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Veiliger werken
Wij geloven dat het goed en continu opleiden van medewerkers bijdraagt aan
het realiseren van strategische doelstellingen binnen organisaties.
Samen gaan we voor het beste resultaat!

Resultaat uit opleiden
Sinds onze oprichting in 1994 hebben we maar één doel: bijdragen
aan jouw succes. Dit doen wij door leerinterventies (trainingen,
opleidingen, coaching, werkplekleren en digitaal leren) voor jouw
medewerkers te verzorgen in lijn met de strategie en doelstellingen
van jouw organisatie. Met het juiste gedrag, de juiste houding
en de juiste motivatie behaalt een medewerker de competenties
die hij nodig heeft om zijn werk nog beter uit te kunnen voeren.
Of je nu efficiënter wil produceren, je medewerkers veiliger wil
laten werken, de klanttevredenheid wil verhogen of meer winst
nastreeft, Cbt helpt bij het realiseren van jouw doelen. Daar halen
wij enorm veel plezier en energie uit, want jouw succes is ons
succes en andersom!

“We dagen onszelf
continu uit om na te
denken over nieuwe vormen
van (digitaal) leren, want leren
moet zo leuk en toegankelijk
mogelijk zijn”.
Roy Pollmann &
Richard Huurman

Resultaatgericht

Betrokken

Vindingrijk

Ambitieus als we zijn,
gaan we gefocust op
onze doelen af. Wij
laten ons niet afleiden
door problemen of
tegenslagen, wij zien
altijd oplossingen,
want wij halen enorm
veel plezier en energie
uit successen.

Wij voeren niet zomaar
ons werk uit. We
denken mee in proces
en uitvoering en gaan
samen met jou voor
het beste resultaat.
Betrokkenheid
is voor ons als
vanzelfsprekend, want
samen bereik je meer.

Wij blijven onszelf
continu uitdagen om
nieuwe vormen van
leren te bedenken.
We willen leren
namelijk zo leuk en
toegankelijk mogelijk
maken, zowel voor de
industrie als voor haar
medewerkers.
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Veiligheid
Op de werkvloer is het belangrijk dat er sprake is van een veilige
werkomgeving en werksituatie. Zeker binnen de industrie is veiligheid
een belangrijk thema. Dat is niet voor niets, binnen de industrie wordt er
vaak gewerkt met machines, gevaarlijke stoffen en andere hulpmiddelen
die kunnen leiden tot incidenten en calamiteiten. Cbt helpt bedrijven
bij het creëren van bewustzijn en het vergroten van veiligheid op de
werkvloer. Met een aanbod van meer dan 15 veiligheidstrainingen,
waarbij theorie en praktijk afgestemd kan worden op de werkplek,
risico’s en werkwijze van jouw organisatie! Met e-learning, webinars
en individuele toetsing hebben wij de mogelijkheid ontwikkeld om te
kunnnen leren op afstand. Dit is allemaal onderdeel van onze digitale
leeromgeving, waarbij deelnemers altijd en overal kunnen leren en
gemakkelijk hun voortgang kunnen bewaken.

Leercultuur creëren
Bewustzijn van gevaren en risico's verhogen
Elkaar aan durven spreken op veilig gedrag
Adequaat handelen bij noodsituaties

Veiliger werken
door theorie en
praktijk afgestemd op
jouw organisatie,
risico’s en werkwijze

Continu de veiligheid verbeteren
Verschillende vormen van leren mogelijk
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Veiligheid
opleidingen

Veilig en innovatief lesprogramma
Scenario’s trainen met virtual reality en interactieve lessen via webinar
zijn onderdeel van de nieuwe aanpak voor o.a. de bhv- en NEN-trainingen
van Cbt. Roy Pollmann, eigenaar van Cbt, vertelt over deze nieuwe en
innovatieve manier van opleiden en waarom dit steeds belangrijker
wordt. Om in deze tijden veilig en verantwoord te kunnen blijven
opleiden zijn wij samen met onze specialisten op zoek gegaan naar een
verantwoorde wijze van opleiden. Het resultaat? Een volwaardig, veilig en
innovatief lesprogramma!”

