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Terminologie 
• Aannemer = Contractor bedrijf 

• Onderaannemer = Subcontractor 

• Cursus / opleiding = training 

Hoe registreer ik mijn contractor bedrijf? 
 

Overleg binnen uw bedrijf, wie de contactpersoon zal zijn, die de gegevens van uw bedrijf in de Initiafy tool zal 
beheren. Laat deze persoon de onderstaande gegevens invullen op het contactformulier van de contractor portal. 
(Ga naar Contractor portal > Scroll naar beneden en klik op ‘Contacteer ons’ > Onderwerp: Aanvraag tot registratie 
‘Initiafy’ - Vul de verplichte gegevens in > Klik op ‘Verstuur’) 
 

• Naam bedrijf 

• Naam van de contactpersoon 

• E-mail adres van de contactpersoon 

Imec zal uw contractorbedrijf pre-registreren , waarna de contactpersoon (contractor manager) een e-mail via 

Initiafy zal ontvangen en de registratie kan vervolledigen. Vergeet niet uw contactpersoon te informeren betreffende 

de e-mail en laat hem zeker weten ook de spam folder te checken. 

Wat is de rol van deze contactpersoon als contractor manager ? 
• De registratie van uw bedrijf finaliseren(indien gevraagd documenten/certificaten opladen) en beheren  

• Uw medewerkers informeren zodat zij zich ook registreren, het juiste contractortype selecteren en getraind 

worden. 

• Uw subcontractors informeren dat zij ook hun bedrijf moeten laten pre-registreren om dan tevens het juiste 

contractortype te selecteren en de training volgen. 

• Nagaan of uw medewerkers geregistreerd en getraind zijn vooraleer ze naar imec komen 

• Algemene opvolging betreffende vervallen certificaten, trainingen, ...  

(herinneringen worden verstuurd door Initiafy naar de gebruikers) 

• Contactpersoon zijn voor de medewerkers van uw bedrijf, van subcontractors en imec 

Goed om te weten 

Alvorens uw bedrijf te registreren, kan u best eerst het imec veiligheidsbeleid lezen en tevens op voorhand bepalen 

welk type contractor u moet selecteren. Ook uw subcontractors moeten zich laten pre-registreren; u dient ze 

hierover te informeren. 

Om deze contractor manager rol te ondersteunen, kan u de ‘imec contractor portal’ raadplegen waar u al de extra 

informatie vindt, zoals richtlijnen, imec veiligheidsbeleid en nog andere nuttige documenten. 

Initiafy    https://app.initiafy.com/ 

Imec Contractor Portal NL https://www.imec-int.com/nl/contractor-portal 

Imec Contractor Portal ENG https://www.imec-int.com/en/contractor-portal 

 

 

 

Vervolledig de registratie van uw contractor bedrijf 
 

Zodra imec de pre-registratie van uw bedrijf in Initiafy heeft ingevoerd, zal u als contactpersoon (contractor 

manager) een e-mail ontvangen met uw login gegevens. 

https://app.initiafy.com/
https://www.imec-int.com/nl/contractor-portal
https://www.imec-int.com/en/contractor-portal


How to log in after pre-registration of your contractor company?Hoe HHoe inloggen na de pre-registratie van uw Verzeker uw toegang tot de Imec site / Ensure your access to the imec site 

For English: Please scroll down 

 

 

Beste , 

Imec heeft ContractorCompany geregistreerd als contractor in Initiafy. Dit wil zeggen dat u en uw medewerkers vanaf nu gebruik 

kunnen maken van het Initiafy platform om gemakkelijk de nodige documenten op te laden, trainingen te volgen, enz. 

Alle informatie over ‘werken als contractor op imec’ vindt u op imec’s contractor portal 

Verzeker de toegang van uw medewerkers tot de imec-site in Leuven door uw registratie te vervolledigen in Initiafy. Selecteer 

tevens het juiste contractor type. 

