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Maak het verschil  
met een bedrijfsopleiding op maat
 

Ben je op zoek naar meer flexibiliteit en controle over de inhoud  
van de opleiding? Wil je bedrijfsdoelstellingen halen én tegelijkertijd 
de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers stimuleren? 
Dan bieden de maatopleidingen van Syntra Bizz de oplossing.

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. Hierdoor krijgen zij het gevoel dat in 
hen geïnvesteerd wordt. Door het aanleren van nieuwe expertises, kunnen ze hun 
taak efficiënter uitvoeren.

LEUVEN

ANTWERPEN

MECHELEN

CENTRAAL VANUIT HET 
ECONOMISCHE HART VAN VLAANDE-
REN

Centraal vanuit onze campussen in Antwerpen, 
Leuven en Mechelen richten we ons tot jou als 
ondernemer en tot je medewerkers. Waar in 
Vlaanderen je bedrijf ook gevestigd is.

De bedrijfsopleidingen van Syntra Bizz kunnen 
we organiseren in jouw bedrijf, op de locatie 
die je zelf kiest of in één van onze campussen. 
Jij bepaalt dus zelf waar en wanneer.

Een maatopleiding kost minder 
dan je denkt. Check de prijs-
simulatie op syntra-bizz.be/ 
bedrijfsopleidingen

Beslis zelf over de inhoud en 
timing van de opleiding.

Maak het verschil 
Jij geniet altijd van een voordelige 
groepsprijs

Jij bepaalt zelf de inhoud en 
de doelstellingen

Jij bepaalt waar en wanneer

Jij en je medewerkers boeken 
onmiddellijk resultaat

Jij hebt slechts één aanspreekpunt
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syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen 
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be

“Meer en meer bepalen 
bedrijven liever zelf de 
inhoud van de oplei-
ding, afgestemd op 
hun bedrijfsstrategie 
en wat hun medewer-
kers nodig hebben.” 

Debbie Van Gossum,  
Opleidingsadviseur 
Syntra Bizz

BIZZ

“Ik heb veel bijgeleerd in 
de maatopleiding Adobe 
Illustrator. De cursus was 
afgestemd op de noden 
van onze afdeling. De 
kennis en tips kon ik 
direct toepassen in 
mijn job waardoor ik 
in vergelijking met 
vroeger veel tijd 
bespaar.”

Agfa – 
Daniel De Doncker
Dienst Multimedia
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Je betaalt bovendien tot 40% minder 
met de KMO-portefeuille (erkennings-
nummer maatopleidingen DV.O215959)



Actuele thema’s, 
professioneel aangepakt
 

De opleidingsadviseurs en de docenten van Syntra Bizz houden 
voortdurend de vinger aan de pols als het op nieuwe tendensen 
en toepassingen aankomt. Zij zijn er als de kippen bij om nieuwe 
opleidingen te introduceren die ervoor zorgen dat ook jij snel mee 
bent met wat op je afkomt.

“Wij wachten niet tot men 
ons de vraag stelt om een 
opleiding te organiseren. 
Wij werken proactief en 
hebben de opleiding 
meestal al klaar staan als 
een bedrijf ons hierover 
een vraag stelt.”

Yannick Van Aken,  
Opleidingsadviseur 
Syntra Bizz
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6  Management en bedrijfsbeheer 

8 Informatica

10 Bouw en elektro

12 Financiën en verzekeringen

14  Grafische en audiovisuele technieken

16  Talen en redactie

18 Transport en logistiek

20 Vastgoed

22 Veiligheid, preventie en milieu

24 Verkoop, marketing en communicatie

Maak kennis met 
onze kernsectoren

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

JOB CRAFTING

ENERGIEBEWUST BOUWEN

DIGITALE  TRANSFORMATIE

INTERNET OF THINGS

VIRTUAL REALITY

GROWTH HACKING

GDPR & PRIVACY
“Toen iedereen zich nog maar amper 

bewust was van de impact van de 
GDPR-wetgeving, stond bij ons al een 

infoavond rond dit zeer actuele thema op 
het programma. Dat we juist zaten bewijst 

het succes ervan. We organiseerden deze 
infoavonden intussen 12 keer.”

Stefan Van de Velde, sectorconsulent informatica



Opleiding Start Campus

Succesvol rekruteren en selecteren 15 maart 2018 Antwerpen

HR-Basics-Modulair traject 15 maart 2018 Antwerpen

Burn-out coach 15 maart 2018 Antwerpen

Assertiviteit op het werk 16 maart 2018 Antwerpen

Leiding geven, een vak apart
20 maart 2018
8 mei 2018

Antwerpen
Antwerpen

Goede afspraken maken goede werknemers 29 maart 2018 Antwerpen

Timemanagement en omgaan met stress 17 april 2018 Antwerpen

Vertrouwenspersoon basis 17 april 2018 Antwerpen

HR-officer 18 april 2018 Antwerpen

De kunst van het delegeren 19 april 2018 Antwerpen

KPI-managementmodellen 19 april 2018 Antwerpen

Payroll- en personeelsadministratie 19 april 2018 Antwerpen

Basisopleiding sociaal recht 19 april 2018 Antwerpen

Personeelsadministratie 19 april 2018 Leuven

Coaching voor niet-leidinggevenden 26 april 2018 Antwerpen

Masterclass voor office professionals 26 april 2018 Antwerpen

Masterclass voor office professionals: communicatie op de werkvloer 26 april 2018 Antwerpen

Klant- en doelgericht communiceren 26 april 2018 Leuven

Selectiegesprekken anno 2018 26 april 2018 Antwerpen

Omgaan met klachten en moeilijke klanten 27 april 2018 Antwerpen

Assertiviteitstraining 2 mei 2018 Mechelen

Effectief en efficiënt vergaderen 2 mei 2018 Antwerpen

Verloning in al zijn facetten 3 mei 2018 Antwerpen

Masterclass voor office professionals: non-verbale communicatie en lichaamstaal 3 mei 2018 Antwerpen