"Met VR, webinar en
e-learning leiden we
jouw mensen nu nog
innovatiever, efficiënter
en veiliger op!"
Roy Pollmann
Eigenaar Cbt

E-learning, virtual reality scenario’s en webinar
Theorieën, modellen en uitlegscenario’s zijn omgezet naar een verplichte
e-learning die de deelnemers in eigen tijd en beheer kunnen volgen.
Op hun smartphone of laptop krijgen de deelnemers virtuele scenario’s
te zien, zoals brand, lekkage enzovoorts. Hierdoor krijgen deelnemers
de kans om in een gecontroleerde omgeving keuzes te maken tijdens
gesimuleerde incidenten. Les krijgen de deelnemers via interactieve
webinars, waarbij de deelnemer de kans krijgt om vragen te stellen aan
de trainer van Cbt en dieper op de stof in te gaan.
Altijd en overal leren
“Met onze nieuwe vormen van klassikaal lesgeven, VR, webinar en
e-learning maken we het volgen van onze trainingen nu nog veiliger en
makkelijker! Twijfel je over het opleiden van medewerkers in deze tijden?
Mijn collega’s en ik kijken graag samen met je naar de mogelijkheden”,
aldus Roy Pollmann.
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Digitale leeromgeving
Vooral nu veiligheid zo belangrijk is binnen bedrijven in de maakindustrie
kan Cbt helpen bij het creëren van bewustzijn en het vergroten van
de veiligheid op de werkvloer. Voor meer dan 15 veiligheidstrainingen
hebben wij mogelijkheden ontwikkeld om leren op afstand mogelijk te
maken, zoals e-learning, webinars en individuele toetsing. Dit is allemaal
onderdeel van onze digitale leeromgeving.
Met onze digitale leeromgeving behoud je het overzicht door
scholingsmateriaal van klassikale lessen, coaching en e-learning op
te nemen in een eigen digitale leeromgeving. Op deze manier kunnen
medewerkers altijd en overal leren. De voortgang bewaak je eenvoudig
en door middel van rapportages en overzichten kan je gerichter
sturen op de ontwikkeling. Ook kun je competenties toevoegen aan
de online vaardighedenmatrix, diploma’s en certificaten uploaden en
herhalingstermijnen instellen voor trainingen.

Online Academy
Medewerkers kunnen altijd en
overal terecht voor e-learnings,
opdrachten, aanvullende theorie
en (oefen)toetsen via jouw eigen
Online Academy.

Performance Support
Voeg werkinstructies,
procedures en huisregels toe
aan het leerplatform, zodat je
medewerkers just-in-time kan
ondersteunen.

i
LMS
Bewaak de voortgang per trainee
gemakkelijk en snel met het
LMS-systeem binnen de digitale
leeromgeving en stuur gericht op
de ontwikkeling van medewerkers.

Compliance
Zie welke medewerkers over de
juiste competenties beschikken en
behoud de controle op compliance
door diploma’s en certificaten toe
te voegen.

QR-code
Scan de QR-code en krijg
just-in-time informatie, zoals
werkinstructies. Deze informatie
koppel je gemakkelijk en veilig met
een pincode aan de leeromgeving!

Onboarding programma
Trainingsmateriaal,
inwerkprotocollen, KPI’s en doelen.
Allemaal veilig en online terug te
vinden op één plek. Inwerken was
nog nooit zo makkelijk.

Medewerkers kunnen altijd en overal leren
Gemakkelijk voortgang bewaken en sturen op ontwikkeling
Altijd auditproof met controle over compliance
Stimuleert medewerkers tot eigen scholing
Altijd grip op inzetbaarheid
Automatische uitnodigingen wanneer certificaten verlopen
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Online vaardighedenmatrix
De online vaardighedenmatrix is onderdeel van onze digitale
leeromgeving. Met de online vaardighedenmatrix ben jij altijd up-to-date,
compliant en auditproof. Bekijk hiernaast hoe de matrix eruitziet.
Wil jij de competenties van medewerkers binnen jouw organisatie of
team inzichtelijk maken? Kies dan voor de online vaardighedenmatrix
inclusief 15 veiligheidstrainingen (blended learning of e-learning)
van Cbt!

Online vaardighedenmatrix
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Veiligheid opleidingen

Uitgelicht!

