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Inleiding 
 

In 2021 biedt het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector aan de 

werknemers van het Paritair Comité 319.01 kosteloze vormingen aan. 

 

Het uitgebreide aanbod bestaat uit: 

• Vormingen rond sectorgebonden thema’s 

• Vormingen rond agressiebeheersing 

• Vormingen uit het transversaal aanbod 

 

De algemene vormingen worden georganiseerd door het Sociaal Fonds VOHI. De vormingen 

rond agressiebeheersing  worden door Icoba georganiseerd. Het sectoroverschrijdend VIVO-

vormingsaanbod wordt door VIVO georganiseerd. Heb je een vraag over een bepaalde 

vorming? Stel ze aan het juiste team. 

 

Hoe schrijf je jezelf of een collega in? 

Klik op de code bij een vorming en schrijf online in via Extranet. 

 

Waarom Extranet? Je kunt er de status van de inschrijvingen opvolgen, de inschrijving 

annuleren of een vervanger aanduiden. 

 

Heb je nog geen login? Klik op de knop registreren en kies voor registreren als 

contactpersoon bij een instelling of registreren als werknemer. Meer info over hier lees je op 

www.vivosocialprofit.org/extranet. 

 

Inschrijven kan tot 14 dagen voor de start van de vorming. 

 

Ga niet zonder in te schrijven of op eigen initiatief naar de locatie vermeld bij de vorming 

van je keuze. 
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1. Vormingen rond sectorgebonden thema’s 
 

Het Sociaal Fonds VOHI heeft zorgvuldig actuele en sector gebonden thema’s uitgekozen om 

boeiende vormingen rond te organiseren. In ons aanbod vind je thema’s zoals 

spelactiviteiten, begeleidingsmethodieken, zelfzorg en gezin en context. 

 

Vormingen ‘in company’ 

Geïnteresseerd om één van de vormingen uit het aanbod voor heel je team? Organiseer de 

vorming ‘in company’. Het fonds betaalt de opleider. De organisatie staat in voor de zaal, 

materiaal en catering. 

 

Voorwaarden: 

• Alleen vormingen en opleidingsverstrekkers uit de brochure komen in aanmerking. 

• De eigen organisatie en eventuele andere organisaties behoren tot het paritair 

comité VOHI. Dit wil zeggen dat het kengetal van het rsz-nummer 062 is. 

• Minimaal 8 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers en stagiairs komen 

niet in aanmerking. 

• De opleiding moet voor 31 december 2021 plaatsvinden. 

• Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleidingsverstrekker, maar de 

totale vorming duurt minimaal 6 uur. 

• De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt als 

arbeidstijd beschouwd. 

 

Interesse? 

Vraag de vorming ‘in company’ aan via Extranet. 

Contacteer de opleider op voorhand om verwachtingen op elkaar af te stemmen en een 

datum af te spreken. Op Extranet vind je de contactgegevens. 

 

Het Sociaal Fonds VOHI geeft een goedkeuring als je aan de voorwaarden voldoet en als er 

nog voldoende budget is. 

 

Na goedkeuring krijg je een vormingscode. Deze kan je gebruiken om de deelnemerslijst in 

Extranet in te vullen. Ontvingen wij geen of een onvolledige deelnemerslijst twee weken 

voor de geplande in company-vorming, dan wordt deze geannuleerd. 
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Aan de slag met duplopopjes als begeleidingsmethodiek  - Staf vzw 
 

Goed communiceren in begeleidingswerk is essentieel. 

 

Naast het gesproken woord en de lichaamstaal is de beeldtaal geregeld een onmisbare 

aanvulling om een dialoog te stimuleren. Alvast zeker bij mensen waarbij de verbale taal 

minder ontwikkeld is. 

 

In deze praktijkgerichte workshop word je ondergedompeld in de beeldtaal van de 

duplomethodiek, en dit vanuit 2 theoretische invalshoeken. 

 

Vanuit het contextuele gedachtegoed van Nagy is de methodiek gericht op het visualiseren 

van de relationele werkelijkheid van de cliënt. De poppetjes krijgen een rol van partner, 

kinderen, familie, … en hun onderlinge verhoudingen geven duidelijkheid over hun 

omgangsvormen, gedrags- en communicatiepatronen, verschillen en invloeden. 

 

Anderzijds kunnen we ook vanuit het oplossingsgerichte gedachtegoed de krachten en de 

mogelijkheden van de cliënt visualiseren met de poppetjes en ander materiaal. Een 

hoopvolle toekomst en nieuwe perspectieven worden uitgezet.  

 

Werkvorm en methodiek 

We werken met theoretische duiding, demonstratie en actieve oefeningen met de 

duplopopjes in kleine groepjes. 

 

Informatie over de lesgever 

Anne Bongaerts is vormingscoördinator, vormingswerker en begeleider bij vzw Begeleid 

Wonen Leuven. Zij verdiept zich in thema’s als contextueel werken, zelfzorg en non-verbale 

communicatie. Zij heeft een ruime ervaring in het geven van workshops voor begeleiders van 

mensen met een beperking. 

 

Doelgroep  

Alle medewerkers uit PC 319.01 

 

Praktisch 

Duur:  1 dag telkens van 9u30 tot 16u30. 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 7 december 2021 De Blauwput 

Martelarenlaan 11a 

3010 Leuven 

 
CODE: 319-21A1 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 12 deelnemers 
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Basiscursus relaties en seksualiteit. Leer praten over seksuele 

gevoelens, relaties en weerbaarheid – Konekt 
 

Een must voor iedereen die te maken krijgt met het thema relaties en seksualiteit bij 

personen met een beperking. 

 

Hoe praat je over seksuele gevoelens, masturbatie, vrijen, homoseksualiteit, relaties, 

weerbaarheid? Tijdens deze vorming verken je jouw eigen visie op de seksualiteitsbeleving 

van personen met een beperking. Je ontdekt verschillende brillen om naar het thema te 

kijken. Via oefening en dialoog gaan we in op waarden en normen. 

 

Op dag 2 zoomen we in op vorming. We gaan aan de slag met methodieken die je kan 

inzetten om het gesprek over seksualiteit en relaties aan te gaan. 

 

Werkvorm en methodiek 

• Doceertechniek 

• Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirerende werkvormen 

• Afwisselend werken in kleine en grote groep 

• Casusbespreking adhv intervisiemodel 

• Zelf ervaren 

• Procesanalyse en evaluatie 

 

Informatie over de lesgever 

Cathy De Feyter is orthopedagoog en seksuoloog. Ze geeft vorming en coaching aan 

jongeren en volwassenen met een beperking, ouders en professionele begeleiders over het 

thema relaties en seksualiteit. Ze praat graag over thema’s waar anderen van blozen, zoals 

‘Hoe raak je aan de praat’ tot ‘Praten over kinderwens’. 

 

Doelgroep  

Begeleiders, uit PC 319.01, die individueel of in groep vorming over relaties en seksualiteit 

willen geven aan personen met een beperking. 

 

Praktisch 

Duur: 2 volledige dagen van 9u tot 16u 

 

Wanneer Waar 

Vrijdag 17 september 2021 

Vrijdag 24 september 2021 

 

Konekt 

Lijnmolenstraat 153 

9040 Gent 

  
CODE: 319-21TT1 

 

Aantal deelnemers 

Minumum 10 en maximum 18 deelnemers 
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Beelden maken het gesprek  - Konekt 
 

Beeldmateriaal helpt je in de communicatie met mensen die minder talig zijn. 

In deze workshop leer je hoe je beeld kan inzetten in je gesprek. Zowel in een 1-op1 contact 

als in een (leef-)groep. 

 

Wat zijn de troeven van het beeld als communicatiemedium? 

• Om gerust te stellen 

• Om een gesprek op gang te brengen 

• Om contact te maken en te verbinden 

• Om plannen en afspraken vast te houden 

• Om beter zicht te krijgen op zichzelf (wie ben ik, wat wil ik, wat voel ik,…) 

• Om talenten in kaart te brengen 

• Om diepgang te creëren 

• Om het onbewuste bewust te maken 

 

Werkvorm en methodiek 

De workshop is ervaringsgericht. Je ervaart de technieken zelf. We dompelen je onder in 

allerlei technieken en materialen. Je hoeft helemaal niet artistiek of creatief te zijn. 

We leren je niet tekenen, noch met pictogrammen, mindmaps of met grafische programma’s 

werken. Je leert wel dagdagelijks en betaalbaar beeldend materiaal laagdrempelig inzetten 

om zo een diepere dialoog te creëren. Het gaat altijd in de eerste plaats over het 

communicatieproces/de inhoud en niet over het esthetisch resultaat. 

 

Informatie over de lesgever 

Ingrid De Ryck werkt voor Konekt als freelance educatief medewerker. Ingrid werkt al 15 jaar 

als zelfstandig therapeut, loopbaancoach en trainer bij InAtlantis bvba. Zij was docent en 

opleidingscoördinator voor Creatieve en Beeldende Therapie. Zij werkte als beeldend 

therapeut in organisaties voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking en in 

de kinder- en volwassenpsychiatrie. Zij combineert het beeldend medium met talentgericht 

coachen, storytelling, narratieve counseling en voice dialogue. 
 

Doelgroep  

Je kan het beeldend medium inzetten met mensen die niet (goed) kunnen lezen, maar ook 

met zeer talige mensen, of onder collega’s. Maak samen beelden, foto’s, “praat” via 

tekeningen, collage’s, klei, materiaal uit de natuur, … 

Kortom: de workshop is bedoeld voor: 

• Hulpverleners die in contact komen met personen voor wie talige communicatie 

niet vanzelfsprekend is 

• Hulpverleners die willen inzetten op een echte dialoog 

• Hulpverleners die een extra dimensie willen aanboren bij cliënten, bewoners, een 

leefgroep,… 

…uit PC319.01. 

 

Praktisch 

Duur:  1 dag telkens van 9u30 tot 16u30. 
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Wanneer Waar 

Woensdag 10 november 2021 Konekt 

Lijnmolenstraat 153 

9040 Gent 

 

CODE: 319B1-OL 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 12 deelnemers 
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Beleef zorg door de ogen van de cliënt en ‘ervaar het zelf’ via een 

inleefsessie – sTimul VIVES 
 

Heb je als hulpverlener al eens een beklijvende inleefsessie in een realistische setting willen 

meemaken? Wil je ervaren hoe het is om zorgafhankelijk te zijn? Denk je na over de vraag 

wat goede zorg is? Wat is goede zorg voor de cliënt/bewoner? Je maakt tijdens de 

inleefsessie een perspectiefwissel en je beleeft zelf wat goede zorg met je doet. Je krijgt 

nieuwe inzichten door je te verplaatsen in een ander. Na je beleving volgt de reflectie. Je kan 

hiermee je ervaringen duiden en een plaats geven. Kritische aandachtspunten voor de 

dagelijkse praktijk worden meegenomen naar het werkveld. Na enkele weken worden de 

ervaringen op wat er veranderd is in je dagelijks handelen gedeeld in een 

terugkomnamiddag. Deze inleefsessie en terugkommoment worden begeleid door ervaren 

sTimultrainers. 

 

Immers binnen voorzieningen gaat een belangrijke aandacht uit naar een kwaliteitsvolle en 

degelijke zorg die vertrekt vanuit het perspectief van de cliënt/zorgontvanger. Kijken naar 

zorg vanuit het perspectief van zorgethiek betekent allereerst kijken naar de relaties en naar 

de wijze waarop mensen gestalte geven aan hun verantwoordelijkheid voor elkaar. Het is in 

die relatie dat de zorgverlener kan ontdekken wat hij voor de zorgontvanger kan betekenen. 

De relatie vormt tegelijkertijd het fundament van zorgethisch handelen en het medium 

waarin de zorg gestalte krijgt. 

 

Werkvorm en methodiek 

Hoe gaan we te werk? 

De eerste dag worden 8 hulpverleners ondergedompeld in het leven van een cliënt/bewoner 

aan de hand van een zelfgekozen profiel. De zorg die je ontvangt, gebeurt op een 

professionele manier en wordt gegeven door de andere 8 hulpverleners onder begeleiding 

van medewerkers van sTimul. 