Prestatie- en competentiemanagement 17 mei 2018 Antwerpen

Masterclass voor office professionals: uitblinken in klantgerichtheid 17 mei 2018 Antwerpen

Masterclass voor office professionals: problemen oplossen en conflicten vermijden 24 mei 2018 Antwerpen

Als de wegen scheiden: ontslag 31 mei 2018 Antwerpen

Efficiënt netwerken 5 juni 2018 Antwerpen

Het arbeidsreglement, het fundament van een goed personeelsbeleid 14 juni 2018 Antwerpen

Boek een vakexpert  
in management en bedrijfsbeheer
Syntra Bizz heeft een netwerk van bijna 1000 docenten. Wij garanderen voor elke be-
drijfsopleiding een docent die specialist is in zijn vak. Ook als het gaat over manage-
ment en bedrijfsbeheer. Zij focussen zich op jouw bedrijfsactiviteit en stimuleren het 
leerproces door het gebruik van actuele cases, praktijkvoorbeelden en interactie.

Flexibele opleidingen voor  
bedrijfsleiders, kader-
personeel en bedienden.  
Professioneel en betaalbaar.
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• Excelleren in klantgerichtheid

• Communicatie op de werkvloer

• Omgaan met veranderingen

• Problemen oplossen en conflicten 
vermijden

• Time- en stressmanagement

• Spreken voor een groep

• Functionerings-, evaluatie- en  
verzuimgesprekken

• Leiding geven op de werkvloer

• Projectmanagement

• Burn-out preventie

Een greep uit onze bedrijfsopleidin-
gen over management en bedrijfs-
beheer die wij regelmatig op maat 
organiseren. Zit er iets bij voor jou of 
je medewerkers?

ONZE VAKEXPERTEN IN 
MANAGEMENT EN BEDRIJFSBEHEER

Tom Van Dorst

Business trainer & 
coach. Een krak in 
communication skills, 
timemanagement, 
management en 
leadership

Bart Moens

open, betrokken en 
positief, ervaringsgericht, 
met de klemtoon op het 
ontwikkelen en oefenen 
van inzichten en vaardig-
heden

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Leen Goossens

Leen heeft 30 jaar praktijk-
ervaring in het volledige 
personeelsbeleid. Haar 
aanpak gaat recht op het 
doel af. Jij plukt alleen 
maar de voordelen!

An Vermeulen

Syntra Bizz heeft ook heel wat kant-en-klare opleidingen rond management  
en bedrijfsbeheer. Ze starten binnenkort in één van onze campussen. 
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

Nieuw

HR-Basics modulair traject

In het nieuwe modulair traject 
HR-basics krijg je het ant-
woord op een zeer belang-
rijke vraag: wat is een goed 
personeelsbeleid? 
Dit modulair traject is een 
aaneenschakeling van 7 
interactieve modules, die 
je eventueel ook afzon-
derlijk kan volgen.
Rekrutering, payroll, 
personeelsadministra-
tie, verloning, compe-
tentiemanagement, 
ontslag, arbeidsre-
glement: het komt 
uitgebreid aan bod.

Start: 15 maart 2018, 
campus Antwerpen

Ervaren gids in groei-, 
verbeter- en veran-
dertrajecten. Zij denkt 
creatief en innovatief. 
En laat je duidelijke 
keuzes maken.

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



Boek een vakexpert  
in informatica
Syntra Bizz beschikt over een netwerk van meer dan duizend docenten waaronder heel 
wat specialisten in informatica en digitale media. Geen generalisten, maar vakvrouwen 
en -mannen die zich enkel toeleggen op dat bepaald facet van de sector. Wij voorzien 
dan ook steeds de juiste docent, die gepokt en gemazeld is in zijn of haar materie, voor 
jouw opleiding. Wij zorgen voor de perfecte oplossing van jouw IT-vraagstuk.

Flexibele opleidingen voor  
programmeurs, IT-mede-
werkers en iedereen die pro-
fessioneel met informatica 
en digitale media actief is. 
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• Alle MS-Office tools: Excel, Office 365, 
Outlook, Powerpoint, Sharepoint, Word. 
Van beginners tot gevorderden.

• E-commerce

• Omgaan met social media

• Werken met tablet

• HTML, CSS, C#

• Drupal en WordPress

• Netwerkbeheer

• Aantrekkelijke nieuwsbrieven en 
emailmarketing

• Een website positioneren

• Google Adwords en Analytics

Een greep uit de bedrijfsopleidingen 
over informatica die wij regelmatig op 
maat organiseren:

ONZE VAKEXPERTEN IN 
INFORMATICA

Hans Vandenbogaerde

Meer dan 25 jaar gebeten 
door het IT-gebeuren. Hans 
is een Inspirerend trainer en 
coach in IT- en project ma-
nagement.

Frederik Delfosse

De 10 jaar ervaring van 
Frederik leren jou digitale 
beleving te optimaliseren.
Van SEO en SEA kent hij 
alles.
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Elke Wambacq

Door mensen met 
elkaar te verbinden 
zorgt Elke ervoor dat 
organisaties transfor-
meren naar een fijne 
werkplek.

Tom Sweetlove

Een aantal kant-en-klare opleidingen rond informatica en  
digitale media starten binnenkort. Je kan zo instappen. 
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

“De docenten vertalen de theorie 
vlot naar de praktijk. Door de vele 
oefeningen in MS Office krijgen 
onze medewerkers de vaardig-
heden echt in de vingers.”

