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Al 50 jaar opleiden en 
ontzorgen, dat is het LOC!
Het vergroten van het vakmanschap en de veiligheid in de transport 
en logistiek, dat is onze missie. Met trainingen afgestemd op uw 
wensen; klassikaal, bij u op locatie en desgewenst helemaal op maat.
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John Kools, facilitair manager bij Isover Saint Gobain in Etten-Leur
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“Het LOC neemt me veel 
  regelwerk uit handen en verzorgt 
  alles tot in detail.”

“Op jaarbasis maken 40 à 50 van onze mensen gebruik 
van de trainingen van het LOC. De opleidingen zorgen 
ervoor dat de mensen in onze teams prima overweg 
kunnen met bijvoorbeeld een heftruck of hoogwerker. 
Een goed opgeleid team verhoogt onze efficiency. 
De kwaliteit van de opleidingen is prima, het is dichtbij 
en de prijs is in orde. Verder is het ideaal dat het LOC 
heel veel regelt. Ik geef een lijst met kandidaten aan mijn 
contactpersoon. Vervolgens zorgt zij voor planning: alle 
cursisten ontvangen een uitnodiging thuis, er zijn goede 

leermiddelen voor handen en tijdens de training zijn de 
lunches prima verzorgd.”

“Het LOC reageert ongelooflijk alert op vragen en de 
samenwerking is ideaal. Bij Isover hebben we diverse 
medewerkers met een buitenlandse achtergrond in dienst 
en zij zijn onze taal vaak niet of onvoldoende machtig. 
Speciaal voor hen zet het LOC een traject op, waarbij 
lessen en examens in een andere taal worden gegeven en 
afgenomen. Dat is geweldig.”

locb.nl
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Ruud Jansen, Frans Janssen en Rob van de Beemt, 
LOC trainer-instructeurs
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“ We leren nieuwe 
mensen de 

  kneepjes van het 
  vak, maar ook de 
  ervaren kandidaten 
  steken veel op.”

“We vertellen graag een groter verhaal om cursisten 
te wijzen op de veiligheid en risico’s. Niet alleen geven 
we al jarenlang instructie; we weten als geen ander hoe 
het er in de praktijk aan toe gaat. Bijna alle cursisten zijn 
heel positief over onze opleidingen. Vaak vinden ze een 
training zelfs te kort.”

“De leerstof, in de vorm van boeken en presentaties, 
ontwikkelen we gedeeltelijk zelf. Verder vinden we het 
belangrijk om interactief les te geven, met bijvoorbeeld 
filmpjes van social media. Zo maken we het leuk en 
leerzaam en creëren we een sfeer waarin iedereen 
zichzelf kan zijn.”

“Bij cursisten met ervaring focussen we op zaken waar ze 
behoefte aan hebben. Iets wat ze al weten, hoeven we 
niet te behandelen. Op deze manier zullen alle cursisten 
zich serieus inzetten en die inzet betaalt zich uit in een 
waardevol certificaat aangevuld met praktische kennis.” 
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INSPELEN OP 
ACTUELE ZAKEN
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René Donders, opleidingsadviseur Cloetta Holland BV Roosendaal 
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“�Persoonlijke�feedback�van�de�LOC-
  trainers helpt onze mensen verder.”

“We stemmen de inhoud van de opleidingen samen 
met het LOC af op ons bedrijf en onze medewerkers. 
De lijntjes zijn kort, dus dat is geen probleem. 
Jaarlijks nemen zo’n 40 mensen van Cloetta deel aan 
opleidingen en herhalingstrainingen van het LOC. 
Op die manier zorgen we ervoor dat onze mensen 
goed zijn opgeleid. Dat is belangrijk voor een snelle 
workflow, maar ook voor de veiligheid van collega’s en 
bescherming van apparaten en producten.” 