’s Avonds gaat iedereen naar huis. De volgende dag worden de rollen omgekeerd. 

Voorbereiding 

Een aantal weken voor de start van de vorming schrijf je een cliënten/bewonersprofiel uit. 

Dit profiel beschrijft de situatie waarin jij je wil inleven. 

Wees realistisch creatief, denk na over je persoonlijke grenzen (bv. je laten wassen met of 

zonder badkledij) en eventuele speciale zorgen die je nodig hebt (bijv. medicatie, dieet). 

Bekijk of het profiel jou de nodige leerervaringen en uitdagingen geeft. Het aangepast profiel 

overloop je met de leidinggevende van je afdeling of referentiepersoon ethiek. 

Na deelname 

Na de inleeftweedaagse wordt je aangemoedigd je ervaringen te delen met je naaste 

collega’s. Dit wordt door de leidinggevende of referentiepersoon ethiek ondersteund. 

 

Informatie over de lesgever 

sTimul VIVES (www.stimul.be) wil graag onderwijsinstellingen en organisaties uit de zorg- en 

welzijnssector begeleiden in de duurzame borging van zorgethiek in de praktijk. 

 

Doelgroep  

Hulpverleners binnen een residentiële setting 
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Praktisch 

Duur: tweedaagse van 8u00 tot 18u, zonder overnachting 

 

Dagindeling van dag 1 en dag 2: 

8.00: ontvangst: wegwijs tonen 

8.30 - 15.30: ervaringsgerichte sessie: 

- helft deelnemers: cliënt/bewoner met zelfgekozen profiel 

- helft deelnemers: hulpverleners 

15.30 – 16.00.: schrijfmoment 

16.00 – 18.00u: reflectie in groep 

 

Praktische info 

Wat zit er in je valies 

• toiletgerief 

• badhanddoek 

• pyjama 

• comfortabele kledij 

• pantoffels 

• badpak/bikini/zwembroek 

• kledij aangepast aan je profiel 

Wat zit er beter niet in je valies 

• alles wat niet past in je cliëntprofiel  

 

Wanneer Waar 

Donderdag 18/11/2021 (vanaf 8u tot 18u) 

Vrijdag 19/11/2021 (van 8u tot 18u) 

zonder overnachting 

 

Terugkeersessie: donderdag 13/01/2022 

13u- 16u 

De Vleugels 

Horizon 5 

Stokstraat 1 

8650 Klerken 

 

CODE: 319-21sTimul02  

 

 

Aantal deelnemers 

Maximum 8 deelnemers 
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Coachen van begeleiders bij rouwverwerking  - Konekt 
 

Een opleiding voor teamcoaches en directieleden die begeleiders beter willen ondersteunen 

bij een verlieservaring. In deze vorming starten we met de basis van het rouwproces. We 

bespreken op welke manieren mensen rouwen en welke coachingsmethodieken je kunt 

gebruiken om hen hierbij te ondersteunen. Je brengt een concrete casus mee, waarin je 

ondersteuning zou willen bieden. Met die casus gaan we aan de slag. Op het einde van de 

dag ga je naar huis met praktische kennis, die je verbindend kan toepassen tijdens 

gesprekken met je begeleiders. 

 

Werkvorm en methodiek 

• Doceertechnieken a.d.h.v. o.a. powerpoint 

• Uitwisseling en interactie aan de hand van de inspirerende werkvormen 

• Afwisselend werken in kleine en grote groep 

• Casusbespreking a.d.h.v. intervisiemodel 

• Zelf ervaren 

• Procesanalyse en evaluatie 

 

Informatie over de lesgever 

Katrin Derboven als psychotherapeute: 

“Als professional werk ik op een pragmatische manier met mijn cliënten richting de gewenste 

verandering. Mijn aanpak bestaat uit een combinatie van kennisoverdracht en ervaringen 

opdoen via oefeningen. Meer zelfkennis, betere zelfzorg en aangepaste acties zorgen ervoor 

dat je sneller in jouw gewenst leven komt. Door mijn pragmatische aanpak begeleid ik je op 

een authentieke en oprechte manier. Er wordt gewerkt met het hoofd, de handen en het 

hart. Recente inzichten vanuit neurowetenschappen wordt geïntergreerd.” 

Katrin als mens: 

“Van nature uit ben ik heel nieuwsgiering naar andere mensen. Ik stel me graag open en mild 

op. Ik kan enthousiast meedenken over jouw dromen, jouw gewenste resultaten en vanuit 

mijn professionele ervaring directe vragen stellen. Vanuit een procesgerichte aanpak werk ik 

met jou naar jouw doelen. Ik fungeer dan als een stimulerende psychotherapeut om samen 

doelen te ontdekken. Ik zie waar jij goed in bent, waar jouw verlangen ligt en ik help je daarin 

nog beter te worden.” 

Professionele achtergrond: 

“Mijn eigen professionele achtergrond ligt voornamelijk in het economische en het 

communicatieve aangevuld met verdiepend werk in het energetische en therapeutische. Mijn 

behaalde diploma’s zijn o.a. Master TEW (Leuven), E MBA (Antwerpen), Master practioner 

NLP (Arcturus), Certified personal coach (Quintessence), Interactionele vormgeving 

(Educatieve Academie).” 

 

Doelgroep  

Teamcoaches en directieleden,… wie werkzaam zijn binnen de VAPH en/of bijzondere 

jeugdzorg en graag doelgericht met hun begeleiders aan de slag gaan. De cliënten waarmee 

deze begeleiders werken hebben qua verstandelijke vermogends een licht tot matig 

verstandelijke beperking. 
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Praktisch 

Duur:  1 dag van 9u30 tot 16u30. 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 12 oktober 2021 Interactieve webinar 

 

CODE: 319-21C2-OL 

 

Woensdag 1 december 2021 Interactieve webinar 

 

CODE: 319-21C3-OL 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 10 en maximum 20 deelnemers 
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Creatief en contextueel werken  - HIVSET 
 

In de hulpverlening schieten woorden soms te kort om te benoemen wat er leeft bij de 

cliënt, wat er speelt in een gezinscontext of in de hulpverlening zelf. Door samen op zoek te 

gaan naar beelden, metaforen, tekeningen, het verhaal, enz. kan er opnieuw ruimte komen 

om te spreken, te denken, te voelen en te beleven. Ook de duplo-methodiek, die ontwikkeld 

werd door Marleen Dieckman, komt aan bod. 

 

Werkvorm en methodiek 

Na een korte inleiding van de contextuele visie van Nagy, gaan we op een interactieve 

manier aan de slag met verschillende creatieve methodieken. Je kan zowel met je eigen 

genogram aan de slag als met een casus uit je praktijk. 

Methodieken die aan bod komen: werken met duplo-popjes, dierenfiguren, beelden, 

verhalen … 

 

Informatie over de lesgever 

Griet Severeyns studeerde af in 2006 als sociaal cultureel werker. Enkele jaren later volgde 

ze een contextuele therapeutenopleiding bij ‘Leren over leven’. Contextgericht werken en 

transcultureele hulpverlening aan mensen met een migratie-achtergrond, zijn gedurendee 

haar loopbaan haar passie en missie geworden. Ze is momenteel teamverantwoordelijke 

team diversiteit in het vormingscentrum HIVSET vzw en is lector bij de AP Hogeschool. 

 

Doelgroep  

Hulpverleners en zorgcoördinatoren 

 

Praktisch 

Duur:  1 dag van 9u30 tot 16u. 

 

Wanneer Waar 

Maandag 22 november 2021 HIVSET 

Herentalsestraat 70 

2300 Turnhout 

 

CODE: 319-21CC1 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 15 deelnemers 
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De krachten en lasten van de hulpverlener. Visualisatie met 

duplopopjes – Staf vzw 
 

In het huidige zorglandschap staan hulpverleners meer dan ooit onder druk. Hun 

‘veerkracht’ wordt continu en maximaal aangesproken. Hierdoor dreigt het zorg verlenen 

een ‘last’ te worden. 

In deze praktijkgerichte workshop focussen we ons op beide aspecten en visualiseren we 

onze ‘krachten en lasten’ met duplo-popjes. We maken hiervoor gebruik van de contextuele 

en oplossingsgerichte basisprincipes: onze relationele werkelijkheid, geschiedenis, 

hulpbronnen, kwetsbaarheden en sterktes worden neergezet. Met deze sprekende beelden 

(her)ontdekken we openingen naar een (her)nieuw(d) veerkrachtig evenwicht. 

 

Werkvorm en methodiek 

• Duplomethodiek als hulpmiddel om eigen krachten en lasten te visualiseren. 

• Jezelf als persoon en hulpverlener willen inzetten. 

• Inbreng van eigen casussen en ervaringen. 

• Meegeven van opdrachten. 

Dit alles in een veilig kader. 

 

Informatie over de lesgever 

Ann Bongaerts is vormingscoördinator, vormingswerker en begeleider bij Staf Leuven. Zij is 

van opleiding psychomotorisch therapeute en is bijgeschoold in Pesso-psychotherapie, 

contextuele therapie, duplomethodiek, zelfzorg, non-verbale communicatie. Zij heeft ruime 

ervaring  in het geven van workshops aan hulpverleners, vnl. in de gehandicaptenzorg. 

 

Doelgroep  

Alle medewerkers 

 

Praktisch 

Duur: 2 dagen van 9u30 tot 16u30 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 16 november en dinsdag 23 

november 2021 

Het Achterhuis 

Diksmuidestraat 41 

9000 Gent 

 
CODE: 319-21K1 

 

Dinsdag 21 september en dinsdag 28 

september 2021 

CC Hasselt 

Kunstlaan 5 

3500 Hasselt 

 
CODE: 319-21K2 

 

 



16 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 12 deelnemers 
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De stem van de cliënt in het ondersteuningsplan – Staf vzw 
 

Begeleidingswerk staat of valt met de relatie tussen begeleider en cliënt. M.a.w. een goede 

vertrouwensrelatie én daarnaast voldoende (zelf)kennis, vaardigheden en attitudes maken 

een begeleiding kwaliteitsvol. Zo ook bij het opmaken van een ondersteuningsplan. Boven 

alles telt hierbij de stem van de cliënt. Hoe maken we ons al begeleider al deze competenties 

eigen? Wat zijn valkuilen? Wat zijn kwaliteiten? Waarin kan een begeleider nog groeien? 

 

Werkvorm en methodiek 

We baseren ons hiervoor op de presentietheorie van Andries Baart en het boek ‘ont-

moeten’ van Vera Van Hove. Als proef op de som oefenen we onze begeleidersvaardigheden 

aan de hand van een spel, gebaseerd op de 8 domeinen van kwaliteit van bestaan van 

Schalock & Verdugo om een goed ondersteuningsplan op te stellen. 

 

Informatie over de lesgever 

Anne Bongaerts is vormingscoördinator, vormingswerker en begeleider bij Staf  Leuven. Zij is 

van opleiding psychomotorisch therapeute en is bijgeschoold in Pesso-psychotherapie; 

contextuele therapie (duplo); zelfzorg en non-verbale communicatie. Zij heeft een ruime 

ervaring in het geven van workshops aan hulpverleners, vnl. in de gehandicaptenzorg. 

 

Doelgroep  

Begeleiders 
 

Praktisch 

Duur:  1 dag telkens van 9u30 tot 16u30 

 

Wanneer Waar 

Vrijdag 1 oktober 2021 Hostel De Zandpoort 

Zandpoortvest 70 

2800 Mechelen 

 
CODE: 319-21S1 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 12 deelnemers 
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Driehoekskunde – Konekt 
 

Het gezin is de meest vertrouwde omgeving voor een kind. Vroeg of laat vertrouwen ouders 

hun kind ook toe aan een professional: een dokter, leerkracht, begeleider. Er ontstaat een 

driehoek tussen kind, gezin en professional.  

Mensen met een kwetsbaarheid zijn vaak levenslang op zorg aangewezen. Dit betekent dus 

een levenslange driehoeksverhouding. Hier spelen verschillende krachten een rol. 