Philips – Frank Klockaerts
Human Resources

“Het tempo van de MS 
Excel cursussen is aange-
past aan het niveau van 
onze medewerkers. De 
docenten zijn top in hun 
vak. Deze maatopleidin-
gen zijn professioneel 
en betaalbaar.”

Hubo – 
Dunja Ramaekers Trans-
lator/financial admini-
stration

Opleiding Start Campus

MS Excel Basis 22 maart 2018 Antwerpen

Facebookmarketing
22 maart 2018
17 mei 2018

Antwerpen
Leuven

Efficiënt werken met MS Excel
26 maart 2018
19 april 2018

Mechelen
Antwerpen

MS Excel Workshop: grafieken
27 maart 2018
3 mei 2018

Leuven
Antwerpen

MS Excel Power Pivot 16 april 2018 Antwerpen

HTML en CSS voor beginners 16 april 2018 Antwerpen

Een website sterk positioneren in Google
16 april 2018
16 mei 2018

Antwerpen 
Mechelen

Drupal 8 17 april 2018 Mechelen

Visuele social media marketing: Pinterest en Instagram 23 april 2018 Antwerpen

Marketing automation met Active Campaign
25 april 2018
28 mei 2018

Mechelen
Antwerpen

WordPress Gevorderden 15 mei 2018 Mechelen

Google Adwords Expert 17 mei 2018 Antwerpen

WordPress WooCommerce 23 mei 2018 Mechelen

Email marketing 24 mei 2018 Antwerpen

WordPress Basis 28 mei 2018 Antwerpen

MS Excel Workshop: databanken, draaitabellen en draaigrafieken meerdere data*
meerdere 
campussen

VBA voor MS Excel meerdere data*
meerdere 
campussen

MS Excel Workshop: formules en functies meerdere data*
meerdere 
campussen

Correct omgaan met social media meerdere data*
meerdere 
campussen

Webstatistieken met Google Analytics meerdere data*
meerdere 
campussen

Leert je hoe je 
digitaal kan groeien 
dankzij nieuwe com-
merciële opportu-
niteiten en flitsende 
marketingacties.

*kijk op onze website www.syntra-bizz.be/informatica op welke datum en in welke campus we deze opleiding 
organiseren.

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



Boek een vakexpert  
in bouw en elektro
Onze docenten, door en door gespecialiseerd in bouw en elektro, spelen in op jouw  
bedrijfsactiviteit en stimuleren het leerproces door het gebruik van actuele cases, praktijk-
voorbeelden en interactie. Al onze docenten staan dagdagelijks met hun 2 voeten in de 
praktijk. Alle nieuwe technieken, tendensen en wetten, kennen zij beter dan hun broekzak.

Flexibele opleidingen voor  
wie actief is in de bouw-  
en aanverwante sectoren.  
Professioneel en betaalbaar.
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• Mentoropleiding in de bouwsector

• Kostprijsberekening

• BA4 en BA5 

• GI en GII, al of niet versneld

• Basisopleiding elektriciteit

• VCA basis en VCA/VOL

• Koeltechnieken

• Inbraakbeveiliging

• Planlezen

Een greep uit de bedrijfsopleidingen 
uit de bouw- en elektrosector die wij 
regelmatig op maat organiseren:

ONZE VAKEXPERTEN IN 
BOUW & ELEKTRO

Bart Seghers

Energievriendelijk 
bouwen, isolatie, ven-
tilatie, thermografie: 
daar weet Bart alles 
over.

Bart Pilate

Gereputeerd trai-
ner-coach in bouw- en 
aanverwante secto-
ren. Bart zoekt naar 
de meerwaarde in zijn 
cursisten.
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Dirk Guffens

Is als energiedeskun-
dige in de ban van 
passiefhuizen, ecolo-
gisch bouwen en nog 
veel meer.

Ludwig Van Loock

Syntra Bizz heeft ook talrijke opleidingen rond bouw en elektro klaar staan.  
Ze starten binnenkort in één van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be.

Opleiding Start Campus

Timemanagement voor de bouw 16 maart 2018 Antwerpen

Energiezuinig bouwen: aanvaarde bouwknopen in de woningbouw 19 maart 2018 Antwerpen

Energiezuinig bouwen: wijzigingen K-peil naar S-peil 20 maart 2018 Antwerpen

Waterbeheer en sanitair 21 maart 2018 Mechelen

Mentoropleiding in de bouwsector 21 maart 2018 Antwerpen

Uitvoering van een aannemingscontract 21 maart 2018 Antwerpen

Sluiten van een aannemingscontract 21 maart 2018 Antwerpen

Praktijkopleiding Bepleisteren van muren 21 maart 2018 Mechelen

BA4 Basics
21 maart 2018
2 mei 2018

Leuven
Mechelen

Praktijkopleiding Tegelzetten 22 maart 2018 Mechelen

One-day-topic: thermografie 23 maart 2018 Leuven

Vochtproblematiek in woningen 26 maart 2018 Antwerpen

Asbest - Eenvoudige handelingen 26 maart 2018 Mechelen

Opmaken van een risicoanalyse voor een bouwopdracht 26 maart 2018 Mechelen

Modulair traject: bouwrecht voor private bouwwerken 28 maart 2018 Antwerpen

Energie- en verwarmingstechnieken 28 maart 2018 Mechelen

BA5 Vakbekwaam persoon 18 april 2018 Mechelen

Cerga-gasmonteur 18 april 2018 Mechelen

Verzekeringen in de bouwsector 19 april 2018 Antwerpen

Gebouwenthermografie voor gevorderden 23 april 2018 Mechelen

Energiezuinig bouwen: onderhouden van ventilatiesystemen 24 april 2018 Leuven

Energiezuinig bouwen: buitenschrijnwerk, zonnewering en beglazing 25 april 2018 Mechelen

Energiebewust verlichten 26 april 2018 Leuven

Praktijkopleiding Klinkers leggen 8 mei 2018 Mechelen

Hernieuwing erkend technicus gasvormige brandstoffen GII 15 mei 2018 Mechelen

Herkennen en voorkomen van bouwfouten 16 mei 2018 Leuven

BA4 Gewaarschuwd persoon 16 mei 2018 Mechelen

Hernieuwen certificaat vloeibare brandstoffen 17 mei 2018 Mechelen

Erkend technicus gasvormige brandstoffen GII - Versneld traject 24 mei 2018 Mechelen

Zelfstandig elektri-
cien. Gepassioneerd 
om zijn kennis door 
te geven en te zorgen 
voor veilig werk.

