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

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 de bedrijfsdoelstellingen halen én tegelijkertijd de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers stimuleren?
Dan bieden de bedrijfsopleidingen van Syntra Bizz de oplossing.
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Beslis zelf over de inhoud en
timing van de opleiding.

Wij begeleiden jou!
Syntra Bizz gaat verder dan het organiseren van opleidingen. Wij bekijken samen met jou wat de
competenties en - vooral - de talenten van je medewerkers zijn.
We brengen alles in kaart, ontdekken met jou wat de ‘missing links’ zijn en overleggen hoe we
die efficiënt invullen. Hierbij leggen we de focus op een duurzaam loopbaanbeleid. Met als doel:
groei, werkbaarheid en inzetbaarheid op korte en lange termijn.
Dat bedoelen wij met competentie- en talentmanagement.

CENTRAAL VANUIT HET
ECONOMISCHE HART VAN VLAANDEREN
Centraal vanuit onze campussen in Antwerpen, Leuven
en Mechelen en een extra leslocatie te Geel, richten we ons tot jou
als ondernemer en tot je medewerkers. Maar eigenlijk organiseren
we onze bedrijfsopleidingen in heel Vlaanderen. En uiteraard ook
online.
ANTWERPEN

GEEL

MECHELEN
LEUVEN

Maak het verschil
“Onze leiderschapstrajecten
scoorden het voorbije jaar ontzettend goed. Dit komt vooral
door onze persoonlijke aanpak
en nauwgezette opvolging. De
positieve feedback van onze
klanten bevestigt dat dit
werkt.”
Sarah Hansen
Opleidingsadviseur

Met andere woorden: de bedrijfsopleidingen van Syntra Bizz
kunnen we inplannen in jouw bedrijf, op de locatie die je zelf kiest
of in één van onze campussen. Jij bepaalt dus zelf waar en - ook wanneer.

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.
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Jij geniet altijd van een voordelige
groepsprijs
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Jij bepaalt zelf de inhoud en
de doelstellingen
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Jij bepaalt waar en wanneer
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Jij en je medewerkers boeken
onmiddellijk resultaat
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Jij hebt slechts één aanspreekpunt

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

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

Klassikale lessen of
online leren?
Ten gevolge van lockdowns en andere noodzakelijke en ingrijpende overheidsmaatregelen
ten gevolge van Covid-19 raakte het online
leren in een regelrechte stroomversnelling.
Ook Syntra Bizz stak een tandje bij en
maakte zich klaar voor een veranderende
opleidingsmarkt.
Wat we echter niet wilden was snel
slappe digitale afkooksels maken van wat
eigenlijk bedoeld was als klassikale les.
Daarom hebben we ook geen uniform
of gestandardiseerd patroon in onze
manier van lesgeven. Gewoonweg
omdat iedere les, ieder thema, ieder
bedrijf, maar ook iedere cursist of
cursistengroep anders is.
Dus ook op dit vlak onderscheidt
Syntra Bizz zich van de concurrentie. Als het online kan en een
meerwaarde biedt, zeggen wij
ja. Als het beter is in klassikaal
verband opteren we voor een
traditionele lesvorm. Dus ook
hierin blijven wij flexibel!
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BELEGGINGSTECHNIEKEN
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NIEUWE VASTGOEDOPLEIDINGEN

Actuele thema’s,
professioneel aangepakt, ook online
De opleidingsadviseurs, de productmanagers en de docenten van Syntra Bizz houden voortdurend de vinger aan de pols als het op nieuwe tendensen en toepassingen aankomt. Zij staan op de
eerste rij om nieuwe opleidingen te introduceren die ervoor zorgen dat ook jij snel mee bent met
wat op je afkomt.
VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

ECOLOGISCH BOUWEN

Door Covid-19 hebben wij ook versneld geschakeld als het op e-learning, blended learning of
online lesgeven aankomt. We stoppen niet zomaar een klassikale les snel even in een digitaal
kleedje, maar houden rekening met de praktische en technische aanpak en vooral met de
persoonlijke beleving van digitale lesformules.

Maak kennis met
onze kernsectoren

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE

EXTRA PROGRAMMEEROPLEIDINGEN

DRONEPILOOT

6

Management en bedrijfsbeheer

8

Informatica

10

Bouw en elektro

12

Financiën

14

Grafische en audiovisuele technieken

16

Talen en copywriting

18

Transport en logistiek

20

Vastgoed

22

Veiligheid, preventie en milieu

24

Verkoop, marketing en communicatie

25

Groenzorg

26

Metaalbewerking en automotive

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

“Het afgelopen jaar was moeilijk voor veel
van onze klanten. Toch merken we dat
investeren in hun mensen via opleiding
uiterst belangrijk bleef. Heel wat bedrijven gingen dan ook steevast voor
de groei van de compenties van hun
medewerkers.
We staan jou als opleidingsadviseur
dan ook graag bij voor al jouw
opleidingsvraagstukken en denken
mee richting opportuniteiten
voor het bedrijf én de werknemer.”
Debbie Van Gossum
Teamleader
opleidingsadviseurs
Syntra Bizz
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Flexibele opleidingen voor
bedrijfsleiders, kaderpersoneel en
bedienden.
Professioneel en betaalbaar.

Boek een vakexpert
in management, HR en bedrijfsbeheer

Syntra Bizz doet beroep op een netwerk van meer dan duizend docenten. Wij garanderen voor elke bedrijfsopleiding een docent die specialist is in zijn vak. Ook als het gaat over management, HR en
bedrijfsbeheer. Zij focussen zich op jouw bedrijfsactiviteit en stimuleren het leerproces door het gebruik
van actuele cases en praktijkvoorbeelden.
Een greep uit onze bedrijfsopleidingen over
management, HR en bedrijfsbeheer die wij
regelmatig op maat organiseren, ook online:

Enkele van onze vakexperten in
management, HR en bedrijfsbeheer

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook heel wat kant-en-klare opleidingen rond management, HR
en bedrijfsbeheer. Ze starten binnenkort in een van onze campussen.
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be
Algemeen en office management

Start

Campus

Basis managementvaardigheden
Bedrijfsprocessen visualiseren van A tot Z

20 april
10 mei
8 maart
21 april
19 april
28 april
27 januari
22 april
18 maart
24 maart
22 april
25 januari
28 april

Antwerpen
Antwerpen
Leuven
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen

Start

Campus

Grondslagen van projectmanagement
Efficiënt netwerken
Efficiënt vergaderen
Virtueel assistent - Introductie
Office Manager - Basisopleiding
Management assistant
Facility manager - Basisopleiding
Opruimcoach (Professional organizer)
Rouwcoach

Klantgerichtheid en onthaal
Conversatiemanagement: hoe reageren op online conversaties

•

Excelleren in klantgerichtheid

•

Competentie- en talentmanagement

•

Communicatie op de werkvloer

HRM en sociaal recht

•

Change management en omgaan met veranderingen

Assertiviteit op het werk

•

Innoverend denken - Design Thinking

Basisopleiding payroll

•

Mindmapping en businessmapping

•

Problemen oplossen en conflicten vermijden

•

Agressiebeheersing

•

Time-, stress- en prioritymanagement

•

Spreken voor een groep en mediatraining

•

Functionerings-, evaluatie- en verzuimgesprekken

•

Leiding en coaching geven op de werkvloer

•

Burn-out preventie

•

Job- en teamcrafting

•

Vergader- en presentatietechnieken (ook in andere
talen)

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

Moeilijke telefoongesprekken? Lig er niet wakker van!
Omgaan met klachten en moeilijke klanten
Uitblinken in klantgerichtheid

Leuven
Antwerpen

Persoonlijke ontwikkeling

Start

Campus

Assertiviteitstraining
Basisopleiding gezondheidscoach
Slecht nieuwsgesprek: praktijkopleiding
Coach contextuele therapie
Geweldloze communicatie
Geweldloze communicatie: vervolgopleiding
Krachtig beïnvloeden en overtuigen
Lifecoach
Relatiecoach