Driehoekskunde helpt om een balans te vinden tussen alle hoeken van de driehoek.  

 

Werkvorm en methodiek 

• Doceertechniek a.d.h.v. o.a. powerpoint 

• Rondvraag 

• Interviewmethodiek in kleine groep 

• Brainstormsessie 

• Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirenende werkvormen 

• Zelf ervaren 

• Casusbesprekingen 

• Afwisselend werken in kleine en grote groep 

• Procesanalyse en evaluatie 

 

Informatie over de lesgever 

Liselotte Pattyn: 

• Werkt als inhoudelijke medewerker bij Konekt vzw en gaat daar als 

vormingsmedewerker en procescoach voor voluit leven in een inclusieve wereld. 

• In bijberoep is ze (loopbaan)coach en freelance trainer. 

• Volgde de opleiding tot trainer in driehoekskunde door Sjoerd Egberts (zoon van 

Chiel Egberts, grondlegger van drienamiek). 

• Behaalde een postgraduaat in oplossingsgerichte therapie. 

• Volgde vele vormingen rond Acceptment en Commitment Therapy en 

hartcoherentie. 

 

Als bachelor in de orthopedagogie heeft ze een jarenlange ervaring in de bijzondere 

jeugdzorg. Ze is vanuit een oprechte interesse erg nieuws- en leergierig. In coaching en 

trainingen gaat ze op zoek naar zaken die werken, sterktes, talenten en positieve 

uitzonderingen. 

Ze houdt van een hands-on en eenvoudige aanpak. 

 

Doelgroep  

Dit gedachtengoed is vooral ontwikkeld voor begeleiders, orthopedagogen, psychologen, … 

die werkzaam zijn binnen de VAPH en merken dat ze botsen in de samenwerking met het 

netwerk van de cliënt. Maar zeker ook begeleiders uit de bijzondere jeugdzorg zullen hier 

ook heel wat aan hebben. 

 

Praktisch 

Duur:  1 dag telkens van 9u30 tot 16u30 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 14 september 2021 Scoutshuis (Verkenner) 

Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 

 
CODE: 319-21D2 

 

Dinsdag 23 november 2021  Online 

 

CODE: 319-21D3-OL 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 18 deelnemers 
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Driehoekskunde - verdieping  - Konekt 
 

Het gezin is de meest vertrouwde omgeving voor een kind. Vroeg of laat vertrouwen ouders 

hun kind ook toe aan een professional: een dokter, leerkracht, begeleider. Er ontstaat een 

driehoek tussen kind, gezin en professional.  

Mensen met een kwetsbaarheid zijn vaak levenslang op zorg aangewezen. Dit betekent dus 

een levenslange driehoeksverhouding. Hier spelen verschillende krachten een rol. 

Driehoekskunde helpt om een balans te vinden tussen alle hoeken van de driehoek.  

In deze verdieping gaan we heel sterk transfer maken tussen het theoretische kader van 

driehoekskunde en jullie eigen casussen. Dit doen we aan de hand van intervisie met het 

gedachtengoed van driehoekskunde, het gebruik van inspirerende methodieken uit de 

123hoekskit en uitwisseling. 

Doel is om jullie verder te inspireren en nog meer tools te geven die omiddellijk inzetbaar 

zijn in jullie eigen werksetting. 

 

Werkvorm en methodiek 

• Quiz 

• Systeemopstelling 

• Rollenspel 

• Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirerende werkvormen zoals bv de 

tools uit 123hoekskit 

• Zelf ervaren 

• Casusbesprekingen a.d.h.v. intervisie 

• Afwisselend werken in kleine en grote groep 

• Procesanalyse en evaluatie 

 

Informatie over de lesgever 

Liselotte Pattyn: 

• Werkt als inhoudelijke medewerker bij Konekt vzw en gaat daar als 

vormingsmedewerker en procescoach voor voluit leven in een inclusieve wereld. 

• In bijberoep is ze (loopbaan)coach en freelance trainer. 

• Volgde de opleiding tot trainer in driehoekskunde door Sjoerd Egberts (zoon van 

Chiel Egberts, grondlegger van drienamiek). 

• Behaalde een postgraduaat in oplossingsgerichte therapie. 

• Volgde vele vormingen rond Acceptment en Commitment Therapy en 

hartcoherentie. 

 

Als bachelor in de orthopedagogie heeft ze een jarenlange ervaring in de bijzondere 

jeugdzorg. Ze is vanuit een oprechte interesse erg nieuws- en leergierig. In coaching en 

trainingen gaat ze op zoek naar zaken die werken, sterktes, talenten en positieve 

uitzonderingen. 

Ze houdt van een hands-on en eenvoudige aanpak. 
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Doelgroep  

Dit gedachtengoed is vooral ontwikkeld voor begeleiders, orthopedagogen, psychologen, … 

die werkzaam zijn binnen de VAPH en merken dat ze botsen in de samenwerking met het 

netwerk van de cliënt. Maar zeker ook begeleiders uit de bijzondere jeugdzorg zullen hier 

ook heel wat aan hebben. 

 

Praktisch 

Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 30 november 2021 The Student Village (Student Studio) 

Hauwerstraat 3b 

8000 Brugge 

 
CODE: 319-21DV1 

 

Dinsdag 26 oktober 2021 CC Hasselt 

Kunstlaan 5 

3500 Hasselt 

 
CODE: 319-21DV2 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 18 deelnemers 
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Emotionele druk in begeleiding  - Konekt 
 

In deze vorming leer je de emotionele druk tijdens begeleidingen herkennen en bijsturen. Je 

ontdekt hoe jij je grenzen respectvol aan kunt geven. De focus ligt op de 

verantwoordelijkheid die je als individuele begeleider ervaart. 

Werkvorm en methodiek 

Aangename interactieve vorming, met ruime aandacht voor vragen, toepassing op 

werkvloer.  

Oefenmomenten en groepsopdrachten.  

 

Informatie over de lesgever 

Gaublomme Hendrik 

• Creatief therapeut, teamcoach, yogadocent 

• Namaskara vormingscentrum 

• Reeds 25jaar voltijdse ervaring in de nonprofit sector, onderwijs, vormingswereld en 

voor een zeer breed doelpubliek. 

De hoofdthema’s zijn: 

• Communicatieve vaardigheden 

• Stressbehendigheid en burn-out 

• Mind-wellnessen zelfzorg 

• Respectbevordering en gezag ontwikkeling 

• TeamSpirit en TeamActivatie 

• Eigentijds leiderschap in de zorg. 

 

Doelgroep  

Hulpverleners, begeleiders van hulpvragers, alle leeftijden uit PC319.01 

 

Praktisch 

Duur: 1,5 dag  

Dag 1: 9u15 – 15u 

Dag 2: 9u15 – 12u 

 

Wanneer Waar 

Donderdag 30 september 2021 (hele dag) 

Donderdag 7 oktober 2021 (halve dag) 

Online  

 

CODE: 319-21ED1-OL 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 10 en maximum 20 deelnemers 
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Krachtgericht werken: een samenspel van vele dimensies - Hefboom 
 

Krachtgericht werken kan je pas als je aandacht hebt voor verschillende dimensies, nl. 

• Ik als hulpverlener (begeleider, coach …) 

• Het samenspel van ik als hulpverlener en de ander (de cliënt/de gast/de bewoner) 

• De context van de ander 

• De context van jouw team en organisatie 

• De ruimere maatschappelijke omgeving 

 

We bouwen de workshop zo op dat de deelnemers aan het eind ook een geïntegreerd 

theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd kader met betrekking tot krachtgericht 

werken meekrijgen. We hebben ook aandacht voor hoe je door krachtgericht te werken op 

deze verschillende lagen niet allen het verschil kan maken voor en met je cliënten, maar ook 

in de samenleving. 

 

Werkvorm en methodiek 

We werken online via de professionele versie van Zoom. De deelnemers zullen kort voor de 

vorming van de opleider een zoomlink krijgen. De vorming zal per onderdeel een kort stukje 

theorie aanreiken en één of meerdere oefeningen. Het gekozen platform laat toe dat we 

voldoende interactief kunnen werken. Zo is er de mogelijkheid om zowel met de volledige 

groep als met kleinere groepjes te werken. Er zullen ook momenten van individuele reflectie 

zijn. 

 

Informatie over de lesgever 

Valérie Carrette is licentiaat pedagogische wetenschappen (sociale agogiek). Ze ontwikkelde 

onder meer in het kader van een ESF-project de website ‘hulpverlenen-met-goesting’ 

waarop tal van online tools te vinden zijn. Dit gebeurde in samenwerking met de koepels van 

het Vlaams Welzijnsverbond, SOM Federatie van sociale ondernemeingen en LUCAS (KU 

Leuven). Valérie begeleidde voor VIVO reeds diverse vormingen ‘krachtgericht werken’. Het 

opzet van deze vorming is aangepast naar een online format. Valérie heeft de voorbije 

maanden veel ervaring opgedaan in online werken met kleine en grote groepen in het kader 

van een omvangrijk lerend netwerk. 

 

Doelgroep  

Begeleiders en medewerkers die rechtstreeks werken met cliënten in de welzijns- en 

zorgsector. Deze vorming kan ook bijgewoond worden door teamcoaches. Voor hen is er ook 

de meerwaarde van de verschillende methodieken die ze aangereikt krijgen om met hun 

team na te denken en te werken rond krachtgericht werken. 

 

Praktisch 

Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
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Wanneer Waar 

Maandag 20 september 2021 Online 

 

CODE: 319-21KW2-OL 

Maandag 4 oktober 2021 Online 

 

CODE: 319-21KW3-OL 

 

 

Aantal deelnemers 

Minumum 8 en maximum 20 deelnemers 

 

  



25 

 

Met handen en voeten: omgaan met anderstalige jongeren en ouders – 

I-Diverso 
 

Moet je regelmatig communiceren met anderstalige jongeren of ouders? Merk je dat je 

soms de neiging hebt om een soort Tarzantaaltje te gaan spreken met anderstaligen en zelfs 

luider te gaan praten? Dat is niet nodig en komt ook heel betuttellend over! Maar hoe maak 

je je dan wel duidelijk verstaanbaar voor een anderstalige? In deze module geven we je tips 

om op een goede en duidelijke manier te communiceren met iemand die anderstalig is. 

 

We focussen ons hierbij op 4 hoofdpunten die een hulp kunnen zijn, nl. 

• De eigen houding 

• De omgeving 

• Taalgebruik (gesproken en geschreven taal) 

• Ondersteuning van de gesproken taal 

 

Werkvorm en methodiek 

• We laten deelnemers ervaren wat het is om anderstalig te zijn. We starten de 

opleiding daarom in een andere taal, spreken mensen aan, vragen hen dingen etc. 

om hen te laten voelen hoe het is om aangesproken te worden en niet te begrijpen 

wat er nu juist gezegd wordt. 

• We verzamelen praktijkcases (voorbeelden van situaties waarin de deelnemers wel 

eens botsen op de taaluitdaging) en gaan hiermee aan de slag 

• Deelnemers krijgen kleine stukjes praktijkgerichte theorie (waarom werkt dit? 

Waarom is dit begrijpbaar voor een anderstalige?) en gaan dan zelf aan de slag om 

zinnen te herformuleren, ze bedenken ook zelf transparante woorden e.d. 

• We werken met een tipkaart. Op deze kaart kunnen ze doorheen de opleiding alle 

tips noteren die voor hen bruikbaar en dus te onthouden zijn. 

• Deelnemers komen tot deze tips door middel van verschillende werkvormen: 

casebespreking, een brainstorm in kleine groepjes, bespreking goed/fout situaties en 

goed/fout filmpjes 

• Op het einde van de opleiding krijgt iedereen een actieplan ‘beter communiceren’. 

Vanuit de opgedane inzichten, gaan ze een actieplan voor zichzelf opmaken. Welke 

acties ga ik concreet ondernemen om beter te kunnen communiceren met 

anderstalige ouders/ kinderen? 

