G4S Training
viert zijn 30 jaar!

30

G4S Training in kerncijfers

Sinds de oprichting in 1989 staat G4S
Training Services garant voor opleidingen en veiligheidsadvies in de
breedst mogelijke zin. Met een erkenning van de FOD Binnenlandse Zaken
op zak, is G4S Training gespecialiseerd
in tal van wettelijke opleidingen in de
bewakings- en beveiligingssector.

Rollen woorden als “gasdetectie” of “valbeveiliging” in jullie organisatie vaak over
de tongen? Dan ben je bij G4S Training
Services aan het goede adres voor een
samenwerking in safetytrainingen!
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opleidingen

G4S Training heeft door haar jarenlange
ervaring en talrijke klanten binnen zowel
de overheids- als de privésector de nodige
expertise in huis om jou globale veiligheidsoplossingen aan te bieden.

Erkenning als
onderneming
voor
veiligheids advies
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werkzoekenden per
jaar vinden een job
in de bewakings- en
safetysector
dankzij opleiding

Uitbouw
safetyopleidingen:
overname ASC

Uitbouw veiligheidscoördinatie:
overname Regnard
(www.regnard.be)

Regionale uitbreiding
van basisopleiding
bewakingsagent naar
Brugge, Hasselt,
Fernelmont en Luik
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Verhuis naar
site PIVO

Erkenningen voor
opleidingen voor
veiligheidsdiensten
openbare vervoers
maatschappijen

Uitbreiding naar 2de
loods met leslokalen
en simulatieruimtes

Digitale
evolutie: eerste
e-learningmodule
“wet-Jambon”

Eerste digitale
afname van
examens en
blended learning in
de bewakingssector

30 JAAR G4S TRAINING

Lesgevers

Experten, acteurs en zelfs
publieke diensten
G4S Training doet voor zijn specifieke trainingen een beroep op verschillende experten - waaronder
criminologen, pedagogen en psychologen - met een uiteenlopende kennis en ervaring. Hun knowhow
en passie om anderen nieuwe dingen bij te brengen is daarbij doorslaggevend.
Hoewel de bewakingssector nog vaak als een mannensector wordt bestempeld, schakelen we toch regelmatig
vrouwelijke lesgevers in. Céline Pynnaert, G4S Trainer
rugschool en reanimatietechnieken, is een van hen.
Céline: “Soms merk je de sceptische blikken wanneer ik
binnenkom als instructeur, maar die ebben vrij snel weg
zodra we het praktijkgedeelte starten.” Céline geeft les
over reanimatie en rugpreventie in ons opleidingscentrum in Asse, maar nog veel vaker bij de klanten zelf.
“Ik vind het fantastisch om mensen iets bij te leren en
mijn ervaringen te delen. Ik ben sinds 5 jaar beroepsbrandweervrouw, en ondanks mijn korte anciënniteit
heb ik toch al wat ervaringen bijeen gesprokkeld die
van pas komen in mijn lessen.”

Heel realistische simulaties

Naast experten als Céline, schakelt G4S Training ook
regelmatig de hulpdiensten in voor opleidingen. We
organiseren bijvoorbeeld levensechte simulaties en
oefendagen bij onze klanten, in samenwerking met
de politie en/of brandweer. Om de opleidingen nog

Van een globale aanpak tot opleiding op maat

G4S rijdt ook voor MIVB
G4S Training staat niet alleen in voor het trainingsgedeelte maar biedt ook een globale aanpak aan
zijn klanten. Begeleiding van A tot Z dus! Dat is een van de redenen waarom MIVB al jarenlang samenwerkt met G4S.
Jean-Marie Peereboom, verantwoordelijke beroepsopleidingen ‘Prevention–Security’ bij MIVB, vertelt: “We
doen al vele jaren een beroep op G4S Training voor de
wettelijke opleidingen van onze beveiligingsagenten, die
actief zijn op het MIVB-netwerk, maar ook aan boord
van onze voertuigen en in onze faciliteiten. We werken
ook samen voor de opleiding van onze operatoren van
de veiligheidsdispatching etc.”

