
Hibin Opleidingen biedt commercieel technische vakopleidingen en managementopleidingen  
voor de bouwmaterialenhandel aan. Daarnaast helpen we u graag met advies en ondersteuning  
op maat. Weten hoe u uw organisatie en medewerkers kunt ontwikkelen, is immers de sleutel  
tot succes. In deze folder vindt u ons aanbod voor dit voorjaar.

Omdat er altijd iets te leren valt!

Aanbod Hibin Opleidingen
Voorjaar 2020
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Nieuw:  
online tool voor  

gesprek op maat
Hoe voert u een goed 

personeelsgesprek? In de 
praktijkgerichte training Het Goede 

Gesprek van Hibin Opleidingen leert 
hoe u een gesprek goed opbouwt en 

vergroot u uw gespreksvaardigheden. 
Nieuw is de online tool  

waarmee u zelf het gesprek naar 
wens kunt samenstellen.

Om eenvoudig de thema’s en onderwerpen voor een personeelsgesprek 
te kunnen bepalen, heeft Hibin Opleidingen de Goede Gesprek Generator 
ontwikkeld. Deze tool ondersteunt werkgevers die gebruik willen maken 
van de beoordelingsafhankelijke beloningsregeling uit de cao, waarvoor 
het voeren van een aantal gesprekken verplicht is. Via een digitaal keuze
menu kunt u per gesprek een document op maat maken. U kunt naar 
wens thema’s en vragen verwijderen of toevoegen. Huidig functioneren, 
werkplezier, duurzame inzetbaarheid en beoordeling zijn voorbeelden 
van thema’s. Ook kunt u kiezen voor een aantal vaste gesprekstypen.  
Het document op maat kan desgewenst worden geprint en opgeslagen.

Training
De tool is een aanvulling op de praktijkgerichte training ‘Het Goede 
Gesprek’. Deze training sluit aan bij de afspraken die in de cao zijn 
gemaakt om intensiever te werken aan duurzame inzetbaarheid 
van werknemers. Daarvoor is namelijk een continue dialoog over 
vitaliteit, loopbaanontwikkeling, scholing en vakmanschap essentieel. 
Tijdens de training leert u gesprekken te voeren in het kader van 
functioneren, beoordelen, ontwikkelen, ziekteverzuim en slecht 
nieuws. Daarbij leert u hoe u een gesprek goed opbouwt en vergroot 
u uw gespreksvaardigheden, waardoor u met tact en vertrouwen deze 
gesprekken kunt voeren.

Twee bijeenkomsten
De training ‘Het Goede Gesprek’ bestaat uit twee bijeenkomsten en biedt 
plaats aan twaalf deelnemers. Volgens caoafspraak zijn er geen kosten 
aan verbonden.

Meer informatie 

https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=8&hgr=2&sgr=7&opl=77




De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) regelt  
de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging 
voor het bouwen. Dit nieuwe stelsel gaat stapsgewijs  
in op 1 januari 2021. De wet Kwaliteitsborging moet  
zorgen voor een betere (borging van de) bouwkwaliteit,  
een verbeterde positie van de bouwconsument en moet 
onnodige kosten tegengaan.

Private kwaliteitsborger
Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer 
aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. De gemeente 
zal straks niet langer het papieren bouwplan toetsen. In de 
plaats daarvan controleert een private kwaliteitsborger of 
het gerealiseerde bouwwerk voldoet. Zonder zijn positieve 
verklaring mag de gemeente de ingebruikname van het 
bouwwerk weigeren.

Betere mogelijkheden
Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens 
de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen 
opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer 
aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook informeert 
de aannemer de klant over de manier waarop risico’s tegen 
schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de 
gebreken na de oplevering zijn afgedekt.

E-learning module 
Het doel van de wet en wat dit in de praktijk betekent voor 
de bouwmaterialenhandel komt in de nieuwe module  
uitgebreid aan bod. Het is voor Hibinleden mogelijk om  
de module in een eigen online leeromgeving te plaatsen. 
Neem voor de voorwaarden contact op met manager 
Ghislaine Hoenderboom, via g.hoenderboom@hibin.nl.

E-learning module over  
wet Kwaliteitsborging  
voor het Bouwen
Via de elearning module over de wet Kwaliteits
borging voor het bouwen (WKB) kunnen u en 
uw medewerkers op een laagdrempelige manier 
kennismaken met deze wet.
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https://www.hibinopleidingen.nl/nieuws_vervolg.php?id=22&hgr=6&sgr=12&id_nws=1328&tl=e-learningmodule-wet-kwaliteitsborging-per-direct-beschikbaar


Gratis opleiding voor  
elke nieuwe medewerker
De Hibin Commissie Vakopleiding (CVO) biedt ook dit jaar elke 
nieuwkomer in de branche gratis de elearningopleidingen 
Basiskennis Bouwmaterialen of Basiskennis Verkoop aan. 