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Basisveiligheid VCA

ATEX-EX 000 Awareness

Mbo 2 | 1 dagdeel | € op aanvraag

Mbo 2 | variabel | €125,-

2,5 uur | €99,-

Of boek hier de e-learning

Of boek hier de e-learning

Veilig werken in besloten ruimte

VOL VCA

1 dag | €1225,-

Mbo 3 | variabel | €135,-

Of boek hier de e-learning

Of boek hier de e-learning

Veilig werken met de hoogwerker
1 dag | €995,-

NEN 1010
2 dagen of 1 dag herhaling | €595,-

Of boek hier de e-learning

NEN 3140 (IV/WV)
Veilig werken met de (vork)heftruck

Mbo 4 | 4 dagdelen | € op aanvraag

Mbo 2 | 1 dag | €995,-

NEN 3140 VP

Of boek hier de e-learning

Inclusief: Virtual reality

Veilig werken met de reachtruck
Mbo 2 | 1 dag | €995,-

Mbo 3 | 1 dag | €350,Of boek hier de e-learning

ATEX-EX 001 Basisprincipes
Mbo 2 | 80 uur | €2595,-

Halve dag | € op aanvraag

Buitenwacht / Mangatwacht
Mbo 2 | 1 dag | €1225,-

Bedrijfshulpverlening BHV
Mbo 2 | € op aanvraag
Of boek hier de e-learning

Coördinator / Hoofd BHV

NEN 3140 VOP
Veilig hijsen en aanslaan van lasten
1 dag | €995,-

Inclusief: Virtual reality

Mbo 2 | 1 dag | €295,-

Of boek hier de e-learning

Of boek hier de e-learning

Veilig werken op hoogte

Werkvergunning en TRA
Mbo 2 | 1 dag | €1225,-

Mbo 2 | 1 dag | €995,-

Een innovatieve en kwalitatief sterk
verhogende toevoeging aan onze
NEN-trainingen is het gebruik van
virtual reality. Bekijk hier de demo!

Of boek hier de e-learning

Mbo 3 | 3 dagen | €1090,-

Of boek hier de e-learning

NEN 3140 VOP en VP

ATEX Managementtraining

Herhaling bedrijfshulpverlening
Mbo 2 | 1 dag | €189,-

Basistraining voedselveiligheid HACCP

NIEUW: Veilig werken met ammoniak
De medewerker leert specifieke
gevaren herkennen, MSDSveiligheidsbladen te lezen en
adequaat te handelen in nood.

Mbo 2 | 1 dag | € 995,Of boek hier de e-learning

Of boek hier de e-learning

Lock Out Tag Out Try Out (LOTOTO)
Veilig werken met ammoniak

Mbo 2 | 4 uur | € op aanvraag

Mbo 2 | 1 dagdeel | € op aanvraag

Of boek hier de e-learning

Veilig werken met stoom

Gasmeten (OX, EX, TOX)

Mbo 2 | 1 dagdeel | € op aanvraag

Mbo 2 | 1 dag | € op aanvraag

Leiderschap en veiligheid
Mbo 3 | 1 dag | € 1150,-

*Klik op de titel van de training om naar de
trainingspagina op onze website te gaan.

NIEUW: Leiderschap en veiligheid
De leidinggevende leert een
veilige werkcultuur te creëren en
medewerkers te motiveren om nog
veiliger te werken.

Alle trainingen en opleidingen zijn ook incompany te volgen. Neem voor meer informatie over incompany contact met ons op via 0800 - 228 72 46!

Onboardingprogramma
Een onboardingprogramma zorgt voor een snelle en complete integratie
van nieuwe medewerkers. Het onboardingprogramma wordt gekoppeld
aan de organisatiedoelen, waardoor nieuwe medewerkers direct
volgens de juiste wijze worden ingewerkt. Door deze uniforme wijze van
inwerken, reik je nieuwe medewerkers de juiste materialen en kennis aan
om te starten. Hiermee bespaar je tijd en kun je inwerktijden van deze
medewerkers aanzienlijk verkorten!