VUCA-coach: omgaan met onzekerheid

20 april
21 april
24 maart
22 april
29 april
16 maart
10 februari
21 april
24 mei
1 februari
9 maart
21 maart
28 april
26 april

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Leuven
Antwerpen
Antwerpen
Leuven
Antwerpen
Leuven
Antwerpen
Antwerpen

Leidinggeven

Start

Campus

28 januari
28 april
26 april
1 februari
24 maart
17 februari
5 mei
17 maart
21 april
28 april
28 april
10 maart
27 januari
21 april
meerdere data*
26 april
meerdere data*
meerdere data*

Leuven
Antwerpen
Antwerpen
Leuven
Antwerpen
Leuven
Antwerpen
Leuven
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Leuven
Mechelen
Antwerpen
Antwerpen
Leuven & Antwerpen
Leuven & Antwerpen

Basisopleiding sociaal recht
Budgetteren van personeelskosten
Burn-out coach
HR Businesspartner - Praktijkopleiding
HR-Officer
Loopbaancoach
Zelfzorg voor de coach
Personeelsadministratie
Praktische snelcursus payroll
Recruiter - Basisopleiding
Selectiegesprekken
Vertrouwenspersoon basis

Spreken voor een groep
Timemanagement en omgaan met stress

Changemanagement
Coaching voor niet-leidinggevenden

Heidi Snoeys

An Vermeulen

Ruben is expert in LEAN
Office/Services, project
management en change
management.

Heidi geeft trainingen
rond communicatie,
leidinggeven en projectmanagement

Ervaren gids in groei-, verbeteren verandertrajecten. Zij denkt
creatief en innovatief. En laat je
duidelijke keuzes maken.

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen

15 maart
21 april
25 januari
19 april
meerdere data*
28 april
meerdere data*
22 april
meerdere data*
meerdere data*
17 maart
10 mei
meerdere data*
meerdere data*
21 april
28 april
14 februari
21 april

Basisopleiding Lean Management: Lean Orange Belt

Ruben Persoone

Antwerpen

Campus

Basisopleiding Lean Management: Lean Yellow Belt

Als voormalig zaakvoerder van
een KMO weet zij goed met welke
uitdagingen een bedrijfsleider
dagdagelijks op HR-vlak te maken
krijgt.

31 maart
28 april
31 maart
12 mei
26 april

Antwerpen

Start

Basisopleiding coaching

Sandra Deboes
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De kunst van het delegeren
Equi-coaching: leiderschap in beweging
Effectieve communicatie op de werkvloer
Leidinggeven aan arbeiders
Mentoropleiding voor duaal leren
Communicatie voor de leidinggevende
Leidinggeven, een vak apart
Van collega naar leidinggevende

Antwerpen
Leuven & Antwerpen
Antwerpen
Leuven & Antwerpen
Antwerpen
Leuven & Antwerpen
Leuven & Antwerpen
Antwerpen
3 campussen*
3 campussen*
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen

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

NIEUW
MBA-Basics - Praktijkgerichte mini-MBA
In deze intensieve 6-daagse MBA met focus op
groei, management en leidinggeven in turbulente
tijden heeft als doel jou en je onderneming duurzaam te laten evolueren.
Ze stoom je klaar voor een succesvolle toekomst op vlak van o.a. organisatieontwikkeling,
strategie tot persoonlijk leiderschap.
Door de aangeleerde theorie direct om te
zetten naar de praktijk, ga je de materie
sneller eigen maken. Dankzij de opleiding
neem je afstand en sta je stil bij wat er
anders en beter kan op diverse domeinen
en samenwerkingen of partnerships.
Start: 25 april in campus Antwerpen
Meer info: syntra.nu/MBA_Basics
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Flexibele opleidingen voor
programmeurs, IT-medewerkers
en iedereen die professioneel
met informatica en digitale
media actief is.

Boek een vakexpert
in informatica

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

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.

Syntra Bizz beschikt over een enorm netwerk van 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 die docent, die gepokt en gemazeld is in zijn of
haar materie, voor jouw opleiding. Wij zorgen voor de perfecte oplossing van jouw IT-vraagstuk.

Netwerken en systeembeheer

Start

Campus

TCP/IP Computernetwerken
Cybersecurity (voor Netwerkbeheerders)
Azure SQL Database: databeheer in de cloud
Azure Administrator (AZ-104)
Azure Fundamentals (AZ-900)

ITIL© 4 Foundation
Windows Server 2019 instelleren en beheren

meerdere data*
14 februari
11 maart
16 mei
8 maart
15 maart
31 mei
27 april
25 mei
31 januari
2 mei
2 juni
9 maart

3 campussen*
Geel
Geel
Antwerpen
Mechelen
Mechelen
Antwerpen
Mechelen
Mechelen
Antwerpen
Mechelen
Mechelen
Geel

Business en IT

Start

Campus

Agile: Scrum Master

meerdere data*
11 februari
3 juni
16 februari
26 april
15 maart
6 mei

3 campussen*

Start

Campus

meerdere data*
meerdere data*
15 februari
26 april
meerdere data*
11 maart
4 mei

3 campussen*
Antwerpen & Mechelen
Mechelen
Antwerpen
Antwerpen & Mechelen
Antwerpen
Mechelen

DNS, DHCP en IPAM Computernetwerken
IoT voor Technici - Raspberry Pi
De nieuwe IoT-netwerken (LPWAN)

Een greep uit de bedrijfsopleidingen rond
informatica die wij regelmatig op maat organiseren,
ook online:
•

Alle MS-Office tools: Microsoft 365 als totaalpakket,
maar ook losse componenten als Excel, Word, Outlook,
PowerPoint, Access, SharePoint, Teams en OneNote.
Zowel voor beginners als voor gevorderden.

•

Omgaan met social media

•

HTML, CSS, C#, Adobe XD, Python, React, PHP, Java
en JavaScript, SQL, Linux, Windows

Prince2© Foundation, 6th Edition

Agile: Scrum Product Owner
Grondslagen van GDPR voor bedrijven en non-profit
Digitale Transformatie: maak je onderneming future proof
ICT voor niet-ICT’ers: efficiënter samenwerken en communiceren met je ICT-collega’s
IT-Projectmanagement

MS 365 - Kijk hiernaast welke MS Office-opleidingen we wanneer en in welke
campus organiseren
MS Excel - VBA (Visual Basic for Applications)
Business Intelligence met MS Excel - Microsoft Power Tools
Microsoft Project

Drupal, WordPress, WooCommerce, Shopify, Magento

SharePoint voor (intensieve) gebruikers en key-users

Cybersecurity, projectmanagement en netwerkbeheer

SharePoint voor administrators (IT-profielen)

•

Agile Scrum Master en Scrum Product Owner

Software development

Start

Campus

•

Prince2©, CCNA en ITIL©

AI: Fundamentals

Geel

•

Nieuwsbrieven en e-mailmarketing met o.a. MailChimp

•

Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager,
Google Data Studio

3 mei
18 januari
24 mei
meerdere data*
31 januari
9 maart
10 maart
27 april
4 februari
21 april
meerdere data*
5 mei
16 juni
meerdere data*
2 februari
8 juni
meerdere data*
25 januari
1 juni
5 mei

GDPR en privacy

AI: van Machine Learning tot Deep Learning
Python - Basisopleiding - Leren programmeren
Python - Geavanceerde programmeertechnieken en Software Engineering
Python - Data Analyse
Python - Data Science en AI
JavaScript: interactieve en dynamische websites bouwen

SQL voor gevorderden

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

React Basisopleiding
RPA Developer: Software Robots ontwerpen in UiPath
Software Testing

Start

Campus

meerdere data*

Basisopleiding Google Analytics - Krijg inzicht in je websitebezoekers

meerdere data*

SEO Basisopleiding - Verhoog je websiteranking en bereik meer klanten

meerdere data*

3 campussen*
3 campussen,
ook online*
3 campussen,
ook online*
Mechelen
Antwerpen
Mechelen
Antwerpen

Webdesign met HTML5 en CSS3 - Basisopleiding

17 februari
26 april
15 februari
28 april
17 maart
15 juni
meerdere data*

Websites maken met WordPress - Basisopleiding

meerdere data*

Google Data Studio: je (marketing) data efficiënt analyseren en visualiseren

Koen De Paepe

WordPress SEO Optimalisatie: verhoog je websiteranking

Is onze expert voor Excel
trainingen. Zowel voor
beginners als gevorderden.