 

Informatie over de lesgever 

Voor deze opleiding zetten we onze taalcoaches in. Zij coachen anderstalige deelnemers in 

het verbeteren van hun communicatie in een Nederlandstalige omgeving. Daarnaast 

coachen ze ook de werkgever en de collega’s: wat kunnen zij doen opdat de anderstalige 

beter kan functioneren in de Nederlandstalige omgeving?  De module  ‘Met handen en 

voeten’ zit in ons bijscholingsaanbod voor SWF (in hun aanbod van 2016 tot nu). Dit aanbod is 

gericht op MVD-personeel uit het vrij gesubsidieerd onderwijs. 

 

Doelgroep  

Begeleiders in opvoedings- en huisvestingsinstellingen 
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Praktisch 

Duur: 2x 2u + 1u tussentijdse individuele opvolging 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 28 september 2021 Online 

 

CODE: 319-21M2-OL 

 

Donderdag 25 november 2021 Online 

 

CODE: 319-21M3-OL 

 

 

Aantal deelnemers 

Maximum 15 deelnemers 
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Omgaan met diversiteit in karakters – Konekt 
 

Persoonlijkheid rust op vier patronen: emotionele, rationele, zintuigelijke en analytische 

behendigheid. 

Ideaal gezien, zouden we, bij probleemsituaties, vanuit deze vier pijlers even vlot kunnen 

reageren. Maar meest zijn er één of meerdere behendigheden goed ontwikkeld en andere 

dan minder toegankelijk. 

Dit maakt ons als mens uniek, de kans dat twee individuen dezelfde ontwikkeling en 

mogelijkheden genoten hebben is uiterst klein, zelfs in éénzelfde gezin. 

Inzicht in deze pijlers, kennis van de aangename en storende kantjes, bieden je meer 

mogelijkheden om mensen, kinderen of volwassenen, efficiënter te begeleider naar een 

gewenst gedrag. Elk patroon heeft zijn unieke sleutel om vertrouwen en luisterbereidheid 

los te weken. 

 

Werkvorm en methodiek 

Aangename interactieve vorming, met ruime aandacht voor vragen, toepassing op 

werkvloek en oefenmomenten. 

 

Informatie over de lesgever 

Hendrik Gaublomme: 

• Creatief therapeut, teamcoach, yogadocent 

• Namaskara vormingscentrum 

• Reeds 25 jaar voltijdse ervaring in de non profit sector, onderwijs, vormingswereld en 

voor een zeer breed doelpubliek. 

 

De hoofdthema’s zijn: 

• Communicatieve vaardigheden 

• Stressbehendigheid en burn-out 

• Mind-welness en zelfzorg 

• Respectbevordering en gezag ontwikkeling 

• Teamspirit en teamactivatie 

• Eigentijds leiderschap in de zorg 

 

Doelgroep  

Hulpverleners, begeleiders van hulpvragers, alle leeftijden 

 

Praktisch 

Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 5 oktober 2021 Provinciehuis (zaal 2 + 3) 

Provincieplein 1 

3010 Leuven 

 
CODE: 319-21O2 

 

Vrijdag 16 november 2021 Online 

 

CODE: 319-21O3-OL 

 

Dinsdag 14 december 2021 Konekt 

Lijnmolenstraat 153 

9040 Gent 

 
CODE: 319-21O1 

 

 

Aantal deelnemers 

Maximum 20 deelnemers 
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Omgaan met kritiek van de familie – Zorg-Saam 
 

Als professional in de zorg is het niet altijd gemakkelijk om gepast te reageren op 

opmerkingen, kritiek en klachten van familieleden van cliënten. Als je kritiek krijgt die 

volgens jou terecht is, dan kan je dat meestal goed hanteren. Anders is het als er kritiek 

wordt geuit die in jouw ogen onterecht is of als de kritiek voortkomt uit een visie op zorg of 

begeleiding die haaks staat op die van je instelling. Ook de wijze waarop de kritiek wordt 

geuit, speelt een grote rol. 

Soms komt het tot confrontaties die je erg aangrijpen en die veel energie kosten. De vraag 

die je je dan stelt is: hoe kan je anders met deze kritiek omgaan? 

Tijdens deze dag sta je stil bij eenvoudige strategieën die je in staat stellen om de contacten 

met de familieleden soepeler te laten verlopen.  

 

Werkvorm en methodiek 

Je vertaalt bruikbare, herkenbare theoretische kaders aan de hand van actieve werkvormen 

waarbij we werken met concrete casussen. Sowieso een actieve werkdag! 

 

Informatie over de lesgever 

Erwin Vermesen is een sociocultureel werker, trainer, coach en systeemcoach. 

 

Doelgroep  

Alle medewerkers uit de sector. 

 

Praktisch 

Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u. 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag  14 september 2021 Provinciehuis (zaal 2 + 3) 

Provincieplein 1 

3010 Leuven 

 
CODE: 319-21F2 

 

 

Aantal deelnemers 

Minumum 6 en maximum 16 deelnemers 
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Oplossingsgericht begeleiden – Kwadraet 
 

Je maakt kennis met de principes en tools van oplossingsgericht begeleider, vergroot je 

oplossingsgerichte vaardigheden en gesprekstechnieken en versterkt je oplossingsgerichte 

en coachende basishouding. 

 

Aan het eind van de vorming kun je als deelnemer: 

• een oplossingsgericht gesprek voeren 

• mensen motiveren om zelf oplossingen te zoeken binnen de eigen invloedsfeer en 

gestelde kaders 

• een meer coachende begeleidingsstijl hanteren 

• vragen stellen die oplossingen bij de ander genereren 

• ‘de eigen kracht’ bij de ander in het bewustzijn brengen 

• adequaat reageren op lastige dynamieken en weerstand reacties 

• mensen coachen in het stellen van doelen en formuleren van concrete, haalbare 

actiepunten  

 

Werkvorm en methodiek 

Typerend voor onze programma’s is de mix van oefening, praktijktheorie, uitwisseling en het 

inbrengen van relevante kaders.  

De training is vooral praktisch. Korte stukjes theorie worden opgevolgd met oefeningen. De 

deelnemers leren snel toe te passen gesprekstechnieken. De oefeningen tijdens de 

trainingsdagen zijn exemplarisch voor de oplossingsgerichte benadering: kleine stappen 

zorgen voor snelle succeservaringen die motiverend zijn om verder te willen leren en 

veranderen. We oefenen vanuit praktische, voor de deelnemers herkenbare werksituaties.  

 

Informatie over de lesgever 

Oplossingsgericht werken is een van de inspiratiebronnen van Kwadraet. We scholen ons 

hier al gedurende enkele jaren in bij, passen dit voortdurend toe in onze begeleidingen en 

geven hier intussen ook al enkele jaren training rond. Voor de vormingsfondsen van VIVO, in 

eigen open aanbod, op vraag van organisaties als Tordale, Formaat, Kazou.  

 

Deze opleiding zal begeleid worden door  

• Toon Cornelis 

• Inge Van Droogenbroeck 

• Adinda Taelman 

• of een andere ervaren procesbegeleider van Kwadraet die dit in de vingers heeft.  

 

Doelgroep  

Begeleiders en leidinggevenden 

 

Praktisch 

Duur: 2 dagen, telkens van 9u30 tot 16u30. 
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Wanneer Waar 

Donderdag 16 september en donderdag 23 

september 2021 

Clemenspoort (zaal: Seelos) 

Overwale 3 

9000 Gent 

 
CODE: 319-21OB2 

 

Donderdag 14 oktober en dinsdag 26 

oktober 2021 

De Blauwput 

Martelarenlaan 11a 

3010 Leuven 

 
CODE: 31921OB3 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 14 deelnemers 
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Oplossingsgericht begeleiden - verdieping – Kwadraet 
 

Je zet een volgende stap in jouw groeiproces als oplossingsgerichte begeleider. Je vult je 

toolbox aan met methodieken, verdiept je inzicht, verfijnt je vaardigheden. De 

oplossingsgerichte coachende basishouding wordt voor jou steeds meer “naturel”. 

We bouwen het programma op basis van de leervragen van de deelnemers. 

Dit zijn het soort vragen die aan bod kunnen komen: 

• Hoe omgaan met lastige cliënten? 

• Hoe krijg ik mijn team mee? 

• Hoe kunnen we oplossingsgericht cliëntbesprekingen doen? 

• Hoe op een oplossingsgercihte manier omgaan met weerstand in interactie? 

• Wat doe ik met cliënten voor wie de taal een struikelblok is? 

• … 

 

 

Werkvorm en methodiek 

Typerend voor onze programma’s is de mix van oefening, praktijktheorie, uitwisseling en het 

inbrengen van relevante kaders.  

De training is vooral praktisch. Korte stukjes theorie worden opgevolgd met oefeningen. De 

deelnemers leren snel toe te passen gesprekstechnieken. De oefeningen tijdens de 

trainingsdagen zijn exemplarisch voor de oplossingsgerichte benadering: kleine stappen 

zorgen voor snelle succeservaringen die motiverend zijn om verder te willen leren en 

veranderen. We oefenen vanuit praktische, voor de deelnemers herkenbare werksituaties.  

 

Informatie over de lesgever 

Oplossingsgericht werken is een van de inspiratiebronnen van Kwadraet. We scholen ons 

hier al gedurende enkele jaren in bij, passen dit voortdurend toe in onze begeleidingen en 

geven hier intussen ook al enkele jaren training rond. Voor de vormingsfondsen van VIVO, in 

eigen open aanbod, op vraag van organisaties als Tordale, Formaat, Kazou.  

 

Deze opleiding zal begeleid worden door Inge Van Droogenbroeck, zij is naast freelancer 

voor Kwadraet ook deel van Ilfaro, de voortrekkers van oplossingsgericht werken in 

Vlaanderen.  

Indien zij niet beschikbaar is schakelen we een andere ervaren procesbegeleider van 

Kwadraet in die dit in de vingers heeft.  

 

Doelgroep  

Begeleiders en leidinggevenden 

 

Praktisch 

Duur: 2 dagen, telkens van 9u30 tot 16u30. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 9 november en woensdag 10 

november 2021 

 

 

De Blauwput 

Martelarenlaan 11a 

3010 Leuven 

 
CODE: 319-21OBV2 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 16 deelnemers 
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Samen beslissen – Hefboom 
 

In alle teams, heel multidisciplinair of net niet, moeten er regelmatig beslissingen genomen 

worden. De tijd dat we daarvoor alleen naar de teamleider kijken, ligt – gelukkig maar – 

achter ons. Alle teamleden dragen immers mee verantwoordelijkheid voor de effectiviteit en 

de kwaliteit van de besluitvorming. Toch is er in veel organisaties gemor te horen over de 

kwaliteit van het nemen van beslissingen. Sommigen voelen zich niet of onvoldoende 

gehoord, anderen vinden dat het te traag gaat en een derde ergert zich dan weer aan de 

inhoud van de gemaakte keuzes. 

 

In deze praktijkgerichte vorming staan we eerst stil bij de voornaamste dynamieken die 

hierbij een rol spelen. We gaan vervolgens in op een aantal modellen en kwaliteitscriteria 

voor goede besluitvorming. De hoofdmoot van de vorming zijn echter de handvatten en de 

praktische oefeningen die we gebruiken om persoonlijke vaardigheden aan te scherpen die 

uitermate behulpzaam zijn in elk overleg. Zonder deze uitgebreid theoretisch te bespreken, 

putten we daarvoor uit verschillende modellen en kaders voor besluitvorming, 

groepsdynamica en organisatieontwikkeling. 

 

Al tijdens de opleidingsdag zal de nodige aandacht gaan naar hoe deelnemers de kwaliteit 

van besluitvorming in hun eigen werkcontext ervaren. Vervolgens gaan ze de aangereikte 

hulpmiddelen heel bewust inzetten in hun praktijk. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst 

vormt die ervaring de basis om gericht mee te oefenen en om maximaal een brug te slaan 

tussen “theorie” en praktijk. 

 

Werkvorm en methodiek 

• Groepsoefeningen zoals toepassing van bepaalde besluitvormingsmodellen 

• Reflectie-oefeningen waarbij de eigen werkcontext kritisch wordt onderzocht 

• Stap-voor-stap inoefenen van methodieken die helpen bij het maken van keuzes en 

het doorhakken van knopen. 

