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Veiligheid staat bij uw 

bedrijf voorop. Daar 

heeft u deskundig 

personeel voor nodig. 

Werknemers die volgens de laatste eisen getraind 

zijn, afgestemd op de specifieke situatie in uw 

bedrijf. Voor deze training kiest u natuurlijk een 

BMWT-Train-gecertificeerd opleidingsbedrijf. Dan 

weet u zeker dat uw werknemers over de juiste 

deskundigheid beschikken en voldoet u meteen 

aan uw Arbo-wetverplichting.

Elk BMWT-Train-gecertificeerd opleidingsbedrijf 

werkt uitsluitend met deskundige en zeer ervaren 

trainers die de opleiding eventueel bij u op locatie 

verzorgen. De trainingen zijn altijd volgens de 

laatste eisen en kunnen ook speciaal voor uw 

bedrijf op maat worden gegeven.

Met trainingen voor de heftruck, de verreiker, de 

hoogwerker, het verplaatsen van lasten (VVL) en 

Het Nieuwe Draaien kunt u uw personeel altijd de 

juiste, veilige opleiding bieden.



De Arbo-wetverplichting
Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat mobiele arbeidsmiddelen met een eigen 

aandrijving in hun bedrijf alleen worden bediend door personen die daarvoor over 

specifieke deskundigheid beschikken. Zij moeten vertrouwd zijn met de bediening, 

de aard van het werktuig en de werkzaamheden. BMWT-Train-gecertificeerde 

opleidingsbedrijven richten zich met hun trainingen op deze eisen en zorgen zo voor een 

hogere veiligheid en meer efficiëntie in uw bedrijf. Dit draagt bij aan de preventie van 

ongevallen met schade en persoonlijk letsel.

Zo werkt het
BMWT-Train-gecertificeerde opleidingsbedrijven verzorgen uitgebreide, kwaliteits-

bedieningstrainingen. Alleen bij succesvolle afronding krijgen trainingsdeelnemers een 

BMWT-Train-certificaat en -badge. In totaal zijn er al 26.000 mensen met een geldig 

certificaat en badge van BMWT-Train.

Logistiek en grondverzet
De trainingen van BMWT-Train-gecertificeerde opleidingsbedrijven leiden op voor 

bediening van werkmaterieel in de logistiek en in het grondverzet. 

Voordelen van een BMWT-Train-gecertificeerde opleiding
• Complete maatwerktraining op locatie mogelijk

 Uw werknemer wordt getraind in:

 - Vaktechnische vaardigheden

 - Spel- en verkeersregels van uw eigen bedrijf

 - Merkspecifieke kennis

• Zeer ervaren trainers uit de praktijk

• Onafhankelijke steekproeven garanderen kwaliteit van de training

• Eendaagse of meerdaagse training, afhankelijk van ervaring

• U voldoet aan de Arbo-wetverplichting

• BMWT-Train-certificaat en -badge als deskundigheidsbewijs

• Melding bij verlopen certificaat
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