Is doordrongen van alles wat
met Python te maken heeft. Zijn
enthousiaste manier van lesgeven
zorgt voor blije cursisten.

Is een kei in alles wat te
maken heeft met WordPress,
WooCommerce, html en css.

Is een ervaren trainer in WordPress,
MailChimp en andere webtools.

3 campussen* en blended
Mechelen
Antwerpen
Antwerpen
Mechelen
Mechelen
Antwerpen
Antwerpen & Mechelen
Mechelen
Antwerpen
3 campussen*
Mechelen
Antwerpen
3 campussen*
Antwerpen
Mechelen
Antwerpen

Basisopleiding Google Ads - Je website succesvol online promoten

Google Ads Expert (met Certified examen)

Bart Van Deuren

Geel

Web, mobile en social media

Google Analytics Expert (met Certified examen)

Kian Mohadjerin

Leuven
Interactieve webinar
Antwerpen
Antwerpen

•

Leren programmeren met C#
PHP Programmeren met Laravel
Docker en Containers basisopleiding
SQL Fundamentals

Isi Verwaest

Antwerpen

•

•

Enkele van onze
vakexperten in informatica

9

Tailwind CSS (voor developers)
Een succesvolle webshop starten in 21 stappen
Bouw je eigen webshop met WordPress en WooCommerce
Wireframing met Balsamiq: bepaal de structuur van je nieuwe website
Zapier: je data efficiënt beheren, automatiseren en integreren

9 maart
4 mei
29 maart
7 maart
9 februari
24 februari
17 maart

Antwerpen
4 campussen*
4 campussen*,
ook online
Antwerpen
Mechelen
Mechelen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen

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

Microsoft 365-opleidingen
Een goede kennis van de diverse componenten van
Microsoft 365 is gewoonweg onmisbaar in het actuele bedrijfsleven. Syntra Bizz heeft straffe docenten
in huis die jou of je medewerkers hierin perfect
opleiden.
MS 365 voor gebruikers - basisopleiding
Mechelen - 24 maart | Antwerpen - 2 en 21 april

MS 365 voor gebruikers - Efficiënt plannen en
documenten beheren
Antwerpen - 17 maart en 9 juni | Mechelen - 10 mei

MS OneNote
Mechelen - 25 februari | Geel - 29 april |
Antwerpen - 16 mei

MS Excel - Basis
4 campussen - meerdere data*

MS Excel - Gevorderden
4 campussen - meerdere data*

MS Excel - Draaitabellen
Mechelen - 10 februari | Geel - 22 maart en
13 juni | Antwerpen - 10 mei

MS Excel - Rapporteren
Mechelen - 10 maart | Antwerpen - 9 mei

MS PowerPoint
3 campussen - meerdere data*

MS Outlook
3 campussen - meerdere data*

MS Word
3 campussen - meerdere data*

MS Access
Mechelen - 16 maart |
Antwerpen - 4 mei

MS Teams
3 campussen - meerdere data*
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Flexibele opleidingen voor
wie actief is in de bouw
en aanverwante sectoren.
Professioneel en betaalbaar.

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, praktijkvoorbeelden en interactie.
Al onze docenten staan dagdagelijks met de twee voeten in de praktijk. Alle nieuwe technieken,
tendensen en wetten, kennen zij beter dan hun broekzak.
Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de bouwen elektrosector die wij regelmatig op maat
organiseren, ook online:

Enkele van onze vakexperten in
bouw & elektro

•

Mentoropleiding in de bouwsector

•

Kostprijsberekening en bouwadministratie

•

BA4 en BA5

•

GI en GII, al dan niet versneld

•

Basisopleiding elektriciteit en elektronica

•

VCA basis en VCA/VOL, ook in het Engels, het Frans
en in andere talen

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook talrijke opleidingen rond bouw en elektro klaarstaan.
Ze starten binnenkort in een van onze campussen.
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be.
Elektriciteit & Elektronica

Start

Campus

BA4 Gewaarschuwd persoon
BA5 Vakbekwaam persoon

meerdere data*
meerdere data*

Basisopleiding elektriciteit

meerdere data*

Basisopleiding industriële elektriciteit
Basisopleiding Logo!V8
Basisopleiding PLC
Domotica - gecertificeerde KNX-training - Basisopleiding
Domotica - gecertificeerde KNX-training - Advanced
Verlichtingsadviseur

meerdere data*
28 april
8 maart
meerdere data*
7 februari
9 maart

meerdere locaties*
meerdere locaties*
Mechelen &
Antwerpen
Mechelen
Mechelen
Mechelen
Mechelen
Mechelen
Mechelen

Bouwtechnische opleidingen

Start

Campus

Isolatie 2.0: vocht- en bouwknopen
Planlezen in de woningbouw
Praktijkopleiding gipswanden plaatsen
Praktijkopleiding tegelzetten
Werken met een graafmachine

21 maart
10 maart
14 februari
20 april
meerdere data*
3 februari
9 maart
14 maart

online webinar
Mechelen
Mechelen
Mechelen

28 maart

online webinar

Energie, HVAC en milieu

Start

Campus
Mechelen
Antwerpen
Mechelen
Mechelen

Hernieuwing certificaat technicus vloeibare brandstoffen
Erkend technicus gasvormige brandstoffen GI - Versneld
Hernieuwing erkend technicus gasvormige brandstoffen GI
Hernieuwing erkend technicus gasvormige brandstoffen GII
Cerga gasmonteur

27 april
10 mei
24 maart
25 mei
2 februari
3 mei
20 januari
10 mei
20 januari
3 maart
14 april
meerdere data*
7 februari
meerdere data*
31 maart
11 april

Management en administratie

Start

Campus

Algemene bouwadministratie
Kostenraming: voorbereidende werken, offerte,
nacalculatie, betaling van de werken
Projectbeheer voor kleine bouwbedrijven

3 februari

Mechelen

22 maart

Mechelen

27 januari

Mechelen

Houtskeletbouw
Vochtbeheersing tegen 2022
Vocht- en schimmelproblemen in appartementen - schade, gevolgen
en verzekeringstechnieken

•

Koeltechnieken, warmtepompen, airco

•

Inbraakbeveiliging (Wet Tobback)

•

Planlezen

•

Technisch operator (PLC, hydraulica, pneumatica,
onderhoudstechieken)

Energiezuinig bouwen: Installatie in relatie tot het E-peil
Ingrijpende energetische renovaties-minimale installatie-eisen
One-day-topic: thermografie
EPB: aanvaarde bouwknopen in de woningbouw

•

Thuisbatterij

Basisopleiding circulair bouwen

•

Bouwknopen en isolatieproblematiek

Meettoestellen in HVAC, het correct gebruik

•

Stellingbouw en werfsignalisatie

Ecologisch en duurzaam (ver)bouwen

•

Sanitaire installaties

•

Licht- en kleuradvies

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

IN DE KIJKER

Sint-Katelijne-Waver

online webinar
online webinar

Antwerpen
Mechelen
online webinar
Mechelen
online
Mechelen
Mechelen
Mechelen
Mechelen
Mechelen

Domotica - Gecertificeerde KNX-training
Minder energie gebruiken en toch niet inboeten aan comfort en veiligheid? Zorg voor
automatisering met KNX, de wereldwijde
standaard voor domotica en woningautomatisering.
Deze opleiding leert je de nodige technieken.
Meer info: Syntra.nu/KNX2022
Startdata:
Basisopleiding: 17 maart en 2 mei in
campus Mechelen
Advanced training: 7 februari
in campus Mechelen

Eddy Cruysberghs

Werner Declercq

Benjamin Grootaert

Is een autoriteit op het vlak van vochtbeheersing in gebouwen.
Hij is een veelgevraagd expert om de
oorzaak te achterhalen van vocht- en
hieraan gerelateerde bouwproblemen.

is een regelrechte specialist
in alles wat te maken heeft
met elektriciteit, verlichting,
domotica en beveiliging

Benjamin is onze spildocent in de
technische maatopleidingen die wij
voor diverse bedrijven organiseren en
die hij inhoudelijk stuurt.