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

Nieuw

Modulair traject 
Technisch operator

Kampt jouw bedrijf ook met deze 
uitdagingen? Productiestilstand 
door afwezigheden, hoog ver-
loop bij arbeiders, hopeloos 
zoeken naar goede technie-
kers? 
Motiveer je huidige technici 
waardoor je hen in dienst 
houdt en hen opleidt tot de 
vakmannen of -vrouwen 
die jij voor ogen hebt.
Het nieuwe modulai-
re traject “Technisch 
operator” is hiervoor de 
ideale formule.

Meer info: www.syntra-bizz.
be/opleidingen/modulair-tra-
ject-technisch-operator

Start: 8 maart 2018, 
campus Mechelen

De bouw- en elektro-opleidingen 
van Syntra Bizz zijn erkend door



Boek een vakexpert  
in financiën en verzekeringen
Met een netwerk van gespecialiseerde docenten garanderen wij ook voor een bedrijfs-
opleiding in financiën of verzekeringen die docent die een kei is in zijn vak. Iedere docent 
focust zich ook op jouw bedrijfsactiviteit en stimuleert het leerproces via actuele cases, 
praktijkvoorbeelden en interactie.

Flexibele opleidingen voor  
bedienden, boekhouders en 
zaakvoerders.
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• Financial basics voor niet-financiële 
professionals

• Financiële rapportering met MS Excel

• Balanslezen en ratio-analyse

• Vennootschapsbelasting

• Enkelvoudig en dubbel boekhouden

• BTW 

• Aftrekbare kosten

• Verzekeringen van bedrijven

• Efficiënt debiteurenbeheer

Een greep uit de bedrijfsopleidingen 
uit de financiën- en verzekering-
sector die wij regelmatig op maat 
organiseren:

ONZE VAKEXPERTEN IN 
FINANCIËN & VERZEKERINGEN

Rafaël Mermans

is Master in de handelswetenschappen, op-
tie accountancy en daarbovenop ook nog 
Master in de rechten. Hij beschikt over heel 
wat nationale en internationale praktijker-
varing bij gerenomeerde auditbedrijven.

Roger Hofman

bruist van ervaring als 
het op boekhouden en 
btw-wetgeving aankomt. 
Hij overlaadt je met tips 
en tricks.
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Wim De Meulemeester

Wim is erkend boekhouder-
fiscalist, specialist richting 
vrije beroepen. Hij is ook een 
veel gevraagd gastspreker 
op seminaries.

Bruno Laermans

Syntra Bizz heeft ook een aantal opleidingen rond financiën en verzekeringen klaar 
staan. Ze starten binnenkort in één van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

“Wat kun je vragen aan je boekhou-
der om te weten of het goed zit met 
je zaak? En wanneer weet je of je 
boekhouder zijn werk goed doet? 
Zijn mijn aftrekbare kosten geop-
timaliseerd? Zo’n dingen vraag ik 
me al de hele tijd af. 
Dankzij de sessies “Meepraten 
met de boekhouder” kreeg ik 
concrete antwoorden en tips. 
De dingen werden eindelijk dui-
delijk. Dat vond ik heel gerust-
stellend.”

Tom Renders

Opleiding Start Campus

Balanslezen en ratio-analyse 17 april 2018 Antwerpen

Praktische snelcursus personenbelasting 18 april 2018 Antwerpen

Meepraten met de boekhouder
19 april 2018
17 mei 2018

Antwerpen
Leuven

Financiële rapportering met MS Excel 20 april 2018 Antwerpen

Grondige cursus vennootschapsbelasting 24 april 2018 Leuven

Het ABC van fiscaal aftrekbare kosten 26 april 2018 Antwerpen

Dubbel boekhouden 3 mei 2018 Mechelen

Vastgoedfinanciering 17 mei 2018 Antwerpen

Praktische opleiding btw 17 mei 2018 Antwerpen

Financial basics voor niet-financiële professionals 24 mei 2018 Antwerpen

Financieel boekhoudkundig management 31 mei 2018 Mechelen

Bruno is doordrongen 
van cijfers en wetgeving. 
Maar brengt deze “dro-
ge” materie op een vlotte 
en begrijpbare manier.

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

De financiële opleidingen 
van Syntra Bizz zijn erkend door



Boek een vakexpert  
in grafische & audiovisuele technieken
Syntra Bizz beschikt over een netwerk van heel wat docenten die een kei zijn in 
grafische en audiovisuele technieken en die dit ook nog op een interactieve manier 
kunnen overbrengen aan de cursisten. Een opleiding bij Syntra Bizz is geen eenrich-
tingsverkeer maar een aaneenschakeling van actuele cases en praktijkvoorbeelden.

