebt u vragen?
Bel naar 078 15 99 99 of mail: klantencentrum@syntra-ab.be

INFO & INSCHRIJVEN
  

(*) Prijzen zijn excl. 21% btw, incl. broodjeslunch en drank tijdens de pauzes. Doe voordeel met de KMO-portefeuille  (zie p. 14).



10
  

Financiën, 
de brandstof 
van uw zaak

Geen motor draait zonder een bron van energie. Voor uw zaak zijn de financiën de brandstof  
die alles gaande houdt. Aan de ene kant komen ze binnen, aan de andere kant gaan ze buiten. 
Hoe goed is uw motor afgesteld? Weet u wat u verbruikt? Hoe bewaakt u alles, ook als u geen 
financiële kenner bent?

Balanslezen voor niet-financiële professionals
Aandachtspunten en valkuilen
Met een minimale financiële bagage kan u de balans of jaarrekening gebruiken als beslissingsinstrument. De 
jaarrekening vertelt hoe u er financieel voor staat en zegt ook iets over de financiële gezondheid van klanten 
of leveranciers. U krijgt inzicht in de kwantitatieve en de kwalitatieve bouwstenen van een jaarrekening. 

1 dag – 09.00-16.00u 
Maandag 12 december 2016
€ 275,00 * Marie D’Haene

Businessplan op één A4
Maak uw plannen concreet
De middelen van elke onderneming zijn beperkt: financieel en menselijk. Strategisch maakt u keuzes.  
Die moeten duidelijk zijn voor iedereen die meewerkt. An gebruikt de OGSM-methodiek: Objective, Goals,  
Strategies, Measures. U krijgt helder waar u over een bepaalde tijd wil staan en hoe u er wil geraken.

1/2 dag - 13.30-16.30u
Dinsdag 29 november 2016 
€ 175,00 * An Vermeulen
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Slechte betalers
Kordaat aangepakt
Heel wat kmo’s komen in de problemen door laattijdige betalingen van klanten. Hoe pakt u slechte betalers 
aan? Kan u preventief zorgen dat klanten tijdig betalen? Wat zet u in uw algemene voorwaarden, in uw  
aanmaning? Kan u zich verzekeren tegen wanbetalers?

1/2 dag - 13.30-16.30u
Donderdag 19 januari 2017
€ 175,00 * Patrick Van der Avert

Leg uw boekhouder op de rooster
En werk nog beter samen
Uw boekhouder is uw rechterhand op belangrijke momenten zoals de aangiftes, investeringen… Maar ook 
op alle andere momenten moet u met hem/haar kunnen overleggen, advies inwinnen en samen resultaten 
onder de loep nemen. Werner geeft u een praktisch inzicht in de samenwerking met een boekhouder.

1/2 dag - 13.30-16.30u
Donderdag 1 december 2016 
€ 175,00 (*) Werner Van Loo

Subsidies
Laat geen geld van de overheid liggen
Diversiteitsplannen, KMO- portefeuille, IWT, Sectorfondsen, IBO, GIBO, CIBO… ? In veel kmo’s zijn mensen 
nog niet vertrouwd met tegemoetkomingen en mogelijke kostenoptimalisaties. Geen nood, Leen geeft u  
advies inzake subsidies en andere kanalen die u steun kunnen opleveren.

1/2 dag - 13.30-16.30u
Dinsdag 29 november 2016 
€ 175,00 * Leen Goosens

Professioneel inkopen
Uw winst begint hier
Inkoop is keuzes maken. U moet omschrijven wat uw bedrijf nodig heeft, leveranciers in kaart brengen,  
offertes analyseren, onderhandelen en contracten afsluiten. De Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek 
levert voor deze training een deskundige spreker die u tips en tricks geeft, en u op weg zet om al bij uw  
aankoop meerwaarde voor de zaak te genereren.

1/2 dag - 13.30-16.30u
Dinsdag 31 januari 2017 
€ 175,00 *

antwerpse-kmo-academie.be
Hebt u vragen?
Bel naar 078 15 99 99 of mail: klantencentrum@syntra-ab.be

INFO & INSCHRIJVEN
  

(*) Prijzen zijn excl. 21% btw, incl. broodjeslunch en drank tijdens de pauzes. Doe voordeel met de KMO-portefeuille  (zie p. 14).
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Mensen  
inzetten

De juiste medewerkers vinden, afspraken maken naar ieders tevredenheid, uw team  
aansturen en het beste in mensen naar boven brengen… Personeelsbeleid en leidinggeven  
zijn geen eenvoudige opdrachten. Fouten maken hoort bij elk leerproces, maar met deze  
trainingen zet u al belangrijke stappen vooruit.

