
OPLEIDINGEN
UITZENDKRACHTEN

VERHUISSECTOR

FLOW



Om aan de slag te kunnen als uitzendkracht in de verhuissector (PC

140.05), moet een uitzendkracht voorafgaand aan zijn opdracht een

veiligheidsopleiding (gericht op de verhuis) hebben gevolgd. 

 Gratis veiligheidswebinar via Ambassador 

 1-daagse interne opleiding op de werkvloer bij de klant 

Je kan sinds kort een kandidaat-uitzendkracht in de

verhuissector makkelijker opleiden via een 2-ledig aanbod:  

 

1.

2.
 

 

Hierna volgt een kort stappenplan van de te volgen procedure per onderdeel 



1.    Gratis
veiligheidswebinar via
Ambassador 



STAP 1
Ga naar de opleidingskalender (www.ambassador-vzw.be) van Ambassador en
klik ‘Inschrijven’ bij de opleiding ‘Digitale leermodule interim’ (NL) of ‘Module
digitale interim’ (FR) bovenaan. 

https://ambassador.peepl.be/nl/site/opleidingen-formations
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.ambassador-vzw.be&c=E,1,UpenJcKHPMcduAnBEDCuL4qD63ykb8zS3RVgHgB4mcuZ3iMv3KBdLNJHy3PnbGtk9sRkXGxuoZ-GtIu373b9Ky8GyMcOX_SUHQ-DZKgeqPVWammYHtSAQ_ug&typo=0


Vul het
inschrijvingsformulier
zo volledig mogelijk in

Vermeld de
naam van je
uitzendkantoor
én ook de plaats   

Werkgever

Vul hier gegevens
in van de
uitzendconsulent
die de kandidaat
inschrijft.  

Contactpersoon

Geef het RSZ-
nummer door
van je
uitzendbedrijf.  

RSZ-nummer

Vul hier de voor-
en familienaam
van de kandidaat
in. P-kaart
nummer hoef je
niet in te vullen. 

'Schrijft volgende
werknemers in’

STAP 2

Hou hierbij rekening
met de volgende
opmerkingen:  



Je ontvangt
nadien als
contactpersoon
een automatische
mail 

Maak een login aan voor jezelf bij
‘Meld je aan’. Geef je e-mailadres op
en maak een wachtwoord aan. 

Maak een login aan

STAP 3

Met ladderlift 
Zonder ladderlift 

Maak je keuze afhankelijk van de nood:   

Maak je keuze  

STAP 4



NL 
FR 

Maak nu je
taalkeuze
voor de
cursist 

Je kan nu je uitzendkrachten
inschrijven in de e-learning
module en hen de link bezorgen. 

Gemiddeld duurt het doorlopen
van de module slechts 15
minuten, er is geen test aan
verbonden. 

STAP 5



2.    1-daagse interne
opleiding op de
werkvloer bij de klant 



Je hebt intussen ook als
contactpersoon een
automatische mail met 2
documenten ontvangen. 

Deelnemerslijst NL  
Aanvraagformulier
erkenning interne opl NL 

 



De uitzendkracht volgt bij
het begin van de
uitzendopdracht een
interne opleiding van de
klant/gebruiker. 

Om dit te bewijzen moeten beide
documenten gemaild worden naar: 
info@sfverhuizingen.be of
christel.mercie@sfverhuizingen.be
of juan.caballero@sfverhuizingen.be 

mailto:info@sfverhuizingen.be
mailto:christel.mercie@sfverhuizingen.be
mailto:juan.caballero@sfverhuizingen.be


JE HEBT ALLE NODIGE
STAPPEN DOORLOPEN. JE
KRIJGT VAN AMBASSADOR

EEN OPLEIDINGSATTEST
DOORGEMAILD.  