• Intervisie-vorm waarbij een concrete situatie van een deelnemer als leervraag wodt 

genomen. 

• Individuele online coaching 

 

Informatie over de lesgever 

De consulenten van Hefboom hebben allen ervaring in zorg- en welzijnssectoren en 

begeleiden organisaties o.a. op vlak van strategiebepaling, innovatief organiseren en 

teamsamenwerking. 

 

Deze training wordt gegeven door Tom Wouters, senior-consultant met een ruime ervaring 

als trainer in de social profit en publieke sector (o.a. voor Antwerp management school, 

Ehsal, Voca training en consult, Leren over Leven en tal van in company trainingen in de 

welzijns- en gezondheidssector, de sociaal-culturele sector en de sociale economie). Tom is 

vertrouwd met heel wat modellen voor het faciliteren van groepsprocessen en is in het 

bijzonder geïnteresseerd in de kwaliteit van dialoog en effectieve besluitvorming. 
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Doelgroep  

Leidinggevenden en medewerkers in diverse sectoren van zorg en welzijn. Iedereen die op 

regelmatige basis participeert aan professioneel werkoverleg waarbij het nemen van 

beslissingen aan de orde is. 

 

Praktisch 

Duur: 1 volledige dag van 9u30 tot 16u + 2 halve dagen terugkomsessie van 9u30 tot 12u30 + 

per deelnemer 1u individuele online coaching 

 

Wanneer Waar 

Donderdag 21 oktober 2021 (hele dag) 

Donderdag 4 november 2021 (halve dag) 

Donderdag 23 november 2021 (halve dag) 

 

Online  

 

CODE: 319-21SB2-OL 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 16 deelnemers 
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Stilstaan bij je emotionele veerkracht. Het basisbehoeftemodel van Al 

Pesso – Staf vzw 
 

De plotse aanwezigheid van het coronavirus in onze samenleving deed onze reeds erg 

‘vermarkte’ zorg geen goed. Hulpverleners staan meer dan ooit onder druk. Hun job vraagt 

vandaag des te meer om een passende balans tussen geven en ontvangen, tussen zorg 

dragen voor de cliënt, flexibiliteit, loyaliteit en toewijding en zorg dragen voor zichzelf. Elke 

hulpverlener worstelt dagelijks met het zoeken naar een evenwicht in deze balans.  

Deze workshop wil hulpverleners doen stilstaan bij de zorg voor zichzelf als bron van 

emotionele veerkracht. We maken hiervoor gebruik van het basisbehoeftemodel van Al 

Pesso. De 5 basisbehoeften waarrond we werken, zijn de behoefte aan een plaats, aan 

bescherming, aan begrenzing, aan voeding en aan steun. Oefeningen uit dit model geven 

verheldering om concreet te kijken naar wat goed zit voor jou (veerkracht!)en waar je wil in 

bewegen of verzelven! 

 

Werkvorm en methodiek 

Je vertaalt het theoretisch kader over het basisbehoeftemodel naar jezelf. 

We doen dit aan de hand van (lichaams)oefeningen en casusbesprekingen. 

Je neemt een aantal veerkrachtige tools mee naar huis. 

 

Informatie over de lesgever 

Anne Bongaerts is vormingscoördinator, vormingswerker en begeleider bij Begeleid Wonen 

Leuven. Zij is van opleiding psychomotorisch therapeute en is bijgeschoold in Pesso-

psychotherapie, contextuele therapie, zelfzorg en non-verbale communicatie. Zij heeft een 

ruime ervaring in het geven van workshops aan hulpverleners, vnl. in de gehandicaptenzorg. 

 

Doelgroep  

Alle medewerkers 

 

Praktisch 

Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 12 oktober 2021 Alternatief VZW 

Weg naar As 91 

3600 Genk 

 

CODE: 319-21EV1 

Dinsdag 19 oktober 2021 Het Achterhuis 

Diksmuidestraat 41 

9000 Gent 

 
CODE: 319-21EV2 

 

Aantal deelnemers 

Minumum 8 en maximum 12 deelnemers 
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Train de trainer ‘maak je organisatie en omgeving inclusief’ – Konekt 

 

In deze train-de-trainer gaan we aan de slag met verschillende methodieken om toe te 

passen in jullie organisatie. Hoe implementeer je het inclusief gedachtengoed in je 

organisatie? Wat zijn concrete handvaten om medewerkers met een beperking een actieve 

rol te geven? Hoe kan je mogelijke drempels verlagen in je organisatiecontext? Hoe 

sensibiliseer je je collega’s en hoe communiceer je hier rond? 

 

Werkvorm en methodiek 

Een interactieve opleiding waarbij we starten met een algemeen kader. We oefenen het 

gebruik van de verschillende tools in. Tussentijds werk je deelaspecten thuis uit. Je vragen en 

ervaringen nemen we mee in de volgende opleidingsdag. 

De opleiding bestaat uit 4 volle vormingsdagen. Het is een combinatie van theoretische 

vormingsmomenten waar we de visie, stappenplan leren kennen en gebruiken en 

supervisiemomenten (waar we kennis en vaardigheden verdiepen, vertrekkend vanuit de 

ervaringen in de eigen context). 

 

Dag 1: inzicht in de belangrijkste theoretische kaders omtrent inclusie. 

Dag 2: inzicht in de structurele organisatiedrempels, gecombineerd met supervisie omtrent 

de eigen inzichten. 

Dag 3: inzicht in het “opleiden en begeleiden van personen met een beperking” 

gecombineerd met supervisie omtrent eigen inzichten. 

Dag 4: Presentatie van het eigen leertraject, met ruimte voor voldoende feedback. 

 

Tussen dag 3 en 4 wordt de nodige tijd voorzien voor het verwerken van het eigen 

leertraject. 

 

Informatie over de lesgever 

Deze opleiding wordt gegeven door 2 ervaren lesgevers. 

 

Marijn Leroy is trainer en coach bij Konekt sinds 2019. Hij bracht vele jaren ervaring uit het 

socio-culturele werkveld en is ook actief als leiderschapscoach. 

Marijn is de specialist in inclusie en hoe je je medewerkersbeleid met inbegrip van 

medewerkers met een kwetsbaarheid volwaardig laat participeren. 

 

Kurt Vanhauwaert is reeds 15 jaar verbonden aan Konekt. Hij stond aan de wieg van de 

sensibiliseringscampagnes die inzetten op inclusie. Kurt gaf de laatste jaren frequent 

ervaringsgerichte workshops rond beperking aan diverse organisaties in profit, non-profit en 

bij de overheidsdiensten. Kurt brengt ook hierbij zijn unieke ervaring en kennis als persoon 

met een beperking. 

 

Doelgroep  

Beleidsmedewerkers reguliere social profit organisaties en medewerkers binnen VAPH-

organisaties die inzetten op community versterkend worden 
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Praktisch 

Duur: 4 dagen van 9u tot 16u 

 

Wanneer Waar 

Donderdag 21 oktober 2021 

Donderdag 28 oktober 2021 

Donderdag 18 november 2021 

Donderdag 9 december 2021 

The Student Village (Student Studio) 

Hauwerstraat 3b 

8000 Brugge 

 
CODE: 319-21T2 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 18 deelnemers 
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Win win in je team – Impuls 
 

In deze tweedaagse opleiding komt het volgende aan bod:   

• Je leert naar je team kijken vanuit verschillende standpunten waardoor je meer kan 

letten op evenwichten en knelpunten bij het nemen van beslissingen. 

Een aantal veel voorkomende valkuilen worden benoemd en besproken.  

• Je leert de patronen in teamdynamieken kennen en benoemen. Bij elke dynamiek 

wordt aangegeven hoe je hier als teamverantwoordelijke op kan inspelen. 

• We oefenen concreet in manieren om een sfeer van vertrouwen en veiligheid te 

creëren in een groep.  

• Tenslotte zetten we de eerste stappen in het oefenen van verbindend communiceren 

als manier om moeilijke dingen te ontdekken en bespreekbaar te maken.  

 

De eerste dag van de training richt zich vooral op het toepassen van kaders en het 

ontdekken van eigen leemtes en valkuilen van je eigen team en werking. Bij elk onderwerpt 

wordt ingezoomd op je eigen situatie.  

 

De tweede dag focust intensief op eigen cases, ervaringen uitwisselen en specifieke vragen 

van de deelnemers. 

 

Werkvorm en methodiek 

We gaan interactief met jouw eigen cases en vragen aan de slag.  

 

De online training is een mix tussen groepsmomenten waar input wordt gegeven en 

resultaten worden samengelegd, online gespreken in kleine groep, persoonlijke 

reflectievragen en online intervisiesessies. De training bestaat uit twee cursusdagen waarvan 

de eerste vooral de nadruk legt op het zien van patronen, parallellen en het verduidelijken 

van veel voorkomende mechanismes. De tweede dag gaat integraal over het bespreken van 

eigen cases.  

 

Informatie over de lesgever 

Emelie Carpentier is Master in de Communicatiewetenschappen (KUL) en volgde de 

aanvullende opleiding Internationale betrekkingen en conflictbeheersing (KUL). 

Verschillende jaren was ze verantwoordelijk voor het vormingsbeleid en de begeleiding van 

vrijwilligersgroepen en processen binnen een grote internationale hulpverleningsorganisatie. 

Ze werkte later als educatief medewerker en coördinator binnen de sector van 

armoedebestrijding en tewerkstelling van kwetsbare doelgroepen.  

Emelie behandelt de thema's leiderschap, werken met vrijwilligers en ondersteuning van 

zelfinitiatieven. Binnen haar werk vertrekt ze vanuit de principes van verbindende 

communicatie, persoonlijk leiderschap en veerkracht vanuit positieve psychologie. Ze focust 

hierbij op inzichten uit Deep Democracy en authentiek leidinggeven. 
 

Doelgroep  

Leidinggevenden of teamcoaches binnen organisaties PC319.01 

 

Praktisch 

Duur: 2 dagen van 9u30 tot 16u30 met 1u middagpauze 
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Wanneer Waar 

Vrijdag 19 november 2021 

Vrijdag 3 december 2021 

Online  

 

CODE: 319-21W1-OL 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 18 deelnemers 
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2. Vormingen voor kinderopvang – CKG’s – CIG’s 
 

Vanaf 2021 kunnen kinderbegeleiders tewerkgesteld in CKG’s en CIG’s inschrijven voor 

vormingen voor kinderbegeleiders in de kinderopvang. 

Inschrijven kan via extranet. 

Vragen? Mail ons: vormingen@vivosocialprofit.org 
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Als baby’s konden praten – Zorg-Saam 
 

Omgaan met en opvoeding van (zorgen)kinderen. Rond dit thema werken we reeds een 

aantal jaren met de titel ‘Als baby’s konden praten’. Natuurlijk praten baby’s al. Ze zijn veel 

competenter dan algemeen wordt aangenomen. Soms is het jammer voor hen dat ze 

helemaal anders praten dan volwassenen. Daardoor is het niet altijd makkelijk ze juist te 

begrijpen. In de levensfase waarin de basis van de persoonlijkheid gevormd wordt, is de 

mens volledig aangewezen op het inlevingsvermogen van zijn omgeving. Bewust herinneren 

we ons van deze periode zo goed als niets. Onbewust wordt alle informatie ongefilterd 

opgeslagen. Een flinke dosis gezond verstand en durven luisteren naar je hart, aangevuld 

met uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, kunnen je al een heel eind op weg helpen om 

het jonge kind beter te verstaan. In deze vorming worden een aantal begrippen  uit de 

ontwikkelingspsychologie toegelicht en getoetst aan de praktijk: orale fase, zuigbehoefte, 

huidhonger, symbiose, scheidingsangst, individuatie, hechting en lichaamstaal.  

Meer concreet zullen we het ook hebben over het belang van lichaamscontact en 

oogcontact, communiceren in de non-verbale ruimte, vertrouwen op de signalen  van het 

kind, omgaan met huilen en het vermogen om hechte intieme relaties aan te gaan. 
 

