
De dienstverlening van het 

Onderdeel van

Rob Mutsaers
Operations Manager 

Terneuzen 2017



• Introductie

• Competence Development Center

• ATEX trainings aanbod

Agenda 



Facts and figures CDC

Portfolio

• >160 verschillende trainingen

• 30 (proces-)technische E-Learning modulen (nl/eng) en 
toetsen, 12 simulatiemodellen 

Organisatorisch

• 4 lidbedrijven, met > 20 klanten

10 niet leden maken gebruik van de infrastructuur

• >20 toeleveranciers (specialisten)

Performance

• >5000 deelnemers per jaar

• Omzet verdubbeld in 3 jaar

• Structurele groei

• Toegevoegde waarde voor leden





Bedrijven ATEX trainingen

Doelstelling

Ontwerp de ATEX trainingseisen, voor een aantal bedrijven in 

de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone en Schelde-bekken hebben 

waarmee aan de eisen met betrekking tot trainingen volgens 

de ATEX 137 richtlijn (Europese Richtlijn 1999/92/EG) wordt 

voldaan.



ATEX trainingen

ATEX bewustwording (basis)
Doelgroep: 

Alle werknemers die in hun werkzaamheden te maken hebben met 
explosieveiligheid, het aspect ATEX.

Duur: 1 dagdeel (inclusief toets)

ATEX E/I verdieping (basis/herhaling)
Doelgroep: 

E&I werknemers die na het volgen van deze training in staat zijn ATEX

gerelateerde onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan de eigen 
installatie uit te voeren dan wel op juistheid te kunnen beoordelen, zodanig dat 
aan de ATEX criteria van continu toezicht wordt voldaan.

Duur: basis 2 dagen

herhaling 1 dag



ATEX trainingen

ATEX Mechanisch

Deze cursus is bedoeld voor onderhoudsmonteurs, technici en 

werkvoorbereiders die werktuigbouwkundige werkzaamheden verrichten 

in gebieden waar explosieve atmosferen kunnen heersen. In deze 

training komen de onderwerpen ten aanzien van explosieveiligheid en de 

principes van de verschillende mechanische beschermingswijzen aan de 

orde.

Duur: basis 1 dagen



Webportal en portfolio

http://www.bbeu-cdc.org/training---opleiding/cursusplanning

8 domeinen:
Algemene ontwikkeling

Milieu

Pers. en soc. vaardigheden

Preventie en respons

Vaktechnische ontwikkeling

Kwalificaties:

SIR

SOG

VCA

Cursusaanbod: 
>160 cursussen, waaronder:

ATEX, gezond werken in 

ploegen, verreiker, pompen-

techniek, NEN 3140, fysieke 

belasting, excel, gasmeten, 

BHV, flensmonteur, 

projectmanagement, effectief 

presenteren, proces- en 

koelwaterchemie, enz.

http://www.bbeu-cdc.org/training---opleiding/cursusplanning


Contactgegevens

Competence Development Center

www.bbeu-cdc.org

Email:

CDC@bbeu.org

trainingen@bbeu.org

Telefoon: 0115-724995

Bezoekadres: Zeelandlaan 2 Terneuzen
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