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

De bouw- en elektroopleidingen van
Syntra Bizz zijn erkend
door
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SYNTRA BIZZ PROFESSIONELE OPLEIDINGEN

SYNTRA BIZZ PROFESSIONELE OPLEIDINGEN

Flexibele opleidingen voor
bedienden, boekhouders en
zaakvoerders.

Boek een vakexpert
in financiën

Met een netwerk van gespecialiseerde docenten garanderen wij ook voor een bedrijfsopleiding in
financiën 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.

Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de
financiële sector die wij regelmatig op maat
organiseren, ook online:
•

Financial basics voor niet-financiële professionals

•

Financiële rapportering met MS Excel

•

Balanslezen en ratio-analyse

•

Vennootschapsbelasting en -wetgeving

•

Enkelvoudig en dubbel boekhouden

•

BTW

•

Aftrekbare kosten

•

Verzekeringen van bedrijven

•

Efficiënt debiteurenbeheer

•

Erfbelasting en vermogensplanning

•

Subsidiemanagement

•

Budgetbeheer en kostencontrole

•

Beleggingstechnieken

•

Boekhouding van een vzw

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook een aantal opleidingen rond financiën klaarstaan. Ze starten binnenkort in
een van onze campussen.
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

Opleiding

Start

Campus

Balanslezen en ratio-analyse
Basisopleiding business controller

Beleggen voor beginners
Beleggen in complexe producten
Beleggen in niet-vastrentende effecten
Beleggen in cryptomunten - praktische inleiding
Beleggingsupdate: de meest actuele tips voor beleggers
Boekhouden en administratie voor de grote VZW
Boekhouden en administratie voor de kleine VZW

8 maart
9 maart
25 januari
21 april
17 mei
18 januari
8 maart
23 april
31 mei
29 maart
meerdere data*
meerdere data*
26 april
8 maart

Boekhouden voor de eenmanszaak

meerdere data*

Budgetteren en forecasten
Businessanalist
Cashflow management
Vermogens- en successieplanning
Financial basics voor de niet-financiële professionals
Financiële analyse op één A4
Grondige cursus vennootschapsbelasting
Het ABC van aftrekbare beroepskosten
Hoe haal ik op een fiscaal optimale wijze geld uit
mijn vennootschap?
Een financiële analyse van je eigen zaak

19 april
16 februari
18 maart
27 januari
21 april
9 mei
21 april
meerdere data*

Mechelen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Leuven
Leuven
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
online
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen &
Mechelen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
3 campussen*

3 mei

Antwerpen

21 maart
20 januari
10 maart
21 april
2 juni

Antwerpen
Leuven
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen

21 april
28 april

Leuven
Antwerpen

Basisprincipes boekhouden
Beleggen op de beurs

Meepraten met de boekhouder
Praktische opleiding btw
Praktische snelcursus personenbelasting
Update personenbelasting

Enkele van onze vakexperten in
financiën

NIEUW
Budget- & Financial Well-being Coach
Wil jij ook mensen financiële gemoedsrust kunnen geven door hen te begeleiden op hun weg
naar algehele financiële gezondheid, een leven
zonder financiële stress?
Wat wil jouw klant in het leven en hoe realiseer je samen met je coachee de gestelde
doelen? Vanuit een doordachte strategie
combineer je life planning en budgetcontrole, financiële levensstijl planning om
dromen te kunnen realiseren en concreet
aan de slag te gaan om mensen hun
levensgeluk en financieel leven in balans
te brengen.

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be
De financiële opleidingen
van Syntra Bizz
zijn erkend door

Wim De Meulemeester

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

Tinne Cools
Tinne heeft sinds 1997 haar eigen onafhankelijk
adviesbureau in vermogensplanning, levens- en
fiscale verzekeringen. Ze is ook gepassioneerd
door het coachen, opleiden, begeleiden en
begeesteren van mensen.
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Peter Maginelle

Kristof Willekens

Peter is doordrongen van
cijfers en wetgeving. Hij
brengt deze “droge” materie
op een vlotte en begrijpbare manier.

Kristof is Senior dossierbeheerder en expert fiscaliteit en
ondernemerszaken bij het accountantskantoor Aviso+ te Beringen

Start op 11 maart in campus Antwerpen
Meer info: syntra.nu/budgetcoach
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SYNTRA BIZZ PROFESSIONELE OPLEIDINGEN

SYNTRA BIZZ PROFESSIONELE OPLEIDINGEN

Flexibele en betaalbare
opleidingen voor creatieve
professionals.

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 eenrichtingsverkeer maar een aaneenschakeling van actuele cases en praktijkvoorbeelden.
Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de grafische
en audiovisuele sector die wij regelmatig op maat
organiseren, ook online:

Enkele van onze vakexperten in
grafische & audiovisuele technieken

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook een aantal opleidingen rond grafische en audiovisuele
technieken klaarstaan. Ze starten binnenkort in een van onze campussen.
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be
Foto, video en sound

Start

Campus

Digitale fotografie - Basisopleiding

meerdere data*

3 campussen*

Videomontage met Adobe Premiere

meerdere data*

3 campussen*
en ook online

Videobewerking met Adobe After Effects

meerdere data*

4 campussen*

Filmen en monteren met je smartphone

26 januari
27 april

Antwerpen

Productfotografie voor je webshop

27 januari
27 april

Antwerpen

Professioneel livestreamen

29 april

Antwerpen

•

AutoCAD

•

SketchUp

Beeldbewerking en ontwerp

Start

Campus

•

Revit

Adobe Illustrator - Basisopleiding

meerdere data*

•

BricsCAD

4 campussen*
en ook online

Infographics maken met Adobe Illustrator

14 juni

Antwerpen

•

Autodesk Inventor

Adobe Illustrator voor de mode

24 februari

Antwerpen

•

Autodesk 3ds Max

Adobe InDesign - Basisopleiding

meerdere data*

4 campussen*
en ook online

•

Ontwerpen met Adobe InDesign, Photoshop, Lightroom en Illustrator

Basisopleiding Adobe Photoshop

meerdere data*

3 campussen*

Basisopleiding Adobe Lightroom

17 februari

Antwerpen

31 januari
25 april

Antwerpen

•

Videomontage met Adobe Premiere en After Effects

Creatief lay-outen: trigger je publiek
met een overtuigend ontwerp

•

Digitale fotografie

CAD/CAM en 3D

Start

Campus

•

3D-printing

AutoCAD

meerdere data*

4 campussen*

•

Webdesign

SketchUp Pro - 3D

meerdere data*

3 campussen*

•

Virtual en Augmented Reality

Fusion 360 - Basisopleiding

4 februari
7 maart
8 juni

Leuven
Mechelen
Antwerpen

•

Drones

Revit - BIM modelleren in 3D

7 maart
28 april

Mechelen
Antwerpen

Revit - Specialisatie Families

15 maart
16 juni

Antwerpen
Mechelen

Revit - Specialisatie Infrastructure

9 mei

Mechelen

3D-Design met Blender

22 april

Antwerpen

Inventor

21 april

Geel

Tuintekenen met SketchUp

9 februari

Antwerpen

Dronepiloot A1-A3 - Basisopleiding

10 maart

Antwerpen

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be
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Nieuw
Grafisch vormgeven met Adobe
In steeds meer beroepen heb je een basiskennis
Grafische Vormgeving nodig. Denk maar aan
marketeers, social media consultants, communicatiemedewerkers... Vaak is kennis van
grafische programma’s (meestal Adobe) een
must of op z’n minst een groot pluspunt.
In de meeste gevallen gebruik je bovendien
toch 80% van de tijd maar 20% van de
functionaliteiten die beschikbaar zijn. We
gaan tijdens deze opleiding dan ook heel
gericht te werk, zodat je na afloop de
belangrijkste functionaliteiten van Adobe
Creative Cloud onder de knie hebt!

