EDUCAM ADVISEERT U GRATIS
De sociale partners in de sector van de terugwinning van metalen hebben EDUCAM de taak
toevertrouwd om de afspraken die in de CAO gemaakt zijn om te zetten in concrete acties.
U kunt bij ons terecht voor alle vragen over opleiding in uw bedrijf!
Welke zijn de concrete diensten van EDUCAM?
• Analyseren van de opleidingsbehoeften in de sector en ontwikkelen
van accurate opleidingen.
• Monitoren van de kwaliteit van de opleiding van toekomstige werknemers,
jongeren en werkzoekenden.
• Adviseren van bedrijven over hun opleidingskeuze.
• Ondersteuning bieden bij het invullen van het opleidingsplan
of het opleidings-CV voor de werkgevers die het wensen.
• Beheren van de opleidingspremies.

KIES UW OPLEIDING EN GENIET VAN UW PREMIES
Alle opleidingen die door EDUCAM gegeven worden geven recht op opleidingspremies. Als u
een opleiding bij een andere operator volgt, kunt u ook premies genieten door deze opleiding te
laten erkennen door EDUCAM. De erkenning van uw opleidingen kunt u in enkele muisklikken
aanvragen via www.educam.be/erkenning.

MEER WETEN OF ADVIES NODIG?
Neem dan gerust contact met ons op via 02 778 63 30 of via info@educam.be.
Wij staan u graag bij met goede raad en helpen u bij het maken van de juiste keuze
voor uw werknemers.

Volg onze actualiteit op
www.educam.be,
of

.

ALLES WETEN OVER
OPLEIDING IN
DE TERUGWINNING
VAN METALEN
PSC 142.01

Op welke ondersteuning hebt u recht?
Bij wie kan u advies inwinnen?
Waarom is opleiding onmisbaar?

Ontdek alles wat uw sector
voor u en uw medewerkers organiseert.

De nieuwste collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) bieden
nieuwe maatregelen om u financieel te ondersteunen en om
de toegang tot opleiding voor uw werknemers te vereenvoudigen. 		
Ontdek de belangrijkste facetten in deze brochure.

3 GOEDE REDENEN 							
om meteen een opleiding te boeken :

1

2

Recycleren, daar is kennis voor nodig!

Premies:
nog meer opleidingen komen in aanmerking

3

De recyclage van metalen is een complexe activiteit die kennis vergt over
de materialen en hun verwerking om end-of-pipe grondstoffen te leveren
die aan nauwkeurige specificaties voldoen qua samenstelling, grootte,
zuiverheid en kwaliteit.

Elk uur opleiding gevolgd door uw arbeiders en erkend door EDUCAM
geeft u recht op een premie van 15 euro. Opleidingen laten erkennen
om opleidingspremies te kunnen genieten kan met enkele klikken via:
www.educam.be/erkenning.

In deze context is continue training essentieel om:
• oude en moderne materialen te herkennen
• te beantwoorden aan de milieunormen
• te voldoen aan de veiligheidsnormen
• de continuïteit van het bedrijf en de kwaliteit
van de dienstverlening te vrijwaren

Voor welk type opleiding kunt u een erkenning aanvragen?

Opleiding is een recht in elk bedrijf in uw sector
Om kwalitatief werk te kunnen leveren op lange termijn, moet een bedrijf de
reflex van permanente vorming verwerven. Om die reden hebben de sociale
partners besloten om een collectief recht op opleiding toe te kennen dat van
toepassing is in alle bedrijven in de sector, volgens de volgende verdeling:

Voor bedrijven
met minder dan 40 werknemers:
1 dag opleiding per arbeider
over een periode van 2 jaar.

Voor bedrijven
met 40 of meer werknemers:
2 dagen opleiding per arbeider
over een periode van 2 jaar.

1
Opleidingen van
minimaal 4 uur.

2

3

Opleidingen van
minimaal 2 uur
op de voorwaarde dat ze
goedgekeurd zijn door
sociale partners.

4

Opleidingen van
leveranciers
van minimaal 1 uur.

Opleidingen over de
“toolbox veiligheid”
van minimaal 1 uur.

Bijvoorbeeld: u investeert in
een nieuw toestel en u krijgt een
opleiding van uw leverancier over
de gebruiksaanwijzingen

Het gaat over een reeks
veiligheidsfiches die voor u
beschikbaar worden gesteld
door uw federatie Coberec

Bovendien kunt u financiële ondersteuning genieten voor de interne opleiding
van uw nieuwe werknemers. Dit is het “on-the-job”-systeem, dat recht kan geven
tot 3 weken subsidies of een maximumbedrag van 1710 euro per werknemer.

OPLEIDING IS
ALTIJD EEN GOED PLAN!
Uw medewerkers hebben nieuwe
competenties nodig of worden
bevestigd in hun vaardigheden.
En uw bedrijf blijft een kwalitatieve
service verlenen. Bovendien geniet
u financiële ondersteuning.

WAT MET DE PREMIES?
Alle opleidingen die door EDUCAM gegeven worden of erkend zijn
geven recht op opleidingspremies. De erkenning van uw opleidingen
kunt u na uw inschrijving in enkele muisklikken aanvragen via
www.educam.be/erkenning.

NOG VRAGEN?					
Neem dan gerust contact met ons op via 02 778 63 30 of
via info@educam.be. Wij helpen u graag verder.

