
Opleidingscentrum voor 
preventie, veiligheid en 
welzijn op het werk

Pas de doeltreffende 
houdingen aan!

OPLEIDINGEN 
VOOR PREVENTIE, VEILIGHEID 
EN WELZIJN OP HET WERK



Guest Safety, het opleidingscentrum voor preventie, veiligheid en welzijn op het werk.

Guest Safety stelt op verschillende gebieden uitgebreide opleidingen voor aangepast aan 
elke situatie. Standaardopleidingen in open sessies en / of een gesloten sessie voor één 
bedrijf, modulair en op maat.

Guest Safety vertegenwoordigd door experts, mannen en vrouwen allen 
praktijkbeoefenaars en vooral gepassioneerde professionals, actief in de beroepen 
gerelateerd aan hulpverlening, gezondheid en preventie.

Guest Safety, gevestigd in Marbais, is actief in Wallonië, Vlaanderen en Brussel en biedt 
opleidingen aan in het Frans, Nederlands, Engels en Duits.

ONZE OPLEIDINGEN  
VOOR PREVENTIE, VEILIGHEID EN WELZIJN OP HET WERK

Brand & evacuatie opleidingen 
• Opleiding brandbestrijding
• Opleiding aan boord van de mobiele units
• Opleiding Evacuation steward
• Dragers van adembeschermingstoestellen
• Intern noodplan
• Het organiseren van algemene evacuatieoefeningen
• Bijscholing brandbestrijding,

ploegleider en 2de interventie
• Risicoanalyse brand

Hulpverlening opleidingen
• Basishulpverlening en heropfrissing
• 1ste hulp
• Initiatie tot het gebruik van een AED (Automatische

Externe Defibrillator)
• Levensreddende handelingen

Opleiding manueel hanteren van lasten
• Risico’s gebonden aan de ergonomie van de

werkpost
• Beeldschermwerk
• Hanteren van personen
• Manueel hanteren van lasten

Opleiding mechanisch hanteren van lasten 
• Heftruck
• Rolbrug + Aanslaan van lasten
• Verreiker met telescooparm



Opleiding op 
werfbouwmachines
• Kraan
• Mini-graafmachine
• Wiellader

Werken op hoogte
• Werken op hoogte
• Hoogwerker
• Stellingen
• Werken op hoogte met

touwen
• Reddingstechnieken

Technieken voor het 
uitvoeren van gevaarlijk 
werk 
• Besloten ruimten
• Werken in dieptes
• Reddingstechnieken

Preventie  
• Preventieadviseur

niveau III
• Bijscholingen voor

preventieadviseurs
• Verantwoordelijkheid

van de hiërarchische lijn
• Beheer van

werkongevallen
• Missie van de leden van

het CPBW
• Risicobeheer
• Risicoanalyse

Gevaarlijke producten 
• Asbest
• Chemische risico’s
• Biologische risico’s

Opleiding VCA
• VCA voor operationelen
• VOL-VCA, Veiligheid

voor Operationeel
Leidinggevenden

• Examen VCA-basis
• Examen VOL-

VCA Operationeel
Leidinggevenden

Elektrische gevaren
• BA4
• BA5
• AREI
• Atex

Psychosociale risico’s
• Welzijn op het werk
• Het beroep van

Preventieadviseur op
een serene manier
beleven

• Assertieve feedback
geven

• Verbale en Fysieke
agressie

• Verslavingen
• Teleworking

OPLEIDINGEN OP MAAT 
EN OPLEIDINGSPLAN
Heeft u welbepaalde behoeften … 

Geen probleem, wij staan tot uw beschikking 
om u raad te geven over uw opleidingen op 
maat of uw opleidingsplannen.

SAFETY DAY 
Mogelijkheid om uw Safety 
day in uw bedrijf of in onze 
installaties te organiseren.

Meer dan 50 verschillende 
praktische workshops mogelijk, aangepast aan 
de risico’s van uw bedrijf.

Contacteer ons! Wij zorgen voor alles!



Erkend door talrijke federaties
Erkende opleidingen in het kader 
van het betaald educatief verlof

rue de Chassart 38 • B-1495 Marbais
Tel. : +32 (0)71 880 890 • Fax : +32 (0)71 874 076

info@guest-safety.com •  www.guest-safety.com

*cijfers 2020

GUEST SAFETY 
IN CIJFERS *

650 
klanten

90 
lesgevers die hun kennis 

met passie delen

16896 

uren opleiding

1
team van 10 personen 

tot uw dienst

2593 
uitgevoerde opleidingen in 2019 