Dirk Van Rompuy

David Verhulst

Christianne Rademakers

Sven Smouts

Als interieurarchitect en
industrieel designer is Dirk een
pionier op het vlak van het
digitale ontwerp.

Is een zeer gepassioneerd
docent voor onze Adobe
opleidingen die werken met
“bewegende” beelden.

Christianne is de ideale
docente om je te coachen op
het vlak van grafische software en de toepassing ervan.

Sven is onze docent in de
grafische opleidingen die zich
toespitsen op foto- en videobewerking.

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

Meer info: syntra.nu/adobe_basis
Start op 25 januari in campus Mechelen,
op 6 februari en 20 april in campus
Antwerpen en op 21 april als online
opleiding
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SYNTRA BIZZ PROFESSIONELE OPLEIDINGEN

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

Boek een vakexpert
in talen en copywriting

De docenten in de opleidingen rond talen en schrijven halen het beste in je boven.
Ze zijn zelf zeer actief als journalist, copywriter of blogger. De taaldocenten van Syntra Bizz zijn
virtuozen of zelfs native speakers en brengen hun kennis vlot over aan jou en je team.
Op een interactieve en praktijkgerichte manier.
Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de sector
talen en copywriting die wij regelmatig op maat
organiseren, ook online:

Enkele van onze vakexperten in
talen & redactie

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook een aantal opleidingen rond talen en copywriting klaarstaan.
Ze starten binnenkort in een van onze campussen.
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be
Talen

Start

Campus

Professioneel communiceren in het Frans: beginners

16 februari
8 maart
10 maart

Online
Leuven
Antwerpen

Professioneel communiceren in het Frans:
gemiddeld-gevorderd

16 februari
8 maart
10 maart

Online
Leuven
Antwerpen

Intensief taalbad Frans voor beginners

28 februari
17 maart
11 april

Antwerpen

Intensief taalbad Frans voor gemiddeld-gevorderd niveau

28 februari
17 maart
11 april

Antwerpen

•

Frans

•

Engels

•

Duits

•

Italiaans

Snelcursus Duits

19 januari
20 april

Antwerpen

•

Spaans

Snelcursus Italiaans

20 april

Antwerpen

•

Nederlands voor anderstaligen

Snelcursus Spaans

9 maart
21 april

Mechelen
Antwerpen

•

Klantvriendelijk telefoneren in het Frans

•

Vergaderen en onderhandelen in het Frans

•

Creatief en doelgericht schrijven, al of niet voor online
marketing of het web

Copywriting

Start

Campus

•

Schrijven voor smartphone en tablet

Basiscursus copywriting

19 april

Antwerpen

•

Professioneel bloggen en vloggen

Copywriting voor websites

26 april

Antwerpen

•

Storytelling

Zakelijk bloggen

26 april

Antwerpen

Professionele vacatureteksten schrijven

29 april

Antwerpen

Briefing van de copywriter: hoe pak je het aan?

17 mei

Antwerpen

Een sterk contentplan voor social media

24 januari

Antwerpen

Creatief schrijven

28 april

Antwerpen

Doelgericht schrijven

21 april

Antwerpen

Schrijven voor het web

10 maart
28 april

Online
Antwerpen

Storytelling

17 mei
24 mei

Antwerpen
Leuven

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be
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IN DE KIJKER
Basiscursus Copywriting
Wervend schrijven. Schrijven om te overtuigen.
Om de lezer te boeien. Met een duidelijk doel
voor ogen. Schrijven om impact en resultaat te
krijgen, dat is copywriting!
Deze basisopleiding copywriting biedt je een
solide basis van wat copywriting allemaal
inhoudt. Je krijgt handvaten aangereikt van
een professionele copywriter. De opleiding
is opgedeeld in een aantal subcategorieën.
Wat is het verschil of het verband tussen
copywriting en storytelling? Hoe bouw
je een goed geschreven copy op? Wat is
het verschil tussen teksten voor offline
of online gebruik? Hoe bepalen mijn
online teksten de vindbaarheid van
mijn website? Hoe schrijf ik een wervende mailingtekst? Het zijn vragen
die we in deze basiscursus oplossen.
Start op 19 april in campus
Antwerpen
Meer info:
syntra.nu/copywriting_2022

Liesbet Waeckens

Krystyna Krywen

Marc Theyskens

Lies Cattersel

Liesbet is studie- en taalcoach
en vertaler Nederlands-Duits.
Sie schafft das!

Krystyna is een pionier in online taalopleidingen en onze trainer én mentor
hierin. Ook speelt zij een belangrijke rol
in onze bedrijfsopleidingen rond talen.

Marc is reeds jaar en
dag coach en moderator in onze opleidingen
Frans.

Lies is freelance copywriter. Ze
schrijft heerlijk heldere teksten
en houdt ervan moeilijke zaken
makkelijk te verwoorden.
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SYNTRA BIZZ PROFESSIONELE OPLEIDINGEN

Flexibele opleidingen voor
magazijnbedienden, chauffeurs, dispatchers en nog
veel meer.

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 en het Albertkanaal 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.

Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de
transport- en logistieke sector die wij regelmatig
op maat organiseren, ook online:

Enkele van onze vakexperten in
transport & logistiek

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook een aantal opleidingen rond logistiek en transport klaarstaan.
Ze starten binnenkort in een van onze campussen.
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be
Nascholing vakbekwaamheid

Start

Leslocatie

Nascholing vakbekwaamheid: Defensief rijden met eigen voertuig

meerdere data**

Mechelen

Nascholing vakbekwaamheid: EHBO - Omgaan met noodsituaties

meerdere data**

Mechelen

Nascholing vakbekwaamheid: Dodehoekongevallen en manoevreerschade

meerdere data**

Mechelen

Nascholing vakbekwaamheid: Imago van de onderneming

meerdere data**

Mechelen

Nascholing vakbekwaamheid: Ecodrive

meerdere data**

Mechelen

Nascholing vakbekwaamheid: Ladingbeveiliging ladingzekering met simulaties

meerdere data**

Mechelen

Nascholing Vakbekwaamheid: Opfrissing wegcode aanrijdingsformulier

meerdere data**

Mechelen

•

Kostprijsberekening in transport

•

Documentaire kredieten

Nascholing vakbekwaamheid: Rij- en rusttijden en de digitale tachograaf

meerdere data**

Mechelen

•

Internationale handel

Nascholing vakbekwaamheid: Veiligheidsuitrusting en efficiënt voertuiggebruik

meerdere data**

Mechelen

•

IMDG

Nascholing vakbekwaamheid: Vervoer van gevaarlijkse stoffen onder
vrijstelling

meerdere data**

Mechelen

•

Havenreglementering gevaarlijke goederen

•

Incoterms

•

Magazijnbeheer en Supply Chain Management

•

Vakbekwaamheid beroepschauffeur Code 95

•

Attitudetraining voor chauffeurs

Basis Accijnzen

20 april

Antwerpen

•

Dispatcher

Veiligheidsopleiding: aanslaan van kritieke lasten
IS-006 gecertificeerd

11 februari
11 maart

Sint-Katelijne-Waver

•

Logistiek bediende

Werken met een verreiker IS-003 gecertificeerd

7 februari
7 maart

Sint-Katelijne-Waver

Onze logistieke opleidingen
organiseren we in
samenwerking met
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**Gezien de grote vraag naar deze opleidingen Code 95-Nascholing vakbekwaamheid worden er voortdurend nieuwe lesdata
ingepland. Bij voldoende interesse kunnen deze opleidingen ook georganiseerd worden in Geel, Rotselaar, Meise, Dendermonde, Brussel of Deinze of als maatopleiding op een specifieke locatie.
Raadpleeg steeds onze webpagina www.syntra-bizz.be/sector/transport-en-logistiek