Eerste hulp bij leidinggeven
Haal meer uit uzelf en uw team
Wat is uw stijl van leidinggeven? Bereikt u wat u wil? Wat is de essentie? Rode draad doorheen deze  
training is dat we vertrekken vanuit uw eigen situatie. Wat werkt en wat niet? Hoe verkrijgt u medewerking  
en wint u vertrouwen? Serge geeft u op basis van NLP-technieken (Neuro-Linguïstisch Programmeren)  
een aantal tools en inzichten waarmee u en uw team beter gaan renderen. 

2 dagen – 09.00-16.00u
Maandagen 14 en 17 november 2016
€ 550,00 * Serge Dal Bosco

Flexibel verlonen
Opslag geven zonder armer te worden
Individualisering van arbeidsrelaties en langere loopbanen creëren nieuwe uitdagingen: duurzame inzet- 
baarheid, flexibeler samenwerken en levenslang leren. Flexibel verlonen is in volle opgang: werknemers  
krijgen de keuze om hun loonpakket samen te stellen met extralegale voordelen. Leen vertelt u wat alter- 
natieve of flexibele verloning inhoudt, welke voorwaarden gelden en wat de voor- en nadelen zijn. 

1/2 dag - 13.30-16.30u
Donderdag 15 december 2016 
€ 175,00 * Leen Goossens
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Blunders bij ontslag
Fouten die u wil vermijden
Het Eenheidsstatuut heeft het vroegere ontslagrecht door elkaar geschud. En hoewel u bij complexe  
dossiers ongetwijfeld advies vraagt aan experten, kan u zich met wat inzicht veel ellende besparen.  
Reinhilde Goussaert heeft voor u een arsenaal van tips, bruikbare richtlijnen en pragmatische inzichten. 
Geen juridische spitstechnologie, geen vrijblijvende anekdotes. Wel een overzicht van de meest gemaakte 
procedurele, operationele, emotionele en financiële blunders in ontslagdossiers. 

1/2 dag - 13.30-16.30u
Donderdag 17 november 2016 
€ 175,00 * Reinhilde Goussaert

Succesvol aanwerven
Vang die witte raaf
In elke aanwervingsprocedure schuilen valkuilen waardoor u er misschien niet de geknipte persoon uitpikt. 
Hoe bereidt u zich voor? Hoe screent u een cv? Krijgt u een betrouwbaar beeld van de kandidaat tijdens een 
gesprek? Reinhilde neemt u mee in het proces en leert u om competentiegerichte selectiegesprekken te 
voeren met de STAR(R)-techniek. (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie) U stelt bepaalde competen-
ties voorop, peilt naar wat de kandidaat in een situatie onderneemt en evalueert het resultaat. Met wat u hier 
leert, zal u de witte raaf niet laten vliegen. 

1 dag - 09.00-16.00u
Dinsdag 22 november 2016 
€ 275,00 * Reinhilde Goussaert

tot

-40%
met de kmo- 
portefeuille 

De opleiding van Reinhilde Goussaert was een bijzonder ervaring. 
Het is een plezier om te zien met welke passie ze haar kennis  
en ervaring deelt en tijd maakt voor toepassingen.
Ellen Van Nuffel, Tempo Team Professionals

antwerpse-kmo-academie.be
Hebt u vragen?
Bel naar 078 15 99 99 of mail: klantencentrum@syntra-ab.be

INFO & INSCHRIJVEN
  

(*) Prijzen zijn excl. 21% btw, incl. broodjeslunch en drank tijdens de pauzes. Doe voordeel met de KMO-portefeuille  (zie p. 14).
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Betaal tot 40% minder
met de KMO-portefeuille

Zaakvoerders van een kmo, zelfstandigen en mensen met een vrij beroep kunnen  
via de KMO-portefeuille een tegemoetkoming aanvragen voor opleiding of advies  
door erkende dienstverleners. 

Een kleine onderneming kan jaarlijks een tussenkomst tot € 10.000 ontvangen,  
een middelgrote onderneming tot € 15.000. U bepaalt zelf hoe u dit bedrag verdeelt  
over opleiding en advies.

Kleine onderneming (KO) < 50 wn, omzet ≤ 10 mio of balanstotaal ≤ 10 mio

Middelgrote onderneming (MO) < 250 wn, omzet ≤ 50 mio of balanstotaal ≤ 43 mio

Hoe gaat u te werk?
1 Registreer uw kmo op de site kmo-portefeuille.be met uw e-ID of federaal token. U ontvangt per post  
 een activerings-url. Nadat u die u op de site van de KMO-portefeuille ingeeft, bent u gelinkt aan een kmo. 