Direct starten
De nieuwe medewerker krijgt hiermee direct toegang tot de kennis  
en vaardigheden die nodig zijn om het vak goed te kunnen uitoefenen. 
Vaak wachten werkgevers met het aanbieden van opleidingen tot 
iemand in vaste dienst is. Door de financiële drempel weg te nemen, 
kan het opleidingsproces direct starten. Nieuwe medewerkers zijn 
hierdoor sneller op basisniveau inzetbaar. Tegelijkertijd wordt hij 
of zij meegenomen in de gedachte van een leven lang leren.

Eigen tempo
De opleidingen nemen circa 20 tot 40 studieuren in beslag, afhankelijk 
van vooropleiding en ervaring. Een medewerker kan maximaal vier 
maanden over de opleiding doen en kan in overleg zelf bepalen 
wanneer hij de studieuren inplant.

De actie loopt tot en met 1 december 2020 of tot alle 200 vouchers zijn 
vergeven. Meer informatie, de voorwaarden en aanmelding 

Sinds twee jaar ben ik 
baliemedewerker in de bouwshop 

en toen ik deze mogelijkheid kreeg, 
heb ik me meteen aangemeld. 

De opleiding kwam voor mij op het 
ideale moment, het merendeel was 

nieuw voor mij.”

Kees te Brake over 
de opleiding Basiskennis Verkoop

Foto: Sander Morel. Gemaakt bij Bouwcenter Wassenaar 

https://www.hibinopleidingen.nl/nieuwsbrief_vervolg.php?id=128&hgr=6&sgr=12&art_id=2601




Vak apart
Werken in de bouwmaterialenhandel is een vak apart. 
Hibin Opleidingen ontwikkelde het keuzedeel Commercieel 
Technisch Bouwadvies om studenten al tijdens hun mbo
opleiding Handel de benodigde vakkennis bij te brengen. 
Het keuzedeel bestaat in totaal uit 240 studieuren. Onder 
begeleiding van een docent en een praktijkopleider doorloopt 
de student verschillende modules die zelfstandig in een 
digitale leeromgeving gevolgd kunnen worden. Daarnaast 
neemt de student deel aan bijeenkomsten en voert praktijk
opdrachten uit. De onderdelen worden met online of 
praktijktoetsen afgesloten. Meer informatie 

Specifieke kennis
In het keuzedeel komt alles aan bod wat een student nodig 
heeft om een materialenadvies te geven aan aannemers of 
zzp’ers in de bouwsector. Zo leert hij of zij de verschillende 
bouwfasen en methoden kennen en alles over materialen als 
stenen, hout, kunststof en isolatiemateriaal of over vloeren, 
wanden en ramen. Daarnaast is er veel aandacht voor het 
leren lezen van een tekening en kennis over bouwlogistiek. 

Contact
Wie belangstelling heeft om dit certificaat te behalen,  
kan contact opnemen met Ghislaine Hoenderboom,  
manager Hibin Opleidingen, via g.hoenderboom@hibin.nl.

Dit keuzedeel biedt me precies 
wat ik nodig heb als verkoper 

in de bouw. Ik voel me een 
deskundig gesprekspartner.”

Keuzedeel Commercieel 
Technisch Bouwadvies  

nu ook als mbo-certificaat
Het ministerie van onderwijs heeft een aantal 

keuzedelen aan de certificaten voor mbo-onderwijs 
toegevoegd. Onder die nieuwe certificaten valt ook 

die voor het keuzedeel Commercieel Technisch 
Bouwadvies. Behalve voor mbostudenten is het ook 
voor werknemers in de bouwmaterialengroothandel 

mogelijk om dit certificaat te behalen.

mailto:g.hoenderboom%40hibin.nl?subject=
https://www.hibinopleidingen.nl/opleiding.php?id=39&hgr=3&sgr=20&opl=76


Informatie en 
inschrijving
Wilt u meer weten over onze opleidingen en dienstverlening? 
Kijk dan op www.hibinopleidingen.nl. Hier vindt u per 
opleiding  en functie meer informatie over bijvoorbeeld 
data en kosten. U kunt zich vervolgens direct inschrijven. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle opleidingsmogelijkheden? 
Via de website kunt u u aanmelden voor onze digitale 
nieuwsbrief. Of volg ons op Twitter via @hibinopleiding.

Koninklijke Hibin
Hibin Opleidingen is onderdeel van Koninklijke Hibin, de 
brancheorganisatie van Handelaren in Bouwmaterialen 
in Nederland. Hibin Opleidingen wordt ondersteund 
door een Commissie Vakopleiding waarin ondernemers, 
personeelsmanagers en fabrikanten zitting nemen. 
Zo zorgen we ervoor dat het beleid en de activiteiten 
aansluiten op de praktijk van de branche.

Hibin Opleidingen
Bennekomseweg 41 43, 6717 LL Ede
088  442 46 00
info@hibinopleidingen.nl
www.hibinopleidingen.nl

Foto: Sander Morel. Gemaakt bij Bouwcenter Wassenaar.

https://www.hibinopleidingen.nl/vakopleidingen.php?id=96&hgr=2&sgr=7
tel://0031-884424600
mailto:info%40hibinopleidingen.nl?subject=
http://www.hibinopleidingen.nl

