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BOG opleidingen onder één dak

Alle opleidingen onder één dak
DINS Safety Training en NHI
Opleidingen opereren sinds medio dit jaar vanuit een gerenoveerd pand aan de Industrieweg
in Terneuzen. De oude huisvesting van de gemeentelijke brandweerkazerne heeft daarmee een
mooie herbestemming gekregen.
De veiligheidsopleidingen
(DINS) en persoonlijke ontwikkelingsopleidingen (NHI) zijn in
het gemoderniseerde pand onder
één dak verenigd.
Tekst: Henk van de Voorde
Foto: Mark Neelemans
TERNEUZEN - DINS Safety Training verzorgt diverse Arbo gerelateerde opleidingen, variërend van VCA
tot BHV en van Heftruck tot Veilig
Werken met de Verreiker. Voor de
agrarische en maritieme sector zijn er
specifieke opleidingen, zoals met betrekking tot grondverzetmachines en
reachstackers. NHI biedt een grote
verscheidenheid aan computercursussen, commerciële-, administratieve
en secretariële opleidingen. ,,Wij verzorgen een totaalpakket op het gebied van opleidingen, zowel voor de
productie- als voor de administratieve
omgeving. Ons werkgebied is van
oudsher Zeeland en West-Brabant,
maar dankzij een partnership met
Saio Safety Training uit Rotterdam
bedienen we inmiddels heel Zuidwest Nederland”, aldus directeur-eigenaar Peter Kramer van DINS Safety
Training en NHI Opleidingen.
Scholen
Naast de cursussen voor bedrijven en
particulieren, ondersteunt NHI ook

Peter Kramer, directeur-eigenaar van DINS Safety Training en NHI Opleidingen.

alle lagere scholen in Zeeuws-Vlaanderen met de cursus ‘pc typen voor
kinderen’. ,,Tegenwoordig is er typen in gamevorm, maar wij zijn ervan overtuigd dat je typen niet alleen
met een programma op internet leert.
Daarom worden de trainingen van
NHI Opleidingen ondersteund met
16 praktijklessen van een uur met een
echte ‘typejuf’.”
NHI is voornamelijk persoonsgericht,

DINS is hoofdzakelijk gericht op het
BtB segment,
,,Wij verzorgen veel Arbo gerelateerde opleidingen met herhalingsplicht.
Het wordt ook door het verzekeringswezen geëist. Als er op een bedrijf
een ongeval gebeurt, terwijl de medewerkers onvoldoende zijn opgeleid
qua veiligheid, zit de werkgever met
een probleem. De meeste certificaten
zijn vijf jaar geldig, maar de cursus
BHV bijvoorbeeld moet ieder jaar opnieuw gevolgd worden”, verklaart
Kramer.
Hij was 25 jaar actief in de levensmiddelenlogistiek, onder andere bij Schuitema (het latere C1000), maar werd
in 2005 weggesaneerd. Via de EVO,
de landelijke ondernemerskoepel
voor logistiek en transport, kwam
Peter Kramer terecht in opleidingsland. ,,De EVO, nog steeds een gewaardeerde partner, was op zoek naar
opleiders in het kader van diverse certificeringen. Daar heb ik veel op ingezet. Als ZZP’er gaf ik onder andere

trainingen op terminals in de havengebieden en ook bij DINS, dat ik in januari 2010 heb overgenomen, gevolgd door NHI in december 2012.”
Voor zijn onderneming zijn ondertussen vijf vaste krachten werkzaam en
daarnaast een groot aantal freelance
docenten.
Paradoxaal
Het lijkt paradoxaal. Ondanks de aangescherpte wettelijke veiligheidseisen,
staan opleidingen vanwege de crisis
onder druk. ,,Het UWV verschuift
vanwege de bezuinigingen, het opleiden van werkzoekenden steeds meer
naar de toekomstige werkgever. In
ons land zijn er zowel geschikte Arbo
gerelateerde opleidingen als goede veiligheidsmiddelen, zoals oog-, gehoor-, ademhalings-, hand- en valbescherming. Er is alleen nog een cultuurprobleem. Wanneer volgen we
een bepaalde opleiding? Wanneer gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen? Alleen als we er toe wor-

den gedwongen? Gelukkig is er de
laatste tijd een cultuuromslag gaande.
Je bent juist een watje als je het niet
zo nauw neemt met de veiligheid.
Het precieze effect van een certificering is een moeilijk punt. Het feit dat
je een rijbewijs/certificaat hebt wil
niet zeggen dat je geen ongeval kan
veroorzaken, maar het systeem is in ieder geval wel gedekt.”
DINS verricht desgewenst ook specifieke maatwerktrainingen. Zo komt
op donderdag 21 november Richard
Elegeert heftrucktraining volgen bij
DINS. Peter Kramer: ,,Richard heeft
meervoudige fysieke beperkingen. Ik
had met hem nog een belofte van de
havendagen in te lossen. Daar had hij
al een proefrit gemaakt op de demodagen. Richard, die beschikt over een
enorm doorzettingsvermogen, gaat
een praktijktraining volgen voor zijn
heftruckcertificaat.”
www.dinsopleidingen.nl
www.nhi.nl

Ramsburg: A-locatie in Middelburg
Het oude bedrijventerrein
Ramsburg wordt getransformeerd tot de nieuwe stadsentree
van Middelburg. Met de bouw
van het nieuwe pand van
Administratiekantoor Compurad
aan de Oostperkweg heeft de
ontwikkeling van bedrijventerrein Ramsburg eindelijk echt
vorm gekregen.
MIDDELBURG - Het nieuwe kantoor is vrijdag 11 oktober officieel geopend. Voor bedrijven verzorgt Compurad onder meer de financiële administratie, de loonadministratie en de
jaarrekeningen. Ook worden regelma-

tig starters begeleid bij het opzetten
van hun onderneming.
,,Het nieuwe pand ligt aan een zichtlocatie en via de nieuwe N57 zijn we
bovendien erg goed bereikbaar. Het
nieuwe kantoor is bovendien veel efficiënter ingericht. Het monumentenpand waar wij tot voor kort in gehuisvest waren, was weliswaar prachtig,
maar niet gemakkelijk bereikbaar en
helaas niet altijd even praktisch”, aldus de compagnons Han Moerland
en Peter van Waarde van Compurad.
Wethouder van economische zaken,
tevens loco-burgemeester, Johan Aalberts van Middelburg verrichtte de of-

ficiële opening. Aalberts deelde en
passant mee dat begin november
wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden aan de nieuwe ontsluitingsweg van het industrieterrein. Voor de bouwvak van 2014
moet er langs het kantoor van Compurad een nieuwe weg komen te liggen. De oude aansluiting op de rotonde bij de N57 komt dan te vervallen.
Ramsburg is aantrekkelijk voor bedrijven. Deze zichtlocatie, waar dagelijks
een grote verkeersstroom passeert,
biedt aantrekkelijke bedrijfsruimte.
Dit gemengde bedrijventerrein is circa 37 hectare groot.

Peter van Waarde en Johan Aalberts.