Logistiek

Start

Campus

Alle documenten internationale handel

25 april

Antwerpen

Heftruck: basisopleiding IS-001 gecertificeerd

meerdere data*

Sint-Katelijne-Waver

Heftruck: ervaren bestuurder (hernieuwing certificaat IS-001
gecertifticeerd)

meerdere data*

Sint-Katelijne-Waver

Hoogwerker IS-005 gecertificeerd

meerdere data*

Sint-Katelijne-Waver

Incoterms

27 januari
29 maart

Antwerpen

NIEUW
IATA Gevaarlijke goederen, cat. 6
Regelt jouw bedrijf ook regelmatig het transport
van gevaarlijke goederen per vliegtuig? Dan
kan je maar beter voorbereid zijn op de strikte
procedures die de vrachtbehandelaars op de
luchthaven hanteren. Deze kennis en certificatie
via deze opleiding kan jouw bedrijf veel zorgen
besparen.
Start basisopleiding op 31 januari en 7 maart
in de Aviato Academy op de Luchthaven in
Zaventem en op 2 mei in campus Antwerpen.
Start bijscholing op 7 februari, 21 maart,
en 13 juni in de Aviato Academy op de
Luchthaven in Zaventem en op 25 april
als online opleiding
Meer info: syntra.nu/IATA
deze opleiding organiseren we
in samenwerking met

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

Dorothy Cardoen

Katleen Dirickx

Valentin Lambrechts

Dorothy zette haar economische opleiding om in een doorgedreven kennis en
ervaring in alles wat te maken heeft met
douane, accijnzen, import en export.

Katleen is zelfstandig projectmanager in
de warehouse- en transportsector. Ze
boogt op meer dan 25 jaar ervaring bij
grote logistieke spelers.

Valentin is een kei in supply
chain oplossingen en alles
wat een link heeft met import
en import.
*kijk op onze website www.syntra-bizz.be/sector/transport-en-logistiek op welke data we deze opleiding organiseren.
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SYNTRA BIZZ PROFESSIONELE OPLEIDINGEN

Flexibele opleidingen voor
vastgoedbedienden en
makelaars.

Boek een vakexpert
in vastgoed

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

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook meerdere opleidingen rond vastgoed klaarstaan.
Ze starten binnenkort in een van onze campussen.
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be
Opleiding

Start

Aankoop-verkoopbelofte in de praktijk
Antiwitwaswetgeving voor de vastgoedmakelaar

Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de
vastgoedsector die wij regelmatig op maat
organiseren, ook online:
•

Vastgoedpromotie

•

Vastgoedstyling

•

Vastgoedfotografie

•

Bouwtechnische opleidingen toegepast op de
vastgoedsector

•

Correct inschatten van renovatiedossiers

•

Schattingen

•

Facebookmarketing voor de vastgoedmakelaar

•

Gebouwenbeheer

•

Plaatsbeschrijving

•

Huurwetgeving

•

Voorbereiding op de BIV-test

Basis vastgoedfotografie
Basisopleiding bouwkunde voor de vastgoedmakelaar
Basisopleiding projectontwikkeling vastgoed
Beleggen in vastgoed
Bodemonderzoek: essentiële schakel voor een
goed ontwikkelingsproject
Breng meer structuur in je vastgoedkantoor!
Een businessplan schrijven voor je vastgoedkantoor
Competent naar de BIV-test
Digitale marketing voor de vastgoedsector - basisopleiding
Digitale verkoop van vastgoed
Erfpacht en opstal: stokoud en toch actueel
Facebookmarketing voor vastgoedmakelaars
Filmen en monteren met je smartphone
Videomarketing voor de vastgoedprofessional
Frans voor de vastgoedmakelaar
Groei van je vastgoedkantoor
HR-beleid van je vastgoedkantoor
Het nieuwe verkooprecht: praktijkupdate
Huren en verhuren in de praktijk
Individuele begeleiding BIV-test
Inleiding tot projectontwikkeling
Koude prospectie in de vastgoedsector
Landpacht: dringend aan renovatie toe
Nichemarkten in de vastgoedsector
Openbare verkoop en Biddit: een miskend alternatief
Opstart van je vastgoedkantoor
Plaatsbeschrijving
Ruimtelijke ordening voor de vastgoedprofessional
Samenstellen van een sterk verhuurdossier
Samenstellen van een sterk verkoopdossier
Schattingen
Schattingen: veel meer dan cijfers! (incl. praktijkbezoek)
Syndicus
Valkuilen in de Wet Breyne
Vastgoed in Spanje

Enkele van onze vakexperten in
vastgoed

syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen
078/15 40 05 of opmaat@syntra-bizz.be
Vrijwel alle vastgoedopleidingen van
Syntra Bizz zijn erkend door het
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Vastgoed inkopen in 15 stappen
Vastgoedfinanciering
Vastgoedrekenen
Vastgoedstyling
Vastgoedvennootschap verkopen: hoe pak je het aan?
Verhuur van vastgoed met BTW: interessant alternatief?
Verkoop in de bouw met BTW: nieuwe opportuniteiten
Verkoop onder gesloten omslag in de praktijk
Verkoop op lijfrente: valkuilen en opportuniteiten
Woninghuurwetgeving voor de vastgoedmakelaar

3 februari
31 maart
29 maart
28 april
12 mei
28 april
meerdere data*
8 februari
10 mei

Campus
Antwerpen
Online
Antwerpen
Leuven
Antwerpen
Antwerpen & Leuven
Leuven
Antwerpen

24 maart

Antwerpen

12 mei
5 mei
meerdere data*
11 maart
17 maart
12 mei
24 februari
25 april
9 februari
18 mei
8 maart
30 maart
28 april
17 februari
21 maart
meerdere data*
meerdere data*
meerdere data*
28 april
12 mei
18 mei
31 maart
21 april
28 april
26 april
31 maart
27 april
meerdere data*
26 april
19 april
28 april
24 februari
28 april
4 mei
meerdere data*
25 april
25 april
25 mei
6 mei
30 mei
22 maart
31 mei
6 mei

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen & Leuven
Antwerpen

IN DE KIJKER

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Online
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen & Leuven
Antwerpen & Leuven
Antwerpen & Leuven
Leuven
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Leuven
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen & Leuven
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen

Openbare verkoop en Biddit
De openbare verkoop is vaak een alternatief voor
de onderhandse verkoop en is niet meteen synoniem voor een lagere opbrengst.
De wetgever heeft zich de laatste jaren ingezet
om deze vorm van veilingverkoop aantrekkelijker te maken en aan te passen aan de moderne praktijk. Biddit is het sluitstuk daarvan: hier
doet de digitalisering definitief haar intrede.
De openbare verkoop als oude formule
wordt momenteel in snel tempo aangepast aan de moderne praktijk. Via deze
opleiding krijg je een duidelijk beeld van
wat de mogelijkheden zijn en hoe je je
als vastgoedmakelaar kan voorbereiden
op deze materie.

Antwerpen
Antwerpen & Leuven
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Online
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen

Didier Dhaenens

Kevin Bauwens

Johan Kemps

Michel Verhoeven

is advocaat en plaatsvervangend
vrederechter. Hij is onze docent in
juridische opleidingen rond vastgoed.

Kevin studeerde bij Syntra Bizz af als
vastgoedmakelaar en startte meteen
zijn eigen kantoor. Hij weet perfect
wat er van een goede docent verwacht
wordt.

Johan is advocaat, gespecialiseerd in juridische dienstverlening aan
bedrijven.

Michel is CEO van een
belangrijke Belgische speler op
het vlak van projectontwikkeling.

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

Start op 18 mei in Campus Antwerpen
Meer info: syntra.nu/biddit
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Flexibele opleidingen voor
preventieadviseurs, maar
eigenlijk ook voor alle
medewerkers in het bedrijf.

Boek een vakexpert
in veiligheid, preventie en milieu

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?

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 onrechtstreeks 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.