Werkvorm en methodiek 

Methodisch: theoretische uiteenzetting, doorspekt met praktijkvoorbeelden + kleine 

opdrachten individueel of in tweetallen. Ruimte voor terugkoppeling naar de praktijk en 

inbreng van concrete casussen. 

Verwachting van de lesgever dat deelnemers vooraf  even stilstaan bij welke uitdagingen ze  

tegen aanlopen in de omgang met het baby’s, zodat de vorming maximaal geënt kan worden 

op hun eigen praktijkervaring. 

Informatie over de lesgever 

Jürgen Peeters : Regent lager onderwijs – sociaal readapatiewetenschapper – 

psychotherapeut Interactionele vormgeving – Aware Parenting – familie- en 

organisatieopstellingen – emotioneel lichaamswerk – existentiële psychotherapie 

 

Jürgen Peeters heeft ervaring als leraar en is nu psychotherapeut en bemiddelaar. Hij 

verdiepte zich in familiesystemen, organisatiedynamiek en leiderschap. In 2009 werd hij de 

eerste Vlaamse Aware Parenting Instructor. Hij adviseert ouders en geeft al bijna 20 jaar 

trainingen, lezingen en supervisie in de kinderopvang, het onderwijs en de jeugdzorg. Hij 

beschouwt zijn drie kinderen als zijn belangrijkste leraren. 

 

Doelgroep  

Deelnemers aan deze opleiding zijn kinderbegeleiders 0 – 3 jaar. 

 

Praktisch 

Duur online: 1 dag van 9u30 – 15u30 
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Wanneer Waar 

Donderdag 28 oktober 2021 Online  

 

CODE: 331-21BP1-OL 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 20 deelnemers 
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Baby’s in je groep vanuit echte vrije bewegingsontwikkeling zelfstandig 

laten spelen - Eigenwijs 
 

Het is een combinatie van twee zeer interessante thema’s vanuit de Pikler visie, waarbij we 

werken vanuit het competente kindbeeld. 

De dag start met een deel theorie over vrije bewegingsontwikkeling.  

• Wat is vrije bewegingsontwikkeling?  

• Waarom is dat zo belangrijk?  

• Hoe vormt de vrije bewegingsontwikkeling de basis voor zelfstandig kunnen spelen? 

• Waarom is de vrije bewegingsontwikkeling de basis voor een goede start op school? 

 

Vanuit dit punt gaan we verder kijken naar de baby. Hoe ontwikkelt een baby zich en hoe 

zien de eerste pogingen tot spel er uit. De deelnemers worden meegenomen naar de 

wondere wereld van spelende baby waarin ze zeer praktische adviezen en tips krijgen die 

direct te gebruiken zijn in de dagdagelijkse praktijk. 

 

Werkvorm en methodiek 

De theorie rondom de vrije bewegingsontwikkeling wordt ondersteund door middel van 

videobeelden. Daarnaast zijn er praktische opdrachten zoals het leggen van een puzzel van 

de vrije bewegingsontwikkeling en wordt er gebruik gemaakt van veel foto’s. 

Wanneer de deelnemers meegenomen worden in de wondere wereld van de spelende baby 

wordt dit ondersteunt door sprekende videobeelden van spelende baby’s en tevens heel 

veel speelmaterialen welke de lesgever meebrengt. 

De dag sluit af met een observatieopdracht welke gekoppeld is aan het zelfevaluatie-

intrument MeMoQ, waarbij we verschillende spelende baby’s observeren en scoren vanuit 

welbevinden en betrokkenheid. 

 

Informatie over de lesgever 

De opleider Moniek Neumann is naast moeder van 3 jonge kinderen al ruim 15 jaar 

werkzaam in de kinderopvang als verantwoordelijke en pedagogisch coach. Als 

vooropleiding heeft zij een bachelor Pedagogiek, daarnaast een specialisatie pedagogisch 

coach kinderopvang en is zij Pikler pedagoog® i/o. 

Sinds 3 jaar tevens een EigenWijze zelfstandig ondernemer. Vanuit haar onderneming 

EigenWijs biedt zij trainingen, cursussen, vormingen en opvoedingsondersteuning aan 

ouders en professionals vanuit het Pikler® gedachtengoed. Zij heeft al vele ouders en 

professionals mogen inspireren vanuit dit mooie gedachtengoed. 

Doordat haar aanpak zeer praktisch is en ondersteund wordt door veel videofragmenten en 

er volop ruimte is voor interactie blijkt dat deelnemers direct veel mogelijkheden ervaren 

om de geleerde zaken om te zetten naar de praktijk. 

 

Woorden van een kinderbegeleider na afloop van de vormingsdag: 

“Het geluk gehad om een vorming van EigenWijs te mogen volgen met ons KDV. Moniek nam 

je eerst een stukje mee naar de wereld van Pikler om van daaruit heel praktisch aan de slag 

te gaan. Volop tips en bruikbare info gekregen waar we de volgende dag onmiddellijk mee 

aan de slag gingen. Ondertussen al enkele maandjes verder en ons KDV zit volledig in de 

Piklerwereld! Zelden zo goede vorming gekregen en we kijken uit naar nog meer vormingen 
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van Moniek. Ook niet onbelangrijk: Moniek heeft zelf in het werkveld gestaan (en nog) dus ze 

weet hoe het eraan toe gaat in een KDV maar ook voor ouders is deze vorming fantastisch!” 

 

Doelgroep  

Deze vorming is geschikt voor iedereen die werkt met baby’s en peuters 

 

Praktisch 

Duur klassikaal:  1 dag van 9u tot 16u 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 12 oktober 2021 CC Hasselt 

Kunstlaan 5 

3500 Hasselt 

 
CODE: 331-21BG2 

 

Donderdag 25 november 2021 Online 

 

CODE: 331-21BG2-OL 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 10 en maximum 20 deelnemers 
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Bodymap: Het belang van beweging voor ontwikkeling van hersenen – 

Het ontwikkelingslab voor baby’s en peuters - Bodymap 
 

Baby’s en peuters bewegen graag. Zij hebben een natuurlijk bewegingsdrang. De 

ontwikkeling heeft dan ook enkele magische bewegingspatronen in petto die baby’ s en 

peuters zouden moeten beheersen. De kennis om de juiste prikkels op het juiste moment 

aan te bieden is hierbij een must. Zo wordt de basis aangelegd voor al het latere leren en 

bewegen. 

 

Werkvorm en methodiek 

De vorming gebeurt in 2 delen. Elk deel duurt 3 uur. Een dagopleiding van 6 uur. 

Er wordt dieper ingegaan op de vroege neuromotorische ontwikkeling en zintuigelijke 

ontwikkeling. 

Dit aan de hand van een presentatie voorzien van veel beeldmateriaal, tal van voorbeelden 

en tips om direct toe te passen. 

Bijkomend is er in deel 2 tijd voorzien om een actieplan uit te werken (onder begeleiding) 

om de geziene materie te integreren in de dagelijkse praktijk. 

Bij de 2 delen hoort een cursus die op voorhand via wetransfer zal doorgestuurd worden aan 

de aanvrager van de opleiding. 

 

Informatie over de lesgever 

Mogelijke lesgevers: 

Liesbeth Verhoeven  

• Licentiaat Lichamelijk opvoeding 

• Motorisch remedial Teacher 

• Oprichter Bodymap 

• Auteur van: 

o Boek: Stap voor stap: hoe stimuleer ik de motorische ontwikkeling van mijn 

kind 

o Speelkalenders baby, peuter 1 jaar en peuter 2 jaar 

o Bewegingsprogramma Fit voor leren voor de kleuterschool 

o Online tool: Het ontwikkelingslab van Bodymap: kind-volgsysteem rond 

bewegingsontwikkeling voor kinderdagverblijven en basisscholen. 

o Biba en Loeba: Ketnetprogramma 

 

Ann De Wilde 

• Bachelor Lichamelijk opvoeding 

• Auteur van: 

o Speelkalender baby’s, peuter 1 jaar , peuter 2 jaar 

o Bewegingsprogramma Fit voor leren voor kleuterschool 

o Online tool: het ontwikkelingslab van Bodymap: kindvolgsysteem rond 

bewegingsontwikkeling voor kinderdagverblijven en basisscholen 

o Biba en Loeba: Ketnetprogramma 
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Tinneke Verlinden 

• Licentiate Lichamelijke Opvoeding 

• Muzische docente 

• Bodymaplesgever 

 

Lief Graré 

• Kleuterleidster met 35 jaar ervaring 

• Bodymaplesgever 

 

Miek Wauman 

• Bachelor Lichamelijke opvoeding 

• Bodymaplesgever 

 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders groepsopvang voor baby’s en peuters. 

 

Praktisch 

Duur klassikaal:  1 dag van 9u30 tot 16u 

Duur online: 0,5 dag van 9u tot 12u 

 

Wanneer Waar 

Vrijdag 15 oktober 2021 Provinciehuis (zaal 2 + 3) 

Provincieplein 1 

3010 Leuven 

 
CODE: 331-21H2 

 

 

Aantal deelnemers 

Maximum 30 deelnemers 
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(Beeldende) kunst in de kinderopvang – Tamboeri 
 

Kunst is positief voor de ontwikkeling van kinderen. 

 

In één dag krijg je materiaal aangereikt om beeldend aan de slag te gaan met kinderen van 

verschillende leeftijdsgroepen. Hiervoor hoef je zeker geen kunstenaar te zijn, terwijl we wel 

overtuigd zijn dat iedereen een kunstenaar in zich draagt. 

We maken gebruik van verschillende materialen en leren verschillende beeldende 

technieken kennen. De vorming is heel doe- en praktrijkgericht. 

 

De deelnemers leren wat beeldende kunst kan betekenen in de kinderopvang. Samen met 

de docent krijgen ze een overzicht van verschillende methodes en maken ze via 

verschillende ludieke opdrachten kennis met een brede waaier artistieke technieken. 

Iedereen gaat naar huis met nieuwe frisse ideeën. 

 

Werkvorm en methodiek 

Er wordt gewerkt met gekende materialen zoals klei, verf, houtskool, krijt, afval, inkt en ook 

materialen uit de kinderopvang. Deze materialen gaan we leeftijdsgericht en creatief 

gebruiken. Er wordt gewerkt met printtechnieken, portretten, kleitechnieken, vrije 

expressie, interpretaties van bekende kunstwerken, collage en assemblage en ook op maat 

van bestaande noden. Er wordt steeds ingegaan op specifieke vragen van de deelnemers. 

Theorie en praktijk worden afgewisseld.  

 

Informatie over de lesgever 

• Bachelor diploma in kunstgeschiedenis & pedagogie 

• Educatief medewerker & gids in diverse musea (Permekemuseum, Mu.ZEE, 

Kunsthalle Recklinghausen, Museum Schnütgen Köln) 

• Muziek en kunst docente bij Tamboeri vzw, Vorming Plus, Muzische Workshops 

• Freelance gids voor gezinsrondleidingen en rondleidingen voor kinderen 

(verschillende gemeentes) 

• Eigen creatief atelier: sarahzollmarsch-creatief.com 

• Opleiding educatieve gids bij Horizon Educatief 

• Muziekbegeleider opleiding bij Tamboeri vzw 

 

Doelgroep  

Begeleiders in de kinderopvang die groepen kinderen tussen 3 en 12 jaar begeleiden en 

kunstzinnige werkvormen in hun werk willen integreren. Artistieke voorkennis wordt niet 

gevraagd. 
 