Flexibele en betaalbare 
opleidingen voor creatieve 
professionals.
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• AutoCAD

• SketchUp

• Revit

• Ontwerpen met Adobe InDesign, 
Photoshop en Illustrator 

• Videomontage met Adobe Premiere 
en After Effects

• Digitale fotografie

• 3D-printing

• Webdesign

Een greep uit de bedrijfsopleidin-
gen uit de grafische en audiovisuele 
sector die wij regelmatig op maat 
organiseren:

ONZE VAKEXPERTEN IN 
GRAFISCHE & AUDIOVISUELE 
TECHNIEKEN

Herman Huys

Als zelfstandig fotograaf heeft 
Herman een pak technische en 
creatieve skills. Hij deelt die graag 
op een vlotte manier met zijn 
cursisten.

Luc Lodewyckx

Als architect is Luc 
een pionier op het 
vlak van het digita-
le ontwerp. 
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Christianne Rademakers

Met meer dan 20 jaar ervaring  
in de grafische sector is Chris-
tianne de ideale docente om 
je te coachen op het vlak van 
grafische software.

Sven Smouts

Syntra Bizz heeft ook een aantal opleidingen rond grafische en audiovisuele  
technieken klaar staan. Ze starten binnenkort in één van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

“Ik nam graag foto’s, maar ik zat 
vooral naar foto’s in magazines 
te kijken. Zo goed kon ik ze zelf 
nooit maken”

In de opleiding Fotografie had ik 
meteen het gevoel dat ik goed 
zat. Ik leerde veel over de tech-
nische details van mijn fototoe-
stel en over studio-uitrusting, 
maar ook over Photoshop.

Matz Nilsson
www.thematz.com

Opleiding Start Campus

An evening with VR (Virtual Reality) 19 maart 2018 Antwerpen

AutoCAD voor de bouw - 3D 20 maart 2018 Mechelen

Adobe Photoshop 22 maart 2018 Leuven

Masterclass Photoshop: werken met 3D-afbeeldingen 27 maart 2018 Antwerpen

3D Juweelontwerp - Initiatie 18 april 2018 Antwerpen

Basis vastgoedfotografie
24 april 2018
29 mei 2018

Antwerpen
Leuven

Videomontage met Adobe Premiere 25 april 2018 Antwerpen

Adobe InDesign 26 april 2018 Leuven

Tuintekenen met SketchUp 2 mei 2018 Leuven

Juwelenfotografie 8 mei 2018 Antwerpen

Adobe Illustrator 15 mei 2018 Mechelen

Masterclass fotografie: Omgaan met reportageflits 17 mei 2018 Antwerpen

AutoCAD 22 mei 2018 Leuven

SketchUp
26 mei 2018
4 juni 2018

Antwerpen
Mechelen

Masterclass fotografie: Naaktfotografie 31 mei 2018 Antwerpen

Sven is een echte 
Adobe-addept en 
dus een kei in al 
hun grafische op-
maakprogramma’s.

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



Boek een vakexpert  
in talen en redactie
De docenten in de opleidingen rond talen en redactie halen het beste in je boven.  
Ze zijn zelf zeer actief als journalist, copywriter of blogger. Onze taaldocenten zijn 
virtuozen in hun taal - of zelfs native speakers - die de kennis van hun taal aan jou 
overbrengen. Op een interactieve en praktijkgerichte manier. 

Flexibele opleidingen voor  
mensen met een creatieve pen 
of een stukje talenknobbel. 

16      SYNTRA BEDRIJFSOPLEIDINGEN

• Frans

• Engels

• Duits

• Italiaans

• Spaans

• Nederlands voor anderstaligen

• Klantvriendelijk telefoneren in het 
Frans

• Creatief en doelgericht schrijven

• Professioneel bloggen

• Storytelling

Een greep uit de bedrijfsopleidingen 
uit de sector talen en redactie die 
wij regelmatig op maat organiseren:

ONZE VAKEXPERTEN IN 
TALEN & REDACTIE

Guido Everaert

Verhalen maken content duidelij-
ker en maken een merk tastbaar. 
Guido weet hoe je omgaat met 
storytelling en wat dit voor jouw 
bedrijf kan betekenen.

Liesbet Waeckens

is studie- en taal-
coach en vertaler 
Nederlands-Duits. 
Sie schafft das!
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Martine Kurrels

Syntra Bizz heeft ook een aantal opleidingen rond talen en redactie klaar staan.  
Ze starten binnenkort in één van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

“We boetseren met woorden 
en zinnen tot je de juiste snaar 
raakt.”

“Er zijn niet zoveel kansen om 
nieuwe, sterke copywriters op 
te leiden. Ik vind het een plezier 
om elke cursist stap voor stap 
verder te brengen in zijn of 
haar schrijfvaardigheid”

Sofie Willems, 
docente copywriter

Opleiding Start Campus

Snelcursus Duits 25 april 2018 Antwerpen

Club de communication en Français 25 april 2018 Mechelen

Klantvriendelijk telefoneren in het Frans 26 april 2018 Antwerpen

Creatief schrijven 8 mei 2018 Antwerpen

Doelgericht schrijven 8 mei 2018 Antwerpen

Martine is de coach 
en moderator in 
onze succesvolle  
“Club de communi-
cation en Français”

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

BIZZ



Boek een vakexpert  
in transport en logistiek
Ook als het gaat over transport en logistiek komt Syntra Bizz sterk uit de hoek. Met de 
haven van Antwerpen in onze achtertuin weten wij perfect wat je bedrijf op dat vlak 
nodig heeft. Wij laten onze docenten inspelen op jouw bedrijfsactiviteit. Zij stimuleren 
het leerproces door het gebruik van actuele cases, praktijkvoorbeelden en interactie.

Flexibele opleidingen voor  
magazijnbedienden, chauf-
feurs, dispatchers en nog 
veel meer.
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• Kostprijsberekening in transport

• Internationale handel

• Incoterms

• Heftruck en reachtruck

• Hoogtewerker

• Rolbrugbediening

• Vakbekwaamheid beroepschauffeur 
Code 95

• Dispatcher

• Logistiek bediende

Een greep uit de bedrijfsopleidingen 
uit de transport- en logistieke sector 
die wij regelmatig op maat organi-
seren:

ONZE VAKEXPERTEN IN 
TRANSPORT & LOGISTIEK

Valentin Lambrechts

Valentin is een kei in supply 
chain oplossingen en alles 
wat te maken heeft met 
import en import.