“Ik ervaar de samenwerking met het LOC als prima. 
En dat geldt ook voor onze medewerkers. Er ontstaat 

vaak een dialoog tussen de cursisten en de trainers. Dat 
werkt goed. Onze medewerkers zien de trainingen echt 
als een mogelijkheid om iets te leren en dat is positief. 
Ze doen het graag en zijn enthousiast. Het is niet 
makkelijk, maar ze krijgen persoonlijke feedback van de 
LOC-trainer en soms krijgen mensen het advies nog een 
extra training te volgen om de stof en de praktijk beter 
onder de knie te krijgen. Zo zorgen de opleidingen voor 
meer zelfvertrouwen.”
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Subsidiemogelijkheden:
U wilt uw medewerkers natuurlijk zo 
voordelig mogelijk opleiden en 
daarvoor zijn tientallen verschillende 
subsidiemogelijkheden in Nederland. 
Maar geen zorgen, wij helpen u graag 
bij uw subsidieaanvraag en bekijken 
met u de mogelijkheden. 

Wist u dat het Logistiek Opleidings-
Centrum jaarlijks honderden subsidie-
aanvragen verwerkt?

Bent u als bedrijf aangesloten bij een 
van onderstaande brancheorganisatie/
sectorfonds, dan kunt u gebruik maken 
van diverse subsidiemogelijkheden op 
verschillende trainingen.

• Transport & Logistiek (SOOB)
• (klein) Metaalsector (OOM) 
• Agrarische sector (Colland)
• Timmerindustrie (SSWT)
• Technisch installatiebedrijf (OTIB)
• Besloten busvervoer (FSO)
• Uitzendbranche (STOOF)
• Houtverwerkende industrie (SFH)

Meer informatie over subsidieaanvragen
Meer weten over de subsidiemogelijkheden 
van onze logistieke opleidingen? 
Neem vandaag nog contact op met 
onze opleidingsadviseurs: zij lichten 
de mogelijkheden graag aan u toe en 
kunnen u helpen met het indienen van uw 
subsidieaanvraag.

TRAININGS-
OVERZICHT



1-daagse veiligheidstraining hoogwerker
1/2 dag veiligheidstraining EPT
1-daagse veiligheidstraining verreiker
1-daagse veiligheidstraining autolaadkraan
1-daagse veiligheidstraining terminaltrekker
1-daagse�training�veilig�hijsen

2-daagse basistraining medewerker luchtvracht
1-daagse veiligheidstraining medewerker luchtvracht
2-uur herhalingstraining medewerker luchtvracht
3-daagse basistraining beveiligingsadviseur luchtvracht

Kijk�voor�het�volledige�aanbod�en�informatie�
over onze incompany trainingen op www.locb.nl

2-daagse veiligheidstraining
4-daagse basistraining uitgebreid
1-daagse herhalingstraining

2-daagse BHV basistraining
1-daagse BHV herhalingstraining

1-daagse VCA basistraining met zelfstudie
1-daagse VCA training VOL met zelfstudie
2-daagse VCA basistraining
2-daagse VCA training VOL
VCA e-learning

• Moderne voertuigen met Blue Spot 
• Schriftelijk competentiegericht examen
• Trainers met praktijkervaring
• Kan meetellen voor de verplichte nascholing Code 95
• Geldigheidsduur certificaat: 5 jaar

• Altijd lotuspatient aanwezig
• AED, EHBO en ontruimingsoefening komen altijd aan bod
• Ook NIBHV certificering mogelijk
• Kan meetellen voor de verplichte nascholing Code 95
• Geldigheidsduur certificaat: 1 jaar

• Aangesloten bij VCA Nederland
• Elke week trainingen
• Kan meetellen voor de verplichte nascholing Code 95
• Geldigheidsduur certificaat: 10 jaar
• Erkend VCA diploma

HEF- &
REACH-
TRUCK

INTERNE 
TRANSPORT-
MIDDELEN

LUCHT-
VRACHT

BHV

VCA
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Voor meer informatie en het aanmelden voor een training: www.locb.nl
Logistiek Opleidings Centrum | Handelsweg 11 | 4879 AJ  Etten-Leur | T 076 - 50 15 535

DÉ TRAINERS 
IN LOGISTIEK & 

VEILIGHEID

DAAROM HET LOC
Wij�gaan�verder�dan�alleen�opleiden:

• U ontvangt altijd een persoonlijk doelgericht opleidingsadvies
• Wij bieden volledige ontzorging bij subsidieaanvragen, 

administratieve verwerking & arbo-technische vraagstukken 
• 24/7 inzicht in planning, vervaldata & facturen

• Onze kernwaarden zijn snelheid, flexibiliteit & kwaliteit