Inwerktijden verkorten
Positieve employee experience
Medewerker heeft de juiste materialen en kennis om te starten
Lager personeelsverloop door warm welkom
Hogere output door ingewerkte mensen

Meer weten over een onboardingprogramma op maat?
Wil jij ook een onboardingpgramma volledig op maat voor jouw
organisatie met een digitale leeromgeving? Neem contact met ons op!
0800 - 228 72 46

info@resultaatuitopleiden.nl
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“Dankzij Cbt zijn
onze mensen breder
inzetbaar, bewuster van
het proces en veiligheid
en kijken vooruit!”
Sherlinda Lucas
HR business partner
Satrun Petcare

Klantverhaal

SAB-profiel
SAB-profiel is een dochteronderneming van Tata Steel en produceert en
distribueert profielen en sandwich panelen welke in de bouw, als wanden dakbeplating worden toegepast. Het bedrijf is een van de grotere
toeleveranciers in Nederland, België en Duitsland. Dhr. van Balen Walter,
QHSE Manager, vertelt over de samenwerking met Cbt.

“Cbt is resultaatgericht,
prettig in omgang en
innovatief! Ze denken goed
met je mee en zorgen ervoor
de training voor iedereen
te volgen is.”
Dhr. Van Balen Walter
QHSE Manager
SAB-profiel

Opleiding veilig hijssen geheel op maat
De medewerkers van SAB hijsen alle producten met een bovenloopkraan.
De opleidingsbehoefte lag daarom heel specifiek bij de bovenloopkraan
en niet per se bij andere kranen. Cbt maakte de opleiding daarom
geheel op maat. Dhr. Van Balen Walter vertelt: “Wanneer je kijkt naar de
standaard opleiding van Cbt, dan worden de medewerkers heel allround
opgeleid, maar wij hadden specifiek de behoefte om onze mensen op te
leiden voor de bovenloopkraan. Samen met Cbt hebben we de training
omgebouwd tot een e-learning geheel op maat voor onze organisatie met
onze specifieke werkwijze en video’s.”
Video’s op locatie
Inmiddels zijn er naast het ‘veilig hijsen’-traject nog een aantal andere
opleidingstrajecten opgezet. Dhr. Van Balen Walter legt uit: “We nemen
geen standaard trainingen af bij Cbt, alle trainingen zijn volledig op
maat voor onze organisatie ingericht. Dit doen we zodat de medewerkers
meteen onze specifieke werkwijze leren. Naast veilig hijsen hebben
we nog een aantal andere trajecten opgezet, zoals veilig werken met
gevaarlijke stoffen en veilig werken met de heftruck. Onlangs heeft
Cbt voor de’ veilig werken met de heftruck’-video’s opgenomen op onze
locatie in Geldermalsen. Deze video’s worden binnenkort in onze eigen
heftrucktraining gebruikt, geweldig!”
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Veiligheidstrainingen op maat
Een veiligheidstraining op maat is helemaal ingericht op de theorie en
praktijk van jouw organisatie. Deelnemers werken tijdens de training
met eigen voorbeelden en casussen, zodat ze direct het geleerde in de
praktijk kunnen toepassen.
Eerst brengen we in een doelengesprek de opleidingsvraag en doelen
van de organisatie in kaart. Vervolgens voeren we een werkplekanalyse
uit waarbij er wordt gekeken naar de kennis, vaardigheden en houding
van de medewerkers die nodig zijn op de werkplek. Het resultaat van de
analyse leggen we vast in een skillsoverzicht.
Door middel van een werkplekgerichte opleidingsstructuur maken we
een opleidingsplan, waarin een duidelijke planning wordt opgenomen.
Aanvullend ontwikkelen wij diverse opleidingstools, zoals e-learning,
trainingsprogramma, VR en werkplekopdrachten die passen bij de
opleidingsvraag. Met rapportages en overzichten binnen onze online
leeromgeving bewaak je eenvoudig de voortgang en kun je gericht sturen
op ontwikkeling.

Meer weten over veiligheidstrainingen op maat?
Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie? Neem
contact met ons op!
0800 - 228 72 46

info@resultaatuitopleiden.nl
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“We nemen geen standaard
trainingen af bij Cbt, alle
trainingen zijn volledig op
maat voor onze organisatie
ingericht. Dit doen we zodat
medewerkers meteen onze
specifieke werkwijze leren.”
Dhr. Van Balen Walter
QHSE Manager
SAB-profiell