2 Bij de inschrijving van uzelf of een medewerker op onze website, kent u al het te betalen bedrag. Wacht  
 niet tot u een factuur ontvangt. Vraag op kmo-portefeuille.be uw subsidie zo snel mogelijk aan via ‘nieuw  
 project’. Doe het niet later dan 14 dagen na de start van de training, anders is de termijn verstreken.  .  
 Geef de volledige kostprijs van de opleiding op, incl. catering en excl. btw. 
 Het erkenningsnummer van Syntra AB voor de KMO-portefeuille is DV.o102557.

3 Stort uw eigen aandeel van de prijs excl. btw binnen de 30 dagen na uw aanvraag in de KMO- 
 portefeuille. Het aandeel bedraagt 70% voor MO’s, 60% voor KO’s. U ontvangt een bevestigingsmail van  
 KMO-portefeuille na uw storting.

4 Als u de factuur van Syntra AB ontvangt, kan u deze volledig betalen vanuit de KMO-portefeuille, behalve  
 de btw. Die dient u nog apart aan ons te betalen.

Bekijk de info en het filmpje op syntra-ab.be/kmo-portefeuille.
Voor vragen over de KMO-portefeuille kan u gratis bellen naar het nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn.

INFO & VIDEO
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09/11/16 Doelgericht prospecteren
Succes verzekerd

1 dag Serge Dal Bosco p. 6

14 en  
17/11/16

Eerste hulp bij leidinggeven
Haal meer uit uzelf en uw team

2 dagen Serge Dal Bosco p. 12

17/11/16 Nieuwe klanten via LinkedIn
Uw profiel als lead generation tool

1/2 dag Véronique De Prycker p. 9

17/11/16 Blunders bij ontslag
Fouten die u wil vermijden

1/2 dag Reinhilde Goussaert p. 13

22/11/16 Succesvol aanwerven
Vang die witte raaf

1 dag Reinhilde Goussaert p. 13

29/11/16 Businessplan op één A4 
Maak uw plannen concreet

1/2 dag An Vermeulen p. 10

29/11/16 Subsidies
Laat geen geld van de overheid liggen

1/2 dag Leen Goosens p. 11

01/12/16 Leg uw boekhouder op de rooster  
En werk beter samen

1/2 dag Werner Van Loo p. 11

06/12/16 Antwerpen in zicht 
Hoe bereikt u de regionale doelgroep online?

1 dag Lieven Van De Velde p. 8

08/12/16 U bent te duur
Weersta de druk op uw marge

1/2 dag Philippe Sarens p. 7

12/12/16 Balanslezen voor niet-financiële professionals 
Aandachtspunten en valkuilen

1 dag Marie D'Haene p. 10

13/12/16 Websitedokter
Laat uw site analyseren door een vakexpert

1/2 dag Lieven Van De Velde p. 8

15/12/16 Flexibel verlonen
Opslag geven zonder armer te worden

1/2 dag Leen Goossens p. 12

16/12/16 Facebook
Haal er extra verkoop uit

1 dag Tom Sweetlove p. 9

17/01/17 Uw reclame, weggegooid geld?
Focus op wat rendeert

1/2 dag Kurt Ostyn p. 6

19/01/17 Slechte betalers
Kordaat aangepakt

1/2 dag Patrick Van der Avert p. 11

26/01/17 Boost uw sales
Intensieve salestraining met direct resultaat

1 dag Philippe Sarens p. 7

31/01/17 Professioneel inkopen
Uw winst begint hier

1/2 dag Spreker van de  
Vereniging voor Inkoop 
en Bedrijfslogistiek (VIB)

p. 11

Chronologisch 
overzicht 

  



EEN NIEUW GEBOUW MET 
VEEL LICHT EN RUIMTE
De nieuwe campus van Syntra AB vindt u in Berchem langs De Singel, 
tegen de spoorwegbrug. De medewerkers van de hoofdzetel namen  
er eind 2015 hun intrek. Stap voor stap zijn ook de theorie- en praktijk- 
lokalen van de oude campus naar het nieuwe gebouw overgebracht.  
Vanaf september 2016 is de volledige campus in gebruik. Ook de  
Antwerpse KMO-Academie is hier gehuisvest. 

VLOT BEREIKBAAR
De locatie is makkelijk te bereiken met de trein, tram of bus. Komt u met 
de wagen, dan parkeert u best in Q-park onder het plein van het station.  
Meer informatie vindt u op  
syntra-ab.be/campussen/campus-antwerpen.

AUDITORIUM, VERGADER-, LES- EN PRAKTIJKLOKALEN 
Zoekt u een geschikte ruimte voor een presentatie of een workshop, een  
vergadering? Ons nieuwe gebouw in Berchem heeft ook lokalen voor u.  
Surf naar syntra-ab.be/lokalen.

  

Borsbeeksebrug 32
2600 Berchem

078 15 99 99

antwerpse-kmo-academie.be
klantencentrum@syntra-ab.be linkedin.com/company/syntra-bedrijfstrainingen
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