Timmer aan je carrière…
met opleidingen van ie-net!

ie-net ingenieursvereniging vzw
www.ie-net.be/vormingen opleiding@ie-net.be
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Vorming & Opleiding
steeg in 2016 tegenover 2015 met

66%

van de respondenten

van de Salarisenquête 2016 heeft nood aan opleidingen
om hun job beter te kunnen uitoefenen.
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Een goede ingenieur…
blijft leren!

Leren is nog leuker…
met korting!

Een ingenieur hoeven we doorgaans niet te overtuigen
van het belang van levenslang leren. De ie-net
Salarisenquête bevestigt dit. De meerderheid van de
respondenten geeft aan dat opleidingen essentieel zijn
voor het goed uitoefenen van de job.

De prijzen van onze opleidingen worden jaarlijks berekend en op
een zeer realistisch niveau gehouden. De opleidingen van ie-net
zijn vrijgesteld van BTW.
Leden kunnen steeds deelnemen aan een voordeeltarief:
◊ Individuele leden genieten een korting van 30% op de
basisprijs

Aan welke opleidingen heeft een ingenieur vooral
nood? Koploper is de vaktechnische opleiding. Op
de voet gevolgd door managementopleidingen. Ook
het bijspijkeren van soft skills wordt meer en meer
noodzakelijk geacht.

◊ Bij leden die jonger zijn dan 30 jaar of ouder dan 65 jaar loopt
deze korting zelfs op tot 50%
◊ Ook ie-net-partners krijgen korting: alle medewerkers genieten
30% korting op alle vorming- en opleidingsactiviteiten

De vaktechnische opleiding is een vaste waarde voor ienet. En -zoals je in onze kalender kan zien- bieden we ook
in het voorjaar van 2017 een mooie variatie aan technische
opleidingen.

Onze opleidingen zijn erkend door het Agentschap Innoveren
en Ondernemen van de Vlaamse Overheid, dus maak zeker ook
gebruik van de KMO-portefeuille!

En ook wat betreft management- en soft skillsopleidingen,
blijf je bij ie-net niet op je honger zitten.

Erkenningsnummer van ie-net: DV.O217461

Ko rting!

In ons aanbod toch niet de geknipte opleiding voor jou
gevonden? Aarzel dan niet en stuur een mailtje naar
opleiding@ie-net.be met daarin je opleidingsvoorstel.

Extra
tro ef!

Door onze EXPERTGROEPEN
kunnen we snel inspelen op
de laatste nieuwe evoluties!

Over de opleiding Decanteercentrifuges:

“Veel praktijkvoorbeelden. Fijne docent die het tot de laatste minuut
boeiend houdt. Toch wel nodig op een vrijdagavond :) “
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FEBRUARI 2017
Inkoop en negotiatietechnieken
16/02/2017
Antwerpen

ie-net.be/inkoop/V2017

Process Safety
17/02/2017

ie-net.be/processsafety/V2017

Antwerpen

Klimaatverandering: opportuniteit voor de plantenteelt
21/02/2017
Melle

ie-net.be/klimaatverandering

Spoortechnieken
23/02/2017

ie-net.be/spoortechnieken/V2017

Antwerpen

MAARt 2017
Lean in Maintenance
6/03/2017

Antwerpen

ie-net.be/leanmaintenance/V2017

Piping & Engineering
6/03/2017

Antwerpen

ie-net.be/piping/V2017

Lijmtechniek anno 2017, ook in uw bedrijf !
7/03/2017
Antwerpen

ie-net.be/lijm/V2017

Hellend Dak
8/03/2017

Zwijnaarde

ie-net.be/hellenddak/V2017

Effectief leidinggeven
8/03/2017

Antwerpen

ie-net.be/leiding/V2017

Duurzaamheid in de voedingssector : Verpakking
8/03/2017
Antwerpen

ie-net.be/verpakking

Fellow in Machinery Safety
15/03/2017
Antwerpen

ie-net.be/FMS/V2017

Chemische technologie en gezondheid (1)
16/03/2017
Leuven

ie-net.be/effect/kul/V2017

Chemische procesengineering
17/03/2017
Antwerpen

ie-net.be/chemproces/V2017

Circulaire economie
21/03/2017

Mechelen

ie-net.be/circulaire_economie/V2017

Reliability Engineering
23/03/2017

Antwerpen

ie-net.be/reliability/V2017

My inventor is from abroad. Now what?
28/03/2017
Antwerpen

ie-net.be/inventor/V2017
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Basisopleiding Reach
30/03/2017

Antwerpen

Ken & stuurgetallen voor de maintenance manager
31/03/2017
Antwerpen

ie-net.be/reach/V2017

ie-net.be/kenenstuur/V2017

APRIL 2017
Basiskennis SQL en relationele databanken
19/04/2017
Antwerpen

ie-net.be/SQL/V2017

Efficiënter onderhoud dankzij Hands On Tool Time
19/04/2017
Antwerpen

ie-net.be/hott/V2017

Chemische technologie en gezondheid (2)
20/04/2017
Gent

ie-net.be/effect/ugent/V2017

NBN EN 1990: achtergrond en specifieke aspecten m.b.t. gevolgklassen, robuustheid en aardbevingen
21/04/2017
Antwerpen
ie-net.be/en1990
Commerciële vaardigheden
24/04/2017
Antwerpen

ie-net.be/comvaardigheden/V2017

Teammanagement
25/04/2017

ie-net.be/team/V2017

Antwerpen

Business Proces Management & BPMN (basis + advanced)
25/04/2017
Antwerpen
ie-net.be/BPMN/V2017
Shut Down Planning
25/04/2017

Antwerpen

ie-net.be/shutdown/V2017

Zelfkennis: het begin van alle succes
26/04/2017
Antwerpen

ie-net.be/zelfkennis/V2017

Jouw spreekstem
26/04/2017

ie-net.be/spreekstem/V2017

Antwerpen

Corrosie van constructief staal
april 2017
Antwerpen

ie-net.be/corrosie/V2017

MEI 2017
Projectmanagement & planning
2/05/2017
Antwerpen

ie-net.be/projectmanagement/V2017

Knelpunten binnen uw onderhoudsdienst inzake veiligheid & milieu
9/05/2017
Antwerpen
ie-net.be/knelpunten/V2017
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Agile Software Development en Management
10/05/2017
Antwerpen

ie-net.be/ASDM/V2017

Grondmechanische aspecten van grondwaterverlagingen en ontgravingen i.h.k.v. saneringen
10/05/2017
Antwerpen
ie-net.be/grondwaterverlaging/V2017
Energiebesparing in de procesindustrie
11/05/2017
Antwerpen

ie-net.be/energiebesparingen/V2017

MS project specials
11/05/2017

ie-net.be/msprojectspecials/V2017

Antwerpen

Moderne smeertechnieken
16/05/2017
Antwerpen

ie-net.be/smeertechniek/V2017

Chemische technologie en gezondheid (3)
18/05/2017
Antwerpen

ie-net.be /effect/ua/V2017

Focusmanagement - Master your to do list 23/05/2017
Antwerpen

ie-net.be/MYDL/V2017

Coachen van medewerkers
29/05/2017
Antwerpen

ie-net.be/coachen/V2017

Grenzeloos renoveren
30/05/2017

ie-net.be/grenzeloos

Delft

De jaarrekening : een sudoku van cijfers ?
31/05/2017
Antwerpen

ie-net.be/jaarrekening/V2017

JUNI 2017
Kost- en budgetbeheer binnen de technische dienst
2/06/2017
Antwerpen

ie-net.be/budgetbeheer/V2017

Jongerenforum Geotechniek
9/06/2017
Antwerpen

ie-net.be/jongerenforumgeotechniek/V2017

VOORJAAR 2017
Zee- en waterbouw in en rond Vlaanderen
voorjaar 2017
Antwerpen

ie-net.be/zee/V2017

Buitengevels : concept en hedendaagse uitvoeringen
voorjaar 2017
Antwerpen

ie-net.be/buitengevels/V2017

Toepassing van composieten in bruggen en waterbouw
voorjaar 2017
Rotterdam

ie-net.be/composietbruggen/V2017
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Opleidingen bij ie-net:

in de kijker

onze troeven

Veiligheid:
een blijvende prioriteit!

◊ Vaktechnische opleidingen

De opleiding ‘Fellow Machinery Safety’ leert
je de regelgeving inzake machineveiligheid
correct te interpreteren en te concretiseren
in de praktijk. In 7 modules komen volgende
aspecten aan bod: de machinerichtlijn, KB
gebruik van arbeidsmiddelen, risicoanalyses,
demonstratie werkplaats, toegepaste
technieken, functionele veiligheid, ATEX 95
richtlijn, EMC richtlijn, elektrische veiligheid
en EN 60204-1, … Opdrachten en een
studiebezoek aan de demonstratiewerkplaats
zorgen voor een praktische verdieping van het
theoretisch kader.

◊ Competentieversterking en -verbreding
◊ Verbeteren van soft skills specifiek voor ingenieurs
◊ Docenten met stevige praktijkervaring
◊ Kans om werk gerelateerde problemen aan te kaarten bij
de docent
◊ Steeds mee met de laatste trends
◊ Mogelijkheid tot netwerken
◊ Continue ervaringsuitwisseling en kennisdeling
◊ Opleidingsaanbod afgestemd op toekomstige
vereisten in de industrie

Doorheen heel de cursus wordt de theorie
getoetst aan een praktijkvoorbeeld. Dit
voorbeeld loopt als een rode draad door de
cursus.

◊ Zowel lang- als kortlopende opleidingen
◊ Opleidingen worden afgetoetst bij experten in
verschillende domeinen

Na de opleiding kan je het ganse traject van
CE-markering in de praktijk doorvoeren en
implementeren.

◊ Goede catering en accommodatie
◊ Gemakkelijke bereikbaarheid
◊ Mogelijkheid tot op maat gemaakte opleidingen
voor je bedrijf

Meer info en inschrijven
ie-net.be/FMS/V2017

Met ie-net kan ook jij Hellend dak
specialist worden!

Slim naar Antwerpen

Van 8 maart tot 27 september organiseert ienet opnieuw de langlopende opleiding Hellend
Dak Specialist. De cursus zal plaatsvinden in
het Huis van de Bouw (Zwijnaarde).

Opgelet, het Ingenieurshuis ligt
in de lage-emissiezone. Wil je

Theoretische aspecten, dakopbouw, gevels,
praktijkmanagement...Onze docenten – met
stevige praktijkervaring - leren je hellende daken
te maken of de constructie te begeleiden vanaf
de offerte tot en met de definitieve oplevering.

met de wagen komen? Check
dan zeker of jouw voertuig aan
de milieucriteria voldoet.

Meer info en inschrijven
ie-net.be/hellenddak/V2017
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Sta jij als leidinggevende
stevig in je schoenen?
Je studeert af en je kent je vak. De eerste praktijkervaring in het
bedrijfsleven of als zelfstandige geven ruggengraat aan je kennis.
Op basis van je verdiensten of technische inzichten krijg je meer
verantwoordelijkheid toebedeeld of je eigen zaak neemt uitbreiding. In de
meeste gevallen betekent dit ook leidinggeven aan andere mensen. Vanaf
dat moment spelen, naast je vakkennis, andere vragen:
- Ben ik te streng of juist te meegaand?
-H
 oe hou ik rekening met het menselijke aspect maar bereik ik
toch mijn doelstellingen?
- Hoe geef ik mijn medewerker een berisping als hij dat verdient?
- Waarom verzet men zich tegen elke verandering?
- Een jaarlijks functioneringsgesprek: hoe begin je daaraan?
- Wat doe ik met een opstandige medewerker?
- Hoe kan ik individuen als ploeg laten werken?
Sta jij stevig in je schoenen als leidinggevende?
Je twijfelt? Volg dan de 4-delige cursus ‘Effectief leidinggeven’
die start op 8 maart.
Meer info en inschrijven
ie-net.be/leiding/V2017

CONTACT
Wens je meer info over onze opleidingen, surf dan naar www.ie-net.be/vormingen
of neem contact op met een van onze coördinatoren:

Francis Cools

Chris Bonte

Katrien Godrie

Verantwoordelijke
Opleiding & Vorming

Projectcoördinator

Projectcoördinator

Projectcoördinator

chris.bonte@ie-net.be
0489 555 560

katrien.godrie@ie-net.be
0489 555 561

christine.mortelmans@ie-net.be
0489 555 559

francis.cools@ie-net.be
0478 451 653

Christine Mortelmans

ie-net: dé onmisbare schakel tussen ingenieurs, bedrijven, opleidings- en overheidsinstellingen!
ie-net ingenieursvereniging vzw - www.ie-net.be - Desguinlei 214, 2018 Antwerpen - 03 260 08 40 - info@ie-net.be