Volg daarvoor deze stappen: 

1. Log in op Initiafy via https://app.initiafy.com  met onderstaande gegevens: 

USER EMAIL:   

PASSWORD:  

 

2. Bevestig uw e-mail adres door op onderstaande knop te klikken: 

Bevestig  uw email 
  

Of , indien deze knop niet werkt, kopieer en plak dan onderstaande link in uw browser: 

3. Vervolledig de registratie van uw bedrijf in Initiafy. 

Hebt u vragen over het Initiafy-platform? Stuur dan een mailtje naar support@initiafy.com 

Gelieve niet te antwoorden op deze e-mail: het e-mailadres wordt niet gemonitord. 

Bedankt voor uw medewerking! 

The Initiafy Support Team 
   

https://www.imec-int.com/nl/contractor-portal
https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/2019-10/Overzicht%20-%20Overview%20Contractor%20Types_0.pdf
https://app.initiafy.com/
mailto:support@initiafy.com


contractor company? 

 

 

 

De contractor manager heeft een dringende vraag. 

U kan Initiafy direct contacteren via ‘chat’,  klik op ‘chat’ icoon op de login pagina van ‘Initiafy’.  

Via deze weg zal u het snelste reactie ontvangen op uw vraag. 

U kan ook Initiafy via e-mail contacteren: support@initiafy.com 

 

Stap-voor-stap registreren 
 

✓ De contractor manager zal gevraagd worden om zijn paswoord te veranderen bij de log-in. 

 

 

 

mailto:support@initiafy.com


 

✓ Vervolledig je profiel 

 
Na het invullen van uw profiel moet u de registratie vervolledigen door onderaan op de grijze band te klikken. 

 

✓ Wachten op goedkeuring 

 

 

Select Not Applicable 



 

✓ De registratie van je bedrijf is niet goedgekeurd 
Indien de registratie niet goedgekeurd wordt, ontvangt u hierover een e-mail. Deze bevat duidelijk de reden van 

weigering. 

 



 

 

 

  



Wanneer u na ontvangst van de e-mail terug inlogt, zal u bovenaan een melding zien staan waar de reden 

nogmaals vermeld staat.  

 

✓ In geval er gevraagd wordt om certificaten op te laden 

 

U kan de meest recente informatie betreffende de certificaten terug vinden op de imec contractor portal: 

Imec contractor Portal NL  https://www.imec-int.com/nl/contractor-portal 

Imec contractor Portal ENG  https://www.imec-int.com/en/contractor-portal 

 

De gevraagde documenten zijn: 

• Enkel gevraagd voor het type ‘extended contractors’ –optioneel bij registratie 

• Verplicht afhankelijk van het type werk dat uitgevoerd moeten worden. 

Met verval datum: 

✓ VCA**, SCC, MASE, ISO45001, OSHA 18001 of gelijkgesteld 

 

Wanneer u de nodige acties hebt uitgevoerd, klik dan op ‘Ik heb het opgelost’. 

 

https://www.imec-int.com/nl/contractor-portal
https://www.imec-int.com/en/contractor-portal


✓ De registratie van het contractorbedrijf is goedgekeurd. 

Als contractor manager zal u een e-mail van Initiafy ontvangen om u te informeren dat uw bedrijf volledig 

geregistreerd en goedgekeurd is. In dezelfde e-mail zal u tevens de ‘company code’ ontvangen. (zie voorbeeld email 

op de volgende pagina) 

Deze code is persoonlijk voor uw bedrijf en kan alleen naar uw medewerkers doorgestuurd worden, zodat zij zich 

nadien ook kunnen registreren en de nodige training volgen.   

 

 

Om u als contractor manager te helpen kan u in de ontvangen email een deel kopiëren, aanpassen waar nodig en 

naar uw medewerkers mailen. Uw medewerkers dienen de eerste maal met de company code te registreren (linker 

kant van het login scherm) , na registratie kunnen ze gewoon inloggen via het rechtse deel van het login scherm. 

 



 

 

 

IMEC contractor: Uw registratie is goedgekeurd - Your registration has been approved 

For English: Please scroll down 

 

Beste Jan De Smedt 

Bedankt voor het vervolledigen van uw registratie voor ContractorCompany als Imec contractor bij  Initiafy. U kan nu uw 
medewerkers uitnodigen zodat zij zich ook kunnen registeren zodoende dat zij hun ‘'certificaat met QR code’ kunnen bekomen. Dit 
certificaat moeten zij meenemen naar Imec gatehouse zodat ze toegang krijgen tot de Imec site. 