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

Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de veiligheid-, preventie- en milieusector die wij regelmatig
op maat organiseren, ook online:

Enkele van onze vakexperten in
veiligheid, preventie & milieu

Opleiding

Start

Campus

Asbest - eenvoudige handelingen

meerdere data*

3 campussen*

Levensreddend handelen 0-12-jarigen

29 maart

Mechelen

Basisopleiding hulpverlener - EHBO

meerdere data*

Antwerpen &
Mechelen

•

EHBO

EHBO - Verplichte bijscholing hulpverlener

meerdere data*

•

Asbestverwijdering

Antwerpen &
Mechelen

VCA - Basis

meerdere data*

3 campussen*

•

Levensreddend handelen

VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden)

meerdere data*

3 campussen*

•

Brandpreventie en -bestrijding, incl. praktijk

Veiligheidscoördinator

7 februari (dag)
19 april (avond)

Antwerpen

•

5S op de werkvloer

Preventieadviseur Niveau 2

17 januari (avond)
18 januari (dag)

Antwerpen
Mechelen

•

HACCP

Preventieadviseur Niveau 2 - Specialisatiemodule

17 februari

Antwerpen

•

Etikettering en voedselveiligheid

Preventieadviseur Niveau 3

Antwerpen (ook
deels online)

•

Preventieadviseur, niveau 2 en 3

14 februari (verkort)
17 maart (avond)
19 april (dag)

•

Weg- en werfsignalisatie

•

Stellingbouw en werken op hoogte

•

Hef- en tiltechnieken

•

Rugpreventie

•

VCA in het Frans en het Engels
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NIEUW
Veiligheidscoördinator
Als je als coördinator wil optreden op tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen waar een veiligheids- en
gezondheidsplan vereist is, moet je voldoen aan
de vereisten inzake nuttige beroepservaring en
het behaald diploma zoals opgenomen in artikel
56 (Codex, Titel III, Hoofdstuk V Tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen).
Daarnaast moet je - zoals voorzien in artikel
58 - een bijkomende vorming tot veiligheidscoördinator volgen.
Wil je als Preventieadviseur I of II op
de mobiele of tijdelijke bouwplaats als
veiligheidscoördinator optreden, dien je
deze bijkomende vorming met succes af
te ronden.
Start op 7 februari als dagopleiding
in campus Antwerpen. Daarna ook
op 19 april als avondopleiding in
campus Antwerpen

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

Meer info:
syntra.nu/veiligheidscoordinator

Karim Chaachoua

Kim Lemmens

Christophe Vermaete

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

Kim is preventieadviseur niveau 1 bij
Mensura en onze spildocent in onze
succesvolle opleidingen tot preventieadviseur niveau 2 en 3.

Christophe is als veiligheidsdeskundige
actief om bedrijven veiliger te maken
en een duurzame veiligheidscultuur te
ontwikkelen.
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Flexibele opleidingen voor
sales- en marketingprofielen.

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 bedrijfsopleidingen
in verkoop, marketing en communicatie zijn dan ook een must voor ieder bedrijf.
Een greep uit de bedrijfsopleidingen uit de verkoop-,
marketing en communicatiesector die wij regelmatig
op maat organiseren:
•

Enkele van onze vakexperten in
verkoop, marketing & communicatie

Verkoop- en marketingtechnieken

Klaar voor een kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook talrijke opleidingen rond verkoop, marketing en communicatie klaarstaan. Ze
starten binnenkort in een van onze campussen.
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be
Digitale Marketing

Start

Campus

Basisopleiding digitale marketing

27 januari
21 april
17 mei

Antwerpen
Antwerpen
Leuven

E-marketing: van commerciële website naar social media

25 januari
19 april

Leuven
Antwerpen

Facebookmarketing

Meerdere data*

3 campussen*

Instagram voor professionals

Meerdere data*

3 campussen*

Mailings en nieuwsbrieven maken met MailChimp

Meerdere data*

4 campussen*,
ook online

Nieuwe klanten via LinkedIn

28 april

Antwerpen
Antwerpen

•

Klantgerichtheid, ook voor technici

Podcasts voor professionals

14 maart
23 mei

•

Onderhandelingstechnieken

Social selling

10 mei

Antwerpen

Succesvol posten op social media

Meerdere data*

3 campussen*

TikTok voor professionals

21 april

Antwerpen

•

Opleiding en coaching van winkelmanagers en
-assistenten

•

Van klantendienst naar pro-actief verkoper

Videomarketing

15 maart

Antwerpen

Werken met Facebook Business Manager

10 mei

Antwerpen

•

Mystery shopping

YouTube als marketingkanaal

31 mei

Antwerpen

•

Omgaan met klachten en moeilijke klanten

Verkoop

Start

Campus

•

Telefonisch prospecteren

Masterclass sales

27 januari
21 april

Antwerpen

•

Telefoonetiquette

Aan de slag als zelfstandig vertegenwoordiger

17 februari

Antwerpen

•

Social selling: social en andere media (bv. podcasts) als verkoopkanaal

Close the deal: hoe sluit je een verkoopgesprek succesvol af?

29 maart

Antwerpen

Cold calling

22 maart

Antwerpen

•

Contractmanagement

Efficiënt prospecteren

1 februari
19 april

Antwerpen

•

Rebranding

Elevator Pitch: verkoop jouw idee in 3 minuten!

23 mei

Antwerpen

Krachtig beïnvloeden en overtuigen

10 februari

Leuven

Omgaan met klachten en moeilijke klanten

12 mei

Antwerpen

Onderhandelingstechnieken

24 maart

Antwerpen

Uitblinken in klantgerichtheid

26 april

Antwerpen

Visual merchandising

28 april

Antwerpen

Marketing en communicatie

Start

Campus

Basisopleiding marketing

3 mei

Antwerpen

Moeilijke telefoongesprekken? Lig er niet wakker van!

31 maart

Antwerpen

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

Lieven Van de Velde

Steven Meel

Sanne Van Broeck

Ben Toremans

20 jaar ervaring in SEO,
e-commerce, user experience,
social media, Google Analytics
en e-mailmarketing.

Steven verliet de mediasector
om zich voltijds toe te leggen op
het coachen van bedrijven en als
docent bij Syntra Bizz.

Sanne begeleidt bedrijven
om hun digitaal succes te
versnellen en de transformatie
van offline naar online vlot te
implementeren.

Ben heeft een jarenlange ervaring
in sales, marketing maar ook in recruitment, consultancy en coaching
bij mediabedrijven en FMCG.

IN DE KIJKER
Masterclass Sales
De salesafdeling wordt vaak het kloppend hart
van de onderneming genoemd. En verkopen
wordt vaak vergeleken met topsport. En net
zoals voor topsport is training voor verkopers
uitermate belangrijk om te mogen meespelen
op het hoogste niveau.
Tijdens deze masterclass van 5 opleidingsdagen focussen we op alle elementen van het
salesproces. Van business development en
prospectie tot onderhandelen en afsluiten.
Als doorwinterd verkoper zal je met
andere verkopers sparren om nog beter
te worden.

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

Maar ook de junior sales representative of de starter krijgen tijdens deze
opleiding alle tips & tricks om het te
maken in sales.

Start op 27 januari en 21 april in
campus Antwerpen
Meer info: syntra.nu/MC_Sales
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Flexibele opleidingen voor
ondernemers met groene
vingers

Boek een vakexpert
in groenzorg

Zwemvijvers, verticale wanden, groendaken, daktuinen en nu ook klimaatadaptieve groentechnieken.
Syntra Bizz speelt in op de talrijke “groene” trends met meerdere praktijkgerichte opleidingen voor de
professional. Schaaf je kennis bij en breid je productaanbod uit met deze interessante en lucratieve
activiteiten.

Boek een vakexpert
in voertuigtechnieken
De autosector blijft in volle beweging. Alle fabrikanten moesten er - om hoge boetes te
vermijden - naar streven om de gemiddelde CO2-uitstoot van hun modellenpark naar beneden te halen. Hiervoor trekken ze volop de kaart van elektrische en hybridevoertuigen. Binnenkort hebben alle
merken hybride- of elektrisch aangedreven wagens in hun showroom.