Christel Somers

Christel is onze docente 
in de opleiding dispat-
cher. Haar logistieke 
skills zijn intussen 
beroemd.
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Dominiek D’HaeneMarc Van Boven

Syntra Bizz heeft ook enkele opleidingen rond transport en logistiek klaar staan.  
Ze starten binnenkort in één van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

Uniek in Vlaanderen: de basis-
opleiding spoorwegtechnieken

Goederentransport per spoor zit in 
de lift. Het is een boeiende trans-
portsector maar blijft echter een 
besloten wereld en is dus weinig 
bekend bij het grote publiek.

Deze basisopleiding gaat in op 
verschillende aspecten van de 
veiligheidsfuncties van beroe-
pen als treinbestuurder, ran-
geerder, keurder en dispatcher.

Syntra Bizz organiseert deze 
opleiding samen met Lineas. 
Ze start op 10 april 2018 in 
onze campus te Antwerpen.

Meer info: www.syntra-bizz.be/
basisopleiding-spoorwegtech-
nieken

Opleiding Start Campus

Nascholing vakbekwaamheid: EHBO en ongevalsaangifte 17 maart 2018 Mechelen

Reachtruck (IS-002) - onervaren 26 maart 2018 Antwerpen

Basisopleiding spoorwegtechnieken 10 april 2018 Antwerpen

Heftruck: gevorderden (IS-001) 23 april 2018 Antwerpen

Alle documenten internationale handel 27 april 2018 Mechelen

Nascholing vakbekwaamheid: Ladingbeveiliging 28 april 2018 Mechelen

Kostprijsberekening in transport 18 mei 2018 Antwerpen

Heftruck: basisopleiding 28 mei 2018 Antwerpen

Bediener Rolbrug (IS-011) 1 juni 2018 Antwerpen

Hoogtewerker (IS-005) 21 juni 2018 Antwerpen

Marc is adviseur in 
transport van ge-
vaarlijke goederen. 

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

Dominiek heeft zijn eigen 
ambulancebedrijf en is dus de 
ideale docent voor de nascho-
ling vakbekwaamheid: EHBO 
en ongevalsaangifte.



Boek een vakexpert  
in vastgoed
De docenten in de sector vastgoed van Syntra Bizz zijn doordrongen van alle  
aspecten van het makelaarsvak en al wat er bij hoort.  Hun opleidingen zijn een  
aaneenschakeling van actuele cases, praktijkvoorbeelden en interactie.  
Behaal je BIV-opleidingspunten in één van onze bedrijfsopleidingen.

Flexibele opleidingen voor  
vastgoedbedienden en ma-
kelaars. 
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• Vastgoedfotografie

• Correct inschatten van renovatie-
dossiers

• Schattingen

• Facebookmarketing voor vast-
goedmakelaar

• Plaatsbeschrijving

• Huurwetgeving

• Voorbereiding op de BIV-test

Een greep uit de bedrijfsopleidingen 
uit de vastgoedsector die wij regel-
matig op maat organiseren:

ONZE VAKEXPERTEN IN 
VASTGOED

Dirk Wolters van der Wey

Hij bereidt je op een 
pragmatische manier 
voor op de stagiair-oplei-
dingen en de BIV-test.

Mathieu Verwilghen

Mathieu leidde ooit één 
van de grootste spelers 
in de vastgoedsector. 
Hij deelt zijn kennis en 
ervaring graag met jou. 
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Bruno Haquin

Bruno runt een make-
laarskantoor van één 
van de grootste spe-
lers op de Belgische 
markt. 

Frank Daelemans

Syntra Bizz heeft ook talrijke opleidingen rond vastgoed klaar staan.  
Ze starten binnenkort in één van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

“Je leert veel bij door de cases, 
vragen en opmerkingen van je 
medecursisten!” 

Luc is als zelfstandige actief in 
een kantoor dat zo’n 50 gebou-
wen in portefeuille heeft. Zelf 
beheert hij 6 gebouwen en is hij 
syndicus in 2 ervan.

Zijn opgedane kennis uit de 
opleiding syndicus kan hij dus 
zeer goed gebruiken. 

Luc Op de Beeck, syndicus

Opleiding Start Campus

GDPR en vastgoed 15 maart 2018 Antwerpen

Vastgoedstylist 17 april 2018 Antwerpen

Vastgoed inkopen in 15 stappen 17 april 2018 Antwerpen

Facebookmarketing voor vastgoedmakelaars 19 april 2018 Antwerpen

Vastgoedrekenen 19 april 2018
17 mei 2018

Leuven
Antwerpen

Geopunt Vlaanderen 24 april 2018 Antwerpen

Basis vastgoedfotografie 24 april 2018
29 mei 2018

Antwerpen
Leuven

Breng meer structuur in je vastgoedkantoor! 26 april 2018 Antwerpen

Plaatsbeschrijving 26 april 2018
26 april 2018

Antwerpen
Leuven

Optimaliseer het resultaat van je medewerkers 27 april 2018 Antwerpen

Competent naar de BIV-test 8 mei 2018 Antwerpen

Vastgoedfinanciering 17 mei 2018 Antwerpen

Schattingen 17 mei 2018
17 mei 2018

Antwerpen
Leuven

Haal meer uit je bestaande vastgoedportefeuille! 28 mei 2018 Antwerpen

Individuele begeleiding BIV-test 20 maart 2018
24 april 2018
22 mei 2018
12 juni 2018

Leuven
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen

Frank leidt een be-
heerskantoor en kan 
je dus alles leren wat 
een goed syndicus 
moet weten.