Belangrijk om weten is, dat uw medewerkers tevens de 'Safety Induction rondleiding' moeten krijgen bij Imec, vooraleer zij effectief 
toegang krijgen tot de imec site. 

Om medewerkers uit te nodigen , kan je hen onderstaand bericht sturen: (Vergeet niet om het juiste contractor type aan te vullen 
vooraleer de e-mail te sturen!) 

________________________________________ 

Er is gepland dat U werken gaat uitvoeren op de Imec site in Leuven . Om toegang te verkrijgen tot de site, moet je eerst 
geregistreerd zijn bij Initiafy. 

Ga naar de website https://app.initiafy.com/ en aan de linkerkant van de webpagina vul je in het veld  ‘bedrijfscode’ onderstaande 
befrijfscode in 

Bedrijfscode: ABC1234 

Contractor type: 

Gelieve daarna ook alle gevraagde certificaten op te laden en tevens de veiligheidstrainingen die U toegewezen zijn te 
vervolmaken. Indien U geslaagd bent zal U een 'success code’ ontvangen, deze heeft U nodig wanneer U zich aanmeldt aan de 
gatehouse. 

Belangrijk om weten is, dat U tevens de 'Safety Induction rondleiding' moet krijgen bij imec vooraleer u effectief toegang heeft tot de 
imec site. 

Meer informatie vind je ook op de imec contractor portal. 

Bedankt voor uw medewerking! 

ContractorCompany 

________________________________________ 

Indien U nog vragen heeft, contacteer dan: 

• support@initiafy.com voor vragen i.v.m. het platform Initiafy 

• uw contact persoon (host) bij Imec voor meer details betreffende Imec’s veiligheidsvoorwaarden. 

Gelieve niet te antwoorden op deze email omdat dit email adres niet gemonitord wordt. 

Bedank voor uw medewerking! 

Het Initiafy Support Team 

https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/2019-10/Overzicht%20-%20Overview%20Contractor%20Types_0.pdf
https://app.initiafy.com/
https://www.imec-int.com/nl/contractor-portal
mailto:support@initiafy.com


✓ Instructies voor de contractor manager, die tevens op imec site komt werken 

 

Indien u als contractor manager ook zelf werken zal uitvoeren op de imec site, dient u eveneens nog uw persoonlijk 

profiel te vervolledigen. Gelieve op uw naam te klikken rechts bovenaan het scherm. Nadien kan u 

‘Leerlingweergave’ selecteren. 

 

Nu kan u uw eigen profiel vervolledigen. 

 

 

Overzicht contractor types: Link 

  

https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/2019-10/Overzicht%20-%20Overview%20Contractor%20Types_0.pdf


Instructies voor uw medewerkers 
 

Ga naar het Initiafy login scherm en start met de registratie door uw ‘company code’ in te vullen (aan de linkerkant 

van het scherm) 

 

https://app.initiafy.com/en/login 

 

 

✓ Registreer bij voorkeur met uw e-mail adres (of als alternatief met uw GSM nummer) 

 

 

  

https://app.initiafy.com/en/login
https://app.initiafy.com/en/login


✓ U ontvangt een bevestigingscode via uw GSM (enkel en alleen bij registratie met uw GSM nummer) 

 

 

✓ Vervolledig uw registratie 

 

Overzicht contractor types: Link 

 

  

Overzicht contractor types: Link 

Overview contractor types: Link 

 

https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/2019-10/Overzicht%20-%20Overview%20Contractor%20Types_0.pdf
https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/2019-10/Overzicht%20-%20Overview%20Contractor%20Types_0.pdf
https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/2019-10/Overzicht%20-%20Overview%20Contractor%20Types.pdf


U bent ingelogd: Enkele tips !  
 