Praktisch 

Duur klassikaal:  1 dag telkens van 9u30 tot 16u 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 7 september 2021 Hof ter Watervliet (zaal 7) 

Oude Brug 27 

8000 Brugge 

 
CODE: 331-21K1 

 

Donderdag 28 oktober 2021 Scoutshuis (zaal: Gids) 

Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 

 
CODE: 331-21K2 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 18 deelnemers 
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Muziek met baby en peuter – Tamboeri 
 

Baby’s en peuters houden van muziek. Stap voor stap  en op veilige wijze word je 

meegenomen in deze ervarings- en praktijkgerichte vorming naar muzikale 

succeservaringen. Je ontdekt dat je geen muzikant hoeft te zijn om met muziek aan de slag 

te gaan met de kinderen. Je wordt daarnaast heel wat muzikale en beweeg ideeën 

aangereikt. We beginnen met muzikale verkenningswerkvormen,  beknopte toepasbare 

theorie  en visie, waarop de methoden en werkvormen gestoeld zijn, waarna we zelf lied, 

spel en beweegmateriaal aan den lijve ondervinden en ervaren. Doen, ervaren, en reflectie 

zijn in deze vorming de bouwstenen van ons leren. Na een voormiddag vol input, ga je in de 

namiddag zelf aan de slag in subgroepjes, waarin je het aangeleerde toespitst met de 

kinderen op jouw werkvloer in gedachte. Je gaat naar huis met een rugzak aan werkvormen, 

ideeën, inspiratie en vooral zin en vertrouwen om zelf muzikaal aan de slag te gaan met de 

kinderen! 

 

Werkvorm en methodiek 

De werkvormen en methoden zijn gestoeld op muziektherapeutische achtergrond alsook op 

20 jaar ervaring in het  muziektherapeutisch en muziekpedagogisch werken met kinderen.  

We gebruiken concreet lied en muzikaal spelmateriaal.  

Warming up vanuit muzikale improvisatie technieken, werkvormen gericht op contact, 

samenspel, plezier en verbinding. Alle werkvormen zijn laagdrempelig en door iedereen toe 

te passen. 

 

Informatie over de lesgever 

• Orthopedagogie A2 

• Muziektherapeut A1 (Sittard, NL , vierjarige opleiding full time) 

• 1 jaar vrijwilliger live in, muziektherapeut en leerkracht bij kinderen met 

verstandelijke beperking (UK, Wakefield) 

• 3 jaar in kinder- en jeugdpsychiatrie dr guislain als muziektherapeut 

• 1 jaar in Psychotherapeutisch centrum rustenburg Brugge 

• 20 jaar eigen praktijk voor muziektherapie, vorming, workshops, supervisie en 

opleiding 

• 12 jaar bestuurder en oprichter van vzw tamboeri (www.tamboeri.be) 

 

Doelgroep  

Begeleiders kinderopvang 0 – 3j 

 

Praktisch 

Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
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Wanneer Waar 

Maandag 20 september 2021 Hof ter Watervliet (zaal 7) 

Oude Brug 27 

8000 Brugge 

 
CODE: 331-21M1 

 

Dinsdag 28 september 2021 Provinciehuis (zaal 2 + 3) 

Provincieplein 1 

3010 Leuven 

 
CODE: 331-21M2 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 18 deelnemers 
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Spelen met (n)iets – K+ 
 

Geef kinderen nieuw speelgoed en ze spelen met de doos… Herkenbaar? Kosteloos materiaal 

heeft een enorme meerwaarde in de praktijk van de kinderopvang. Toch grijpen we nog vaak 

terug naar het klassieke, plastieken speelgoed. Keukenrolletjes, oud karton, … worden louter 

gebruikt als knutselmateriaal, terwijl er zo veel meer mogelijk is dan dat. Peuters en baby’s 

doen niets liever dan hiermee spelen, experimenteren, …  

Tijdens deze workshop ontdekken we verschillende soorten kosteloos materiaal en gaan we 

hier samen mee aan de slag. Je gaat na afloop naar huis met een waslijst van concrete 

spelideeën en beschouwt de inhoud van je vuilbak als een ware inspiratiebron. 

 

Werkvorm en methodiek 

• Instructievorm 

• Leergesprek 

• Opdrachten 

• spelvormen 

 

Informatie over de lesgever 

Lynsey De Vos is regionaal ondersteuner. Ze behaalde een bachelor in de Agogische 

Wetenschappen met als domein opleiding en vorming. 

Vervolgens bouwde ze haar ervaring op als leerkracht lager onderwijs en kleuteronderwijs. 

Daarnaast werkt ze al jaren als dansleerkracht van jonge kinderen. 

 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders en verantwoordelijken van kinderdagverblijven 

 

Praktisch 

Duurl: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 

 

Wanneer Waar 

Donderdag 2 september 202 Natuurpunt  

Puttevennestraat 112 

3500 Hasselt 

 

CODE: 331-21SN1 

 

Donderdag 30 september 2021 The Student Village (Student Studio) 

Hauwerstraat 3b 

8000 Brugge 

 
CODE: 331-21SN2 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 18 deelnemers 
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Spelen met niet-lopers, vanuit contact en nabijheid – Dialoogplus 
 

Zoekend naar spelaanbod, kom je vaak bij de +2 jarigen. Tijdens deze workshop spelen we in 

op de niet-lopers omdat zij andere behoeften hebben. In een babygroep is contact, 

nabijheid, sfeer en relatie de basis van spel.  

Wat kun je zoal doen met baby’s? 

Hoe kun je baby’s en kruipers via spel stimuleren in hun ontwikkeling? 

Op welke manier geven baby’s al duidelijk aan, waar ze zelf zin in hebben?  

Hoe ga je om met stress in je groep en hoe kun jij voor hen een rustpunt zijn?   

We peilen naar de betekenis van spel en speelgoed voor de drie ontwikkelingsdomeinen van 

baby’s en kruipers. We bekijken ook de basisvoorwaarden voor een aangepaste 

pedagogische spelbegeleiding.  

 

Werkvorm en methodiek 

Video’s en praktijkvoorbeelden geven een visie op spel van baby’s en kruipers die je 

pedagogisch handelen ondersteunen.  

Via kennis, reflectie en praktische oefeningen vergroot je je vaardigheden in het afstemmen, 

communiceren en stimuleren van elke niet-loper. Op een aangename manier, in grote en 

kleine groepjes vergroot je je kwaliteit om in contact en nabijheid rust en veiligheid uit te 

stralen.      

 

Informatie over de lesgever 

Jo Huylebroeck geeft al meer dan 20 jaar vorming binnen kinderopvang rond communicatie, 

omgaan met stress, spelbegeleiding en creativiteit.  

Hij vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de ervaring en de dagelijkse praktijk van de 

deelnemers zodat ze geïnspireerd en zelfverzekerd aan de slag kunnen. 

 

Doelgroep  

Werknemers uit de kinderopvang en kinderbegeleiders in kinderdagverblijven. 

 

Praktisch 

Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 14 december 2021 Clemenspoort (zaal: Neumann) 

Overwale 

9000 Gent 

 
CODE: 331-21C2 

Dinsdag 21 december 2021 Hof Ter Watervliet 

Oude Burg 70 

8000 Brugge 

CODE: 331-21C3 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 14 deelnemers 
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Voorlezen in een ander jasje + Na het voorlezen … wat dan? – K+ 

 

Voormiddag: 

Gezellig met een boekje in een hoekje. Dat is genieten voor jong en ook voor minder jong. 

We nemen je meer doorheen het volledige vertelmoment. Van begin tot einde waarbij we je 

tips geven tot vertelrituelen te komen. Een verhaal tot bij de kinderen brengen kan op veel 

manieren. Tijdens deze vorming kijken we verder dan het prentenboek, we laten je kennis 

maken met een kijkdoos, een vertelkoffer en nog ander leuks. 

 

Namiddag: 

En toen kwam er een varkentje met een lange snuit en het verhaaltje is uit … Of toch niet? 

Voorlezen is een fantastische manier om taalontwikkeling en fantasie, bij jonge kinderen te 

stimuleren. Maar het hoeft niet te stoppen bij het omslaan van de laatste pagina! Prenten en 

verhalen zitten immers boordevol inspiratie voor leuke spelmomenten met baby en peuter. 

Ga samen met ons “verder dan het verhaal” en verlaat deze workshop met ideeën en leuke 

lees- en spelmomenten in de opvang. 

 

Werkvorm en methodiek 

• Instructievorm 

• Leergesprek 

• Opdrachten 

• Spelvormen 

• inspiratieboxen 

 

Informatie over de lesgever 

Sylvie Vandewiele werkt als regionaal ondersteuner en vormingsmedewerker bij K+. Zij 

behaalde een bachelor kleuteronderwijs en jeugd- en gehandicaptenzorg, waarna zij 

ervaring opdeed in het kleuteronderwijs, lager en buitengewoon onderwijs. 

 

Doelgroep  

Begeleiders van groepsopvang baby’s en peuters 

 

Praktisch 

Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30 
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Wanneer Waar 

Vrijdag 20 september 2021 De Blauwput 

Martelarenlaan 11a 

3010 Leuven 

 
CODE: 331-21VL1 

 

Donderdag 18 november 2021 CC Hasselt 

Kunstlaan 5 

3500 Hasselt 

 
CODE: 331-21VL2 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 18 deelnemers 
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Zeg nu eens wat ik voel? – CEGO 
 

Gevoelens zijn overal, iedereen heeft ze, klein en groot. Voor jonge kinderen zijn ze vaak 

onbekend en overweldigend. Boos of bang zijn doet wat met je, maar is tegelijk volstrekt 

normaal. 

Hoe moet je omgaan met al die gevoelens? 

Hoe kunnen we kinderen helpen greep te krijgen op wat er vanbinnen in hen omgaat? 

In deze interactieve workshop vertellen we over het belang hiervan. We bekijken hoe je 

kinderen hierbij kan ondersteunen door gevoelens een plaats te geven in de dagdagelijkse 

werking én via bepaalde spelimpulsen. 

 

Werkvorm en methodiek 

Praktijkverhalen worden aan een theoretisch kader gelinkt om inzicht te krijgen in de 

achterliggende behoeften, functie van emoties en hoe men hieruit gepast acties kan halen. 

Met inlevingsoefeningen kunnen deelnemers eigen emoties en gevoels beter vertalen naar 

de behoeften die jonge kinderen hebben. Tot slot ontvangen deelnemers handvaten om in 

de praktijk aan de slag te gaan samen met het team. 

 

Informatie over de lesgever 

Elisabeth Van Mol is pedagogisch coach en vormingsmedewerker. Ze volgende de opleiding 

Pedagogie van het Jonge kind en verdieping in human resources management. 

 

Doelgroep  

Kinderbegeleiders, leidinggevenden en coaches uit de groeps- en gezinsopvang voor baby’s 

en peuters 

 

Praktisch 

Duur klassikaal: 1 dag van 9u tot 16u 

Duur onine: 0,5 dag van 9u tot 12u15 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 7 december 2021 Clemenspoort (zaal: Neumann) 

Overwale 3 

9000 Gent 

 
CODE: 331-21Z2 

 

 

Aantal deelnemers 

Maximum 25 deelnemers 
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3. Vormingen rond agressiebeleid 
 

Icoba, het kennis- en expertisecentrum rond agressiebeheerding organiseert vormingen 

specifiek rond dit thema. 

 

Via Extranet kan je je inschrijven voor het open aanbod. 

 

Ook in 2021 kan je vormingen rond het thema agressie in company organiseren. De 

voorwaarden en procedure voor de aanvraag van een in company vind je op 

www.icoba.be/VoorwaardenProcedureInCompany. 

 

Je kan kiezen uit een ruim aantal vormingen. Bekijk het overzicht op www.icoba.be/in-

company-319. 

 

Vragen? Mail ons via icoba@vivosocialprofit.org   
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Aandacht in actie – Opleiding tot weerbaarheidstrainer – ARKTOS 
 

Je ziet ze in leefgroepen, tijdens individuele gesprekken, tijdens groepsmomenten, in 

conversaties en discussies, enz.  

Jongeren die het moeilijk vinden om  voor zichzelf op te komen, dingen doen die ze eigenlijk 

niet willen doen onder invloed van groepsdruk, wegstuiven met slaande deuren als ze iets 

niet kunnen of mogen doen, aangeven dat ze niet klaar zijn om van de lagere naar de 

middelbare school te gaan, niet weten waar ze goed in zijn en nog minder waar ze naartoe 

willen in het leven, enz. 