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

Vrijwel alle vastgoedopleidingen 
van Syntra Bizz zijn erkend door

BIZZ



Boek een vakexpert  
in veiligheid, preventie en milieu
De opleidingen in deze sector zijn zeer populair. Het zijn dan ook opleidingen die 
zorgen voor een optimale bedrijfscultuur, veiligheid op het werk en dus onrecht-
streeks ook levens redden. Daarvoor selecteerden wij de beste docenten in hun vak.
Ze spelen flexibel in op jouw bedrijfsactiviteit en stofferen hun cursussen met  
actuele cases, praktijkvoorbeelden en interactieve elementen.

Flexibele opleidingen voor  
preventieadviseurs, maar 
eigenlijk ook voor alle  
medewerkers in het bedrijf. 
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• EHBO

• Asbestverwijdering

• Levensreddend handelen

• Brandpreventie

• Preventieadviseur

• Weg- en werfsignalisatie

• Stellingbouw en werken op hoogte

• Hef- en tiltechnieken

• Rugpreventie

Een greep uit de bedrijfsopleidingen 
uit de veiligheid-, preventie- en mili-
eusector die wij regelmatig op maat 
organiseren:

ONZE VAKEXPERTEN IN 
VEILIGHEID, PREVENTIE &
MILIEU

Karim Chaachoua

Karim heeft zijn eigen veiligheids-
bedrijf en werkt in die hoedanigheid 
voor vele grote bedrijven. Hij is dan 
ook jouw geknipte docent voor alle 
veiligheidsopleidingen.

Kurt Verstockt

Kurt is actief bij de 
preventiedienst van 
de Lokale Politie en 
weet alles van in-
braakbeveiliging
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Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Jacques Ooms

Syntra Bizz heeft ook talrijke opleidingen rond veiligheid, preventie  
en milieu klaar staan. Ze starten binnenkort in één van onze campussen.  
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

“De opleiding voldeed volledig 
aan onze eisen ook qua timing en 
locatie”

Total Safety, de internationale 
marktleider op het gebied van 
geïntegreerde veiligheidsoplos-
singen, zocht naar een maatop-
leiding. Samen met Syntra Bizz 
organiseerden ze een oplei-
ding “train the trainer” voor 
hun medewerkers.

“De docent contacteerde 
mij ruim op voorhand om 
de inhoud van de opleiding 
af te stemmen op onze 
noden.”

Werner Van Dam, Pro-
ject and Training Coor-
dinator Total Safety

Opleiding Start Campus

VCA - Basis 19 maart 2018
4 juni 2018

Antwerpen
Leuven

Asbest - eenvoudige handelingen 26 maart 2018 Mechelen

Inbraakbeveiliging bijscholing - conceptie 18 april 2018 Mechelen

Levensreddend handelen 0- tot 12-jarigen 21 april 2018
7 juni 2018

Mechelen
Leuven

Bijscholing hulpverlener - ziekteleer 25 april 2018 Antwerpen

VCA VOL (Veligheid voor Operationeel Leidinggevenden) 24 mei 2018 Mechelen

Inbraakbeveiliging bijscholing - Leidinggevend personeel 28 mei 2018 Mechelen

Jacques is - naast 
zaakvoerder van zijn 
eigen bedrijf - ook 
docent aan meerdere 
scholen en opleidings-
centra.

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



Boek een vakexpert  
in verkoop, marketing en communicatie
Verkoop, marketing en communicatie. Het zijn zeer belangrijke pijlers in elk bedrijf. Je 
mag het beste product maken of leveren, als het niet verkocht geraakt, ben je er niets 
mee. Onze opleidingen in verkoop, marketing en communicatie zijn dan ook een must 
voor ieder bedrijf. 

Flexibele opleidingen voor  
sales- en marketingprofielen. 
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• Verkoopstechnieken

• Klantgerichtheid

• Onderhandelingstechnieken

• Opleiding winkelmanagers en -assisten-
ten

• Mystery shopping

• Etalagetechnieken

• Omgaan met klachten en moeilijke 
klanten

• Telefonisch prospecteren

• Contractmanagement

Een greep uit de bedrijfsopleidingen 
uit de verkoop-, marketing en com-
municatiesector die wij regelmatig 
op maat organiseren:

ONZE VAKEXPERTEN IN 
VERKOOP, MARKETING &
COMMUNICATIE

Serge Dal Bosco

Serge is trainer en coach 
in sales, communication en 
management skills. Kennis, 
Kunde, Actie zijn de kern-
waarden van Serge.

SYNTRA BEDRIJFSOPLEIDINGEN      25    

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

Tatiana Vansteenbeeck

Op een eenvoudige, krach-
tige en gestructureerde 
manier naar respectvolle en 
efficiënte communicatie is 
het motto van Tatiana.

Geert Verdonck

Syntra Bizz heeft ook talrijke opleidingen rond verkoop, marketing en communicatie 
klaar staan. Ze starten binnenkort in één van onze campussen. Inschrijven kan vlot 
via onze website www.syntra-bizz.be

Arnold Van Gansewinkel, cursist 
“Commerciële vaardigheden voor 
beginners” en “Marketing”

Arnold studeerde af bij Syntra 
en werkt nu voltijds als account 
manager, maar richtte daarna 
ook zijn eigen bedrijf op waarin 
hij starters en kleine zelfstandi-
gen helpt in hun marketing- en 
communicatieactiviteiten.

Zijn motto: “de dag leert de 
dag”. Dit is volgens hem de 
beste manier om vooruit te 
raken.