✓ Goed om te weten 

 

 

 

 

✓ Taal 

 

Op dit moment worden enkel Engels en Nederlands in de Initiafy tool ondersteund. De e-mails die de Initiafy tool 

verstuurt zijn in het NL en Engels (Nederlands gevolgd door Engels).   

Als gebruiker van de tool, kan u de taal aanpassen voor en nadat u ingelogd bent door uw voorkeurtaal te 

selecteren. (automatische vertaling – machine translation). Om de taal te veranderen , klikt u op de knop onderaan 

de pagina en kiest u de juiste taal. 

 

 

 

 

  



Training 
 

Elke contractormedewerker die werken uitvoert op de imec site in Leuven, moet 2 trainingen volgen: 

1. De veiligheidstraining (safety training): deze wordt automatisch aan het profiel van de 

contractormedewerker gelinkt en is onmiddellijk beschikbaar na registratie van deze medewerker . De 

contractormedewerker kan deze training reeds online volgen voor dat hij/zij naar imec komt ! 

2. De safety induction (rondleiding) zal gebeuren bij het eerste bezoek aan imec, nadien zal dit certificaat aan 

het profiel van de contractormedewerker worden toegevoegd. 

Herinneringen & vernieuwen van trainingen 
Herinneringen: 

Training & Certificaten met vervaldatum 

✓ Herinneringen worden uitgestuurd 14 dagen voor de vervaldatum 

✓ Elke 3 dagen voor de vervaldatum 

Contractorbedrijven die reeds aangemaakt zijn in Initiafy maar nog niet volledig geregistreerd zijn (pre-

registratie):  

• Ontvangen een wekelijkse herinnering 

Vernieuwen van de training 

Basic – Extended – Cleanroom training:  

• Geldigheidsduur van de training is 12 maanden 

• Vernieuwing van de training gebeurt automatisch 4 weken voor vervaldatum  

The safety induction (guided tour – rondleiding):  

• Geldigheidsduur van de training is 12 maanden 

• Vernieuwing van de training gebeurt automatisch 1 week voor vervaldatum  

  



Gatehouse – Toegang tot de imec site  
 

De contractormedewerker komt aan in de gatehouse en toont zijn/haar certificaat aan de bewaker. De bewaker zal 

de QR code scannen en dan het profiel/contractortype nakijken. Tevens zal hij nagaan of je wel degelijk de 2 

trainingen gevolgd hebt en de geldigheid ervan.  

  
 

In volgende gevallen zal de toegang tot de imec site geweigerd worden: 
 

✓ De contractormedewerker heeft de online veiligheidstraining niet gevolgd. 

» De contractormedewerker kan alsnog de training volgen in de kiosk aan de gatehouse 

✓ De contractormedewerker heeft zijn safety induction- rondleiding nog niet gedaan.  

» De imec host zal geïnformeerd worden en zal ervoor zorgen dat de medewerker zijn rondleiding kan 

volgen. 

✓ De contractormedewerker is nog niet geregistreerd.  

» Hij kan registreren in de kiosk in de gatehouse en nadien zijn veiligheidstraining volgen. 

✓ Het contractorbedrijf is nog niet geregistreerd en/of goedgekeurd. 

» Het contractorbedrijf moet geregistreerd en goedgekeurd zijn vooraleer de medewerker zichzelf 

kan registreren. 

✓ Wanneer de contractormedewerker of het contractorbedrijf een waarschuwing heeft ontvangen of een 

melding via e-mail (ex. Verplicht document dat vervallen is) 

» Gelieve het verplichte document op te laden in Initiafy 

✓ Wanneer de contractormedewerker of het contractorbedrijf verschillende waarschuwingen heeft 

ontvangen van EHS omwille van onveilig gedrag op de site. 

 

 

  



Stappenplan voor contractorbedrijven 
(Meest recente versie is beschikbaar op  Imec Contractor portal in het NL en het Engels. 

Step-by-step guide 

Stappenplan 

https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-files/Step-by-step%20guide%20for%20%28sub%29contractors.pdf
https://www.imec-int.com/drupal/sites/default/files/inline-files/Stappenplan%20voor%20%28sub%29contractors.pdf