“G4S heeft alle
knowhow voor de
wettelijke opleiding
én de training op
maat”

Deze samenwerking beperkt zich niet alleen tot de
wettelijke opleidingen, maar omvat ook trainingen ‘op
maat’ die noodzakelijk zijn voor de medewerkers bij
de uitvoering van hun opdrachten. Daarnaast biedt
G4S Training ook juridisch advies en stelt G4S Secure

Solutions bewakingsagenten ter beschikking van de
MIVB. Jean-Marie: “We waarderen vooral de kwaliteit
van de G4S-service, de snelle respons, de flexibiliteit,
het persoonlijke contact en natuurlijk ook hun waardevolle adviezen.”

Hoe doeltreffend reageren bij een bedrijfsincident?

realistischer te maken, doet G4S Training bovendien
regelmatig een beroep op ‘acteurs’ als bijkomende
lesgever(s) bij rollenspelen of simulaties. Denk maar aan
opleidingen als ‘omgaan met agressie’, ‘hold-up’, ‘dolle
schutter’, ‘bomalarm’ en ‘diefstalpreventie’.

Ontdek ons handboek voor
de bedrijfshulpverlener
Trainingen zijn absoluut noodzakelijk, en onze lesgevers
proberen hun kennis met veel enthousiasme over te
brengen. Maar soms wil je wat je geleerd hebt toch nog
eens checken. Herhaling is de moeder van de wijsheid!
Precies daarom bundelden de Fire,
First Aid & Ergonomics-specialisten
van G4S hun brede expertise over
bedrijfshulpverlening in een allesomvattend boek. Het naslagwerk
van 120 pagina’s biedt praktische
antwoorden op de meest voorkomende en urgente ziektebeelden

en verwondingen op de werkvloer, zoals beschreven
in de wetgeving.
Is een collega het slachtoffer geworden van een aanrijding met een heftruck? Heeft iemand van het labo zich
verbrand met een chemisch product? Het handboek
voor de bedrijfshulpverlener beschri jft stap voor stap
hoe je gepast reageert bij dagdagelijkse incidenten. In
korte tijd is het boek uitgegroeid tot een echt standaardwerk. Het is dan ook een onmisbare leidraad
voor het verlenen van eerste hulp binnen je bedrijf.
Bestel dit handboek in de taal van jouw keuze
via onze webshop: www.g4ssafetysolutions.com

Recent vernieuwd

De mobiele blusunit en trainingsunit komen naar jou toe!
Geen onnodige verplaatsingskosten
en tijdverspilling meer voor jouw
medewerkers: G4S Training komt
met zijn mobiele units gewoon naar
jouw bedrijf. In de blusunit oefenen
we verschillende brandscenario’s op
een realistische en veilige manier
voor de opleiding ‘Gebruik van kleine
blusmiddelen’. We leren blusdekens,
poederblussers en CO2-blussers
correct hanteren.
De hoogstaande trainingsunit heeft
alles aan boord voor opleidingen in
adembescherming en betreden van
besloten ruimtes: diverse mangaten
met verschillende types ladders,
ademluchttoestellen, reddingsmaterialen, PBM’s enz.
We passen het materiaal aan volgens
de gewenste opleiding.

Trots op waar we nu staan
“Ik ben trots op onze trainingsschool, wat
het geworden is en het enorme aanbod dat
we vandaag kunnen aanbieden. De digitale
evolutie die de school gemaakt heeft in de
voorbije jaren is bewonderenswaardig.”

Martine Daenen,

Director Secure Consultancy
& Safety Solutions BeNeLux

“Als kersverse Training Manager kijk ik met een
goed oog naar de toekomst. De opleidingssector
is een dynamische en steeds evoluerende
sector geworden, maar als team kunnen we de
daarmee gepaargaande uitdagingen zeker aan!”

Joanne Van Popering,
Manager Training School
G4S Belgium

Wil je bijkomende informatie of een opleiding boeken? Ga naar www.g4s.be/training.
Of bel naar 02 451 62 08. Mailen kan via salestraining@be.g4s.com.