Een greep uit de bedrijfsopleidingen in groenzorg die
wij regelmatig op maat organiseren:

Klaar voor een
kant-en-klare opleiding?
Syntra Bizz heeft ook meerdere opleidingen rond groenzorg klaar
staan. Ze starten binnenkort in een van onze campussen.
Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be

•

Boomveiligheid

•

Snoeitechnieken

•

Veilig werken met een kettingzaag

•

Veilig werken met een graafmachine

•

Werken op hoogte

•

Tuintekenen met SketchUp

•

Aanleggen van verhardingen

•

Fytolicentie 1 en 2

•

Werken met een kettingzaag

•

Aanleg en onderhoud van zwem- en andere vijvers

•

Aanleg en onderhoud van groendaken en daktuinen

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

Klaar voor een opleiding rond
automotive of metaalbewerking?
Een greep uit de bedrijfsopleidingen rond auto’s en lastechnieken die
Syntra Bizz regelmatig op maat organiseert:
•

Basisopleidingen autotechnologie en mobiele hydraulica

•

Car Wrapping en Car Detailing

•

Elektrode-, autogeen-, TIG of MIG/MAG-lassen

Opleiding

Start

Campus

Aanleg van zwemvijvers

meerdere data*

Antwerpen & Leuven

Snoeien

16 februari

Leuven

Groendaken en daktuinen

21 maart

Antwerpen

Tuintekenen met SketchUp

9 februari

Antwerpen
Antwerpen
Leuven
Antwerpen

Opleiding

Start

Campus

Verticale tuinen, groene wanden

18 februari
18 maart
23 maart

Elektrode- en autogeenlassen

25 april

Mechelen

Sint-Katelijne-Waver

Praktijkopleiding TIG-lassen

1 februari
19 april

Mechelen
Antwerpen

Praktijkopleiding MIG/MAG-lassen

1 februari
19 april

Mechelen
Antwerpen

Car Wrapping - Basisopleiding

12 maart
19 april

Mechelen

Werken met een graafmachine

meerdere data*

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

Syntra Bizz heeft ook een aantal kant-en-klare lasopleidingen klaarstaan. Ze starten binnenkort in een van
onze campussen. Inschrijven kan vlot via onze website www.syntra-bizz.be
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Volg het voorbeeld van deze bedrijven

Partnership met Syntra Bizz

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.

SYNTRA BIZZ IS OOK JOUW PARTNER VOOR BEROEPSORGANISATIES, SOCIALE
FONDSEN EN COMMERCIËLE INSTANTIES
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 aanbod 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.

FEDERATIE
ALUMINIUM
CONSTRUCTEURS

“De HRBP-opleiding met Michal
Teunkens was top!
Ik heb ze zelf mee gevolgd en
zowel de collega’s als ikzelf waren zeer enthousiast.
Bedankt alvast om dit zo goed
te organiseren.
De opleiding zal jaarlijks mee
opgenomen worden”
Valentine Van Dingenen
Talent Development Specialist
PZ, Niel

“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

“De opleiding rond Power BI die Syntra Bizz ons aanbood werd door ons zal bijzonder positief ervaren.
Hierdoor kunnen we als organisatie nog grotere
digitale stappen vooruitzetten. Het heeft ons niet
alleen het inzicht gegeven in de opbouw van
“We vonden het een heel goede
Power BI maar ook de mogelijkheden ervan om
EHBO-opleiding.
het organisatie breed te implementeren.”
Het geheel was erg interessant, we
hebben veel geleerd, ook heel wat
Michel Meeus
nieuwe dingen of updates van beDirecteur ondersteunende diensten
staande technieken.”
Elegast, Antwerpen

Petra De Raedt
Medewerker Personeelsdienst
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen vzw
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Subsidie voor je
opleidingen?

Zelf docent worden?
Syntra Bizz is voortdurend op zoek naar mensen die hun passie voor hun vak
met anderen willen delen. In welke sector je ook actief bent: contacteer ons!
Misschien hebben wij wel een leuke opportuniteit voor jou in de vorm van
een interessante opleiding of training - die aansluit bij jouw vakervaring en
specialiteit - die je voor Syntra Bizz kan geven. In onze campussen of bij onze
klant in het bedrijf.
Uiteraard zorgen wij voor de nodige begeleiding en coaching.
Meer info op syntra-bizz.be/vacatures

“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

Wij kijken uit naar sollicitaties van
docenten in:
•

AutoCAD

•

Staalbouw en BIM

•

Interieurstylist

•

Opleidingscoach

•

Data-analist

•

Diverse IT-trainingen

•

Taalopleidingen en -trainingen

•

Heftruck/Hoogwerker/Reachtruck

•

Salestechnieken

•

Isolatietechnieken

•

Vastgoed

•

Marketing- en eventmanagement

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.
Al dan niet met catering.
Meer info op syntra-bizz.be/ikzoekeenlokaal

In heel wat sectoren of paritaire comités kunnen extra tussenkomsten, premies of subsidies
aangevraagd worden indien een of meerdere werknemers een opleiding volgen. Syntra Bizz is een
erkende opleidingsverstrekker.
Kijk ook op onze pagina syntra.nu/sectorfondsen of de sector waar jouw bedrijf toe behoort
hiervoor in aanmerking komt.
Vergeet ook niet om gebruik te maken van de nieuwe maatregel van de Vlaamse overheid. Iedere
werknemer in de private sector heeft immers recht op 125 uur opleidingsverlof zonder loonverlies. De Vlaamse overheid betaalt daarbij de loonkost aan de werkgever terug.

Gebruik onze partnerpagina
Wil jij het opleidingsbeleid in jouw bedrijf beter sturen? En zelf bepalen welke opleidingen jouw
medewerkers willen volgen? Dan kan Syntra Bizz je daarbij helpen.
Speciaal voor jou ontwikkelden wij onze partnerpagina. Dit is een gepersonaliseerde pagina van
jouw bedrijf op onze website van waaruit je team snel zelf kan inschrijven voor de door jouw voorgestelde maat- of kant-en-klare opleidingen.
Kijk even naar een voorbeeld: syntra.nu/partnerpagina

Verminder je
opleidingsfactuur
nog meer!
Hoe groter de groep, hoe lager de opleidingskost per persoon. Vanaf
4 personen zijn bedrijfsopleidingen op maat vaak voordeliger dan de
som van 4 individuele inschrijvingen in het kant-en-klare aanbod.
Je betaalt tot 30% minder met
de KMO-portefeuille
(erkenningsnummer maatopleidingen
DV.O215959).
Bekijk de info en het
filmpje op syntra-bizz.be/
kmo-portefeuille.

Bekijk de info
en het filmpje op
syntra-bizz.be/
kmo-portefeuille.
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V.U.: Peter Aerts - Syntra Bizz, Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

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 30% korting)
• Maak kennis met onze persoonlijke
aanpak, van intake tot follow-up

Contacteer ons vandaag nog!

Debbie Van Gossum

Sarah Hansen

Teamleader opleidingsadviseurs
0495 87 13 83
debbie.vangossum@syntra-bizz.be

Caroline Jacobs
Opleidingsadviseur

Opleidingsadviseur

0486 83 13 87

0474 49 82 99

0468 07 73 29

sarah.hansen@syntra-bizz.be

Bie Vingerhoets

Nadia Pauwels

Administratief medewerker

caroline.jacobs@syntra-bizz.be

Jeroen Dutoy

Administratief medewerker

03 451 99 00

03 451 99 00

bie.vingerhoets@syntra-bizz.be

Charlotte Jans

Opleidingsadviseur

nadia.pauwels@syntra-bizz.be

charlotte.jans@syntra-bizz.be

Maarten Gorissen

Joost Van de Vijver
Directeur Business Development
03 451 99 00
joost.vandevijver@syntra-bizz.be

Jan Leys

Productmanager

Productmanager

Productmanager

03 451 99 00

03 451 99 00

03 451 99 00

jeroen.dutoy@syntra-bizz.be

maarten.gorissen@syntra-bizz.be

jan.leys@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

t

078 15 40 05

e

opmaat@syntra-bizz.be

syntra.nu/bizzoplinkedin

syntra-bizz.be

