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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
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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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Syntra Bizz komt naar je toe
Syntra Bizz heeft naast eigen campussen in Antwerpen, Leuven en Mechelen ook hotspots in:
• Gent (Meetdistrict Ghelamco Arena)
• Geel (Thomas More en Transport Academy)
• Sint-Niklaas (Bedrijvencentrum Waasland)
• Westerlo (Kamp C) 
• Sint-Katelijne-Waver (Wim verhuur)
• Bornem (Percerti)
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Wij werken goed en graag samen met sterke 
partners waardoor we meer lesplaatsen kunnen 
voorzien in een ruimere regio, alsook de faciliteiten 
voor specifieke opleidingen zoals duurzaam 
bouwen, logistiek of veiligheid. #samensterk

En we komen graag naar jullie toe, 
op locatie in gans Vlaanderen.

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

BIZZ

Meet the team

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

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

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

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

Check onze open programmatie 
op syntra-ab.be/opleidingen.

Andy Andries
Opleidingsadviseur | 0493 35 47 16
andy.andries@syntra-bizz.be

GEEL

SINT-NIKLAAS WESTERLO
SINT-KATELIJNE-WAVERBORNEM

GENT

LEUVEN

MECHELEN

ANTWERPEN

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


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!“

Beslis zelf over de inhoud en 
timing van de opleiding.

BIZZ

Wij helpen graag met … 
Subsidies
De overheid subsidieert opleiding in Vlaanderen, maak gebruik van deze subsidies. Kies voor een erkende 
opleidingsverstrekker als Syntra Bizz. We bekijken samen met jou of er opportuniteiten zijn voor jouw 
bedrijf of sector. Meer info op syntra-bizz.be/kortingen.

Het maken van een persoonlijk opleidingsplan
De arbeidsdeal van de regering verplicht organisaties met 
20 werknemers om jaarlijks een persoonlijk opleidingsplan 
(POP) te maken. Wij ondersteunen je graag bij het ontwikke-
len van zo’n plan – geheel vrijblijvend. 
Meer info op syntra-bizz.be/opleidingsplan.

Het engageren van medewerkers
Naast de input van de HR/L&D-verantwoordelijke peilen we  
ook naar de verwachtingen van de deelnemers aan de hand  
van vragenlijsten. Hierdoor verhoogt de betrokkenheid van de 
deelnemers en kunnen we concrete cases van henzelf inlassen. 
Gratis service bij bevestiging van de opdracht.

Verankering van training
Wij bieden hiervoor onderstaande oplossingen aan.
• Intervisie momenten waarbij de trainer met de deelnemers nog  

even herneemt wat ze geleerd hebben.
• Persoonlijke coaching van individuen om specifieke noden in te vullen
• De ‘coach de coach’ methode waarbij de trainer de teamverantwoorde-

lijke aanleert hoe de kennis effectief wordt toegepast.
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Een bedrijfsopleiding kost 
minder dan je denkt. Check de 
prijssimulatie op syntra-bizz.be/ 
bedrijfsopleidingen

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!

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.

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.”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.”

http://www.syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen
http://www.syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen


Flexibele opleidingen,
waar, hoe en wanneer 
je wil? Dat kan!
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Trainers: professionals 
uit het werkveld
Bedrijven investeren in opleidingen om diverse redenen. Het draagt bij tot efficiënter werken en het zorgt 
voor uitdaging en werkgeluk. Naast een groeiende open programmatie, organiseren we jaarlijks meer dan 
400 bedrijfsinterne opleidingen. Daarbij rekenen we op onze talentenvijver van +800 skilled professionals 
die klaar staan om hun ervaring en expertise met jou of je organisatie te delen.

Ben je freelance trainer en wil je graag bedrijven 
ondersteunen met jouw expertise en praktijkervaring? 
Meer info op syntra-bizz.be/vacatures-bij-syntra-ab.

 

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

http://www.syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen
http://www.syntra-bizz.be/vacatures-bij-syntra-ab


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

Hierdoor kunnen we als organisatie nog  
grotere digitale stappen vooruitzetten. 

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

Michel Meeus
Directeur ondersteunende diensten
Elegast, Antwerpen

Trots op onze klanten & partners
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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.

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

FEDERATIE
ALUMINIUM
CONSTRUCTEURS



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

Contacteer ons vandaag nog!

Syntra Bizz campussen
Antwerpen - Leuven - Mechelen

Syntra Bizz hotspots
Bornem - Gent - Geel

Sint-Katelijne-Waver - Sint-Niklaas 

Westerlo

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

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

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

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

Andy Andries
Opleidingsadviseur | 0493 35 47 16
andy.andries@syntra-bizz.be

http://www.facebook.com/SyntraBizz
http://www.syntra.nu/BIZZoplinkedin
http://www.syntra.nu/BIZZopyoutube
http://www.syntra-bizz.be
http://www.syntra-bizz.be