Opleiding Start Campus

Zakelijk tekenen 19 maart 2018 Antwerpen

Webstatistieken met Google Analytics 22 maart 2018
26 april 2018
28 mei 2018
6 juni 2018

Antwerpen
Leuven
Antwerpen
Mechelen

Een website sterk positioneren in Google 16 april 2018
16 mei 2018

Antwerpen
Mechelen

Elevator Pitch: verkoop jouw idee in 3 minuten! 19 april 2018 Antwerpen

Facebookmarketing voor vastgoedmakelaars 19 april 2018 Antwerpen

Brandmanagement: van bedrijf naar merk 19 april 2018 Antwerpen

Storytelling 19 april 2018 Antwerpen

Visuele social media marketing: Pinterest en Instagram 23 april 2018 Antwerpen

Nieuwe klanten via LinkedIn 24 april 2018 Antwerpen

Marketing automation met ActiveCampaign 25 april 2018
28 mei 2018

Mechelen
Antwerpen

Klant- en doelgericht communiceren 26 april 2018 Leuven

Correct omgaan met social media 7 mei 2018
23 mei 2018

Antwerpen
Mechelen

Doelgericht schrijven 8 mei 2018 Antwerpen

Creatief schrijven 8 mei 2018 Antwerpen

Geef nooit korting! 17 mei 2018 Antwerpen

Google AdWords Expert 17 mei 2018 Antwerpen

Facebookmarketing 17 mei 2018
7 juni 2018

Leuven
Antwerpen

Moeilijke telefoongesprekken? Lig er niet wakker van! 18 mei 2018 Antwerpen

E-marketing: van commerciële website naar social media 18 mei 2018 Antwerpen

WordPress WooCommerce 23 mei 2018 Mechelen

Guerilla-marketing 23 mei 2018 Antwerpen

E-mailmarketing 24 mei 2018 Leuven

Efficiënt netwerken 5 juni 2018 Antwerpen

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

Gedreven en gepassi-
oneerd communicator 
en inspirator, vastbe-
raden, open-minded. 
Dat is Geert.

Lieven Van de Velde

18 jaar ervaring in 
SEO, e-commerce, 
user experience, 
social media, Google 
analytics en e-mail-
marketing

BIZZ



Volg het voorbeeld van deze bedrijven

Verminder je 
opleidingsfactuur

INVESTEER IN JE MEDEWERKERS

Volg het voorbeeld van onderstaande bedrijven en boek een maatopleiding voor je medewerkers.  
Verscherp hun competenties, geef richting aan hun ontwikkeling en versterk meteen ook je organisatie.
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Een lokaal nodig?

Zoek je een geschikt lokaal voor een presentatie of workshop?
Een conferentieruimte nodig? Of een uitgerust PC- of praktijklokaal?
Syntra Bizz kan je - zowel ’s avonds als overdag - een gepaste ruimte ter 
beschikking stellen tegen interessante voorwaarden.
Meer info op syntra-bizz.be/ikzoekeenlokaal
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Bekijk de info en het 
filmpje op syntra-bizz.be/
kmo-portefeuille.

FEDERATIE
ALUMINIUM
CONSTRUCTEURS

SYNTRA BIZZ IS OOK JOUW PARTNER VOOR  
BEROEPSORGANISATIES, SOCIALE FONDSEN EN COMMERCIËLE PARTNERS

Door ons uitgebreid netwerk van docenten, de faciliteiten op drie campussen, onze administratieve en commerciële 
slagkracht is Syntra Bizz de uitgelezen partner voor diverse organisaties die opleidingen willen integreren in hun aan-
bod naar leden en/of klanten. Doe beroep op onze middelen en expertise. Met verschillende organisaties en bedrijven 
werden al echte win-win, langdurige samenwerkingen opgezet.

Een partnership met Syntra Bizz

“We kozen resoluut voor de 
makkelijk bereikbare locatie van 
Syntra Bizz in Berchem, vlak 
tegenover het station. De aula was 
ruim, de glazen wand met uitzicht 
op de sporen zorgde voor veel 
daglicht en er was geen enkel geluid 
dat kon storen. Alles liep perfect.

Herkes vzw – Chris Sterkens
Uitgever tweetalige voorleesboekjes 
nik-nak

Hoe groter de groep, hoe lager de opleidingskost per 
persoon. Vanaf 4 personen zijn bedrijfsopleidingen 
op maat vaak voordeliger dan de som van 4 indivi-
duele inschrijvingen in het kant-en-klare aanbod. 

Je betaalt tot 40% minder met de KMO-portefeuille 
(erkenningsnummer maatopleidingen DV.O215959). 

Ben je lid van Unizo of Bouwunie? Dan krijg je een 
bijkomende korting van 10%.

Bekijk de info 
en het filmpje op 
syntra-bizz.be/ 

kmo-portefeuille.



Bedrijfsopleidingen 
bij Syntra Bizz.
    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 40% korting)

• Maak kennis met onze persoonlijke  

aanpak, van intake tot follow-up

078 15 40 05          opmaat@syntra-bizz.be        syntra.nu/bizzoplinkedin t e
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Contacteer ons vandaag nog!

Debbie Van Gossum

opleidingsadviseur
Antwerpen-Noorderkempen

0495 87 13 83

debbie.vangossum@syntra-bizz.be

opleidingsadviseur
Mechelen-Zuiderkempen

0499 27 67 63

kim.priem@syntra-bizz.be

opleidingsadviseur
Brussel-Leuven

0478 77 52 61
yannick.vanaken@syntra-bizz.be

Yannick Van Aken

Projectcoördinator 

03 451 99 99
antonia.stankova@syntra-bizz.be

Kim Priem Antonia Stankova

Campus Antwerpen, Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem (vlakbij Berchem Station)
Campus Leuven, Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee
Campus Mechelen, Oude Baan 2, 2800 Mechelen

BIZZ