  

In zulke situaties kan een weerbaarheidstraining een antwoord bieden.  Zo’n training helpt 

jongeren zicht te krijgen op hoe ze reageren, meer zelfkennis te verkrijgen, doelen voor 

zichzelf te stellen en deze ook te bereiken. Ze leren voor zichzelf op te komen en grenzen te 

stellen, grenzen van anderen te aanvaarden en te respecteren, ‘zichtbaarder’ te worden en 

zich assertiever op te stellen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de ander.  

 

In deze train-de-trainer-opleiding leer je om zo’n weerbaarheidstraining te geven. De 

training bestaat uit een driedaagse en een terugkomdag. 

 
Doelstellingen 

Na de opleiding ben je in staat om zelfstandig met kinderen en jongeren aan de slag te gaan 

om hen weerbaarder te maken. 

 

Werkvorm en methodiek 

Een mix van oefeningen en theorie. Tijdens de opleiding werken we ervaringsgericht. We 

laten de deelnemers aan den lijve ondervinden wat de oefeningen inhouden. De oefeningen 

worden ondersteund door praktijkvoorbeelden en theoretische kaders. 

 

Informatie over de lesgever 

De lesgever is een medewerker van Arktos die ervaring heeft met het 

weerbaarheidsprogramma, zowel in het opleiden van volwassenen als het weerbaarder 

maken van kinderen en jongeren 

 

Doelgroep  

Iedereen die professioneel met kinderen en jongeren werkt. 

 

Praktisch 

Duur: 3 dagen en 1 terugkomdag telkens van 9u00 tot 17u00 
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Wanneer Waar 

Maandag 20 september 2021 

Dinsdag 21 september 2021 

Woensdag 22 september 2021 

De terugkomdag wordt afgesproken met de 

deelnemers. 

 

 

Scoutshuis 

Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 

 
 

CODE: 319-IC65 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 12 deelnemers 
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Aan de slag met BuddyBoard: start van een goede nazorg – IDEWE – 

UCLL 
 

Je maakt kennis met BuddyBoard, een online meldplatform voor ingrijpende incidenten. En 

je leert hoe het te implementeren in je organisatie. 

 

Doelstellingen 

• Je komt te weten wat de mogelijkheden en voordelen van BuddyBoard zijn 

• Je kan BuddyBoard gebruiksklaar maken voor je organisatie 

• Je kan medewerkers in je organisatie introduceren in het gebruik van BuddyBoard 

• Je leert de administrator-module kennen en gebruiken 

• Je leert de meld-module kennen en gebruiken 

• Je maakt kennis met de instructie- en infofilmpjes 

• …  

 

Werkvorm en methodiek 

We werken met live demo’s van de verschillende modules van BuddyBoard. 

We oefenen in subgroepen om voeling te krijgen met de logica en mogelijkheden van 

BuddyBoard: 

• Organisatieaccount aanmaken 

• Medewerkers importeren en beheren 

• Meldingen doen en opvolgen 

• Do’s en dont’s van een goede implementatie van BuddyBoard 

• … 

 

Informatie over de lesgever 

Ellen Delvaux studeerde af als psycholoog onderzoekster (KU Leuven). Ze is actief op de 

onderzoeksafdeling van IDEWE en combineert er onderzoek en praktijk rond welzijn op het 

werk. Gefascineerd door hoe emoties een belangrijke rol spelen in sociale interacties, kwam 

ze bij IDEWE op het thema agressie terecht, een thema dat haar sindsdien is blijven boeien. 

Hanne Leirs is naast bachelor Orthopedagogie, ook Master in Evidence Based Innovation in 

Teaching en lector UC Leuven-Limburg binnen de groep Welzijn.  Ze werkt  als trainer in 

conflict management, ze is senior trainer in ‘Lifes Space Crisis Intervention’, rots en water-

trainer en specialist in geweldloos verzet.  Binnen het expertisecentrum Resilient People 

werkt ze aan methodiekontwikkeling in functie van het voorkomen van en omgaan met 

agressie binnen zorg en welzijn.  Client-centered design staat hierin steeds centraal, zo 

worden alle methodieken met en omwille van de betrokken actoren ontwikkeld. 

 

Doelgroep  

Preventieadviseurs, team- en/of agressiecoaches, hr-verantwoordelijken … 

 

Praktisch 

Duur: 1 dag van 9u tot 16u 

  



61 

 

 

Wanneer Waar 

Maandag 15 november 2021 ViaVia Joker reiscafé Mechelen 

Zandpoortvest 50 (ingang in het park) 

2800 Mechelen 

 

CODE: 319331-IC52 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 20 deelnemers 
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Opleiding tot agressiecoach in je organisatie – Impuls 
 

Je organisatie heeft al heel wat inspanningen gedaan om lastig en agressief gedrag 

beheersbaar te maken.  

Medewerkers krijgen bijvoorbeeld vorming, er is een visie op aanpak en een beleidsplan, er 

zijn procedures… Een agressiecoach kan die inspanningen op een duurzame wijze 

verankeren in je organisatie.  

 

Na het volgen van de opleiding kan een agressiecoach:  

Medewerkers en teams een basisvorming ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’ geven.  

Nieuwe medewerkers introduceren in ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’.  

Teams en medewerkers ondersteunen door lastig en agressief gedrag bespreekbaar te 

maken met zowel teams als individuele medewerkers gericht op preventie, interventie en 

herstel.  

Een herstelproces opstarten met een team of individuele medewerker.  

Een interne werkgroep rond het thema op gang trekken en/of ondersteunen.  

Wat houdt de opleiding in?  

De opleiding duurt 9 dagen. Binnen het programma komen 3 modules van 3 dagen aan bod.  

Lastig en agressief gedrag in de hulp- en dienstverlening. Mechanismen, principes, duiding 

en handvatten. Preventie en aanpak van agressie en escalerende conflicten. Proces van 

agressie en boosheid en geweldloos omgaan hiermee. Methodes en didactiek om hier zelf 

vorming rond te geven. 

Lastig en agressief gedrag bespreekbaar maken. Patronen en systemen herkennen die door 

de impact van agressie kunnen ontstaan. Methodes om de impact van agressief gedrag te 

bespreken met teams en individuen.  

Herstel en nazorg na agressie-incidenten. Mechanismen van impact op medewerkers en 

teams. Verloop van een herstelproces van een individu of team. Basisvaardigheden herstel 

na agressie-incidenten. Herstelgesprekken voeren met medewerkers en teams vanuit de 

tools en het gedachtegoed van verbindend communiceren. 

Beleidsondersteuning: opmaak, implementatie en bewaken van een agressiebeleidsplan in 

de organisatie. 

We gebruiken werkcases uit de praktijk van de deelnemers (omgaan met weerstanden, 

verdieping herstel en grenzen in teams bespreekbaar maken). Elke deelnemer doet een 

individuele sessie vanuit de functie agressiecoach en ontvangt hierover feedback van de 

collega coaches en de opleider. 

Tijdens de opleiding werkt elke deelnemer aan een persoonlijk project.  Dit project is 

verbonden aan de doelstelling en wordt binnen de organisatie uitgevoerd tijdens de duur 

van de opleiding. 

 

Na de opleiding spreken we met de groep 3 momenten af voor een themagerichte intervisie 

van telkens een halve dag. 

 

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof 
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Doelstellingen 

Na het volgen van de opleiding kan een agressiecoach: 

• medewerkers en teams een basisvorming ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’ 

geven.  

• nieuwe medewerkers introduceren in  ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’.  

• teams en medewerkers ondersteunen door lastig en agressief gedrag bespreekbaar 

te maken met zowel teams als  individuele medewerkers gericht op preventie, 

interventie en herstel.  

• een herstelproces opstarten met een team of individuele medewerker.  

• een interne werkgroep rond het thema op gang trekken en/of ondersteunen 

 

Werkvorm en methodiek 

Ervaringsgericht, praktijkgericht, via uitwisseling, reflectie, oefening, tussentijdse opdrachten 

en project op de werkplek gedurende de  opleiding 

 

Informatie over de lesgever 

Mariet Ghaye, trainer, opleider agressiebeheersing en geweldloze (verbindende) 

communicatie. Auteur van ‘Agressie in hulp en dienstverlening. Van Impact op medewerkers 

naar een gedragen beleid’ Acco 2012. 

 

Doelgroep  

In principe kan elke medewerker, van begeleider tot leidinggevende, agressiecoach worden, 

mits hij of zij een mandaat heeft vanuit zijn organisatie of dienst.  

 

Deelname is mogelijk na een intake gesprek waarin we voorkennis, motivatie en mandaat 

aftoetsen.  Als je je kandidaat stelt, krijg je een afspraak voor een gesprek. 

 

Praktisch 

Duur: 9 dagen telkens van 9u30 tot 16u30 en 3 halve dagen intervisie telkens van 9u30 tot 

12u30 

 

Wanneer Waar 

Donderdag 23 september 2021 

Donderdag 21 oktober 2021 

Donderdag 18 november 2021 

Donderdag 2 december 2021 

Donderdag 16 december 2021 

Donderdag 20 januari 2022 

Donderdag 24 februari 2022 

Donderdag 24 maart 2022 

Donderdag 28 april 2022 

 

3 halve dagen intervisie af te spreken met 

de deelnemers 

Jeugdherberg De Blauwput 

Martelarenlaan 11A 

3010 Leuven 

 

 

CODE: 319331-IC45 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 10 en maximum 14 deelnemers 
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Opvang en nazorg na agressie voor leidinggevenden en sleutelfiguren – 

Impuls 
 

Overal waar mensen samen werken, kunnen incidenten ontstaan.  

 

Sommige incidenten kunnen hoog oplopen en monden uit in verbale of soms zelfs fysieke 

agressie. Als je zo’n incident niet voldoende afrondt, blijft het onderhuids sluimeren. Een 

oud conflict kan snel weer een broeihaard worden voor nieuwe frustraties.  

Een herstelgesprek bij een geëscaleerd conflict of (repetitieve) agressie is dan ook altijd van 

onschatbare waarde. 

 

Als leidinggevende is dit geen evidente opdracht.  Enerzijds zijn er de individuele gesprekken 

met de betrokkenen. Daarnaast is er ook de impact binnen het team en je organisatie die je 

bespreekbaar dient te maken. 

 

Doelstellingen 

• Een theoretische basis verwerven rond agressiebeheersing en verbindende 

communicatie 

• Aan de hand van eigen praktijkervaringen je vaardigheden om een herstelgesprek te 

voeren, individueel en in teamverband, bespreken en oefenen op gang trekken en/of 

ondersteunen 

 

Werkvorm en methodiek 

We putten uit onze ervaring met agressiebeheersing en verbindende communicatie om je 

een basis theoretische inzichten te geven. Daarnaast krijg je heel wat praktische oefeningen 

aangereikt. Je kan je eigen praktijkervaringen bespreken en oefent actief de nodige 

vaardigheden. 

 

Informatie over de lesgever 

Elke Fierens is meer dan 15 jaar werkzaam als educatief medewerker bij Impuls vzw rond 

agressiebeheersing, zowel rond aanpak als rond impact. Ze integreert het gedachtengoed 

van geweldloze communicatie in de kijk naar zorg en herstel na incidenten 

 

Doelgroep  

Teamverantwoordelijken, leidinggevenden, verantwoordelijken voor de zorg na incidenten, 

vertrouwenspersonen... Kortom: deze training staat open voor iedereen die 

verantwoordelijk is voor de opvang van medewerkers of teams na een agressie-incident. 

 

Praktisch 

Duur: 2 dagen telkens van 9u30 tot 16u30 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 26 oktober en dinsdag 9 november 

2021 

Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis vzw  

Kantienberg 9 

9000 Gent  

 

CODE: 319331-IC44 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 12 deelnemers 
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Groeitraject procesbegeleider positieve heroriëntering – Ligand – vzw 

Oranjehuis 
 

Tijdens ‘contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering’ werk je met de visie van 

positieve heroriëntering in de context van verontrustende (crisis/conflict-) situaties binnen 

de Jeugdzorg. Als procesbegeleider begeleid je een proces met de personen die geraakt zijn, 

in functie van een positieve beweging in de vastgelopen situatie. Je zet hierbij in op 

verbinding maken met jezelf om van daaruit de verbinding te kunnen herstellen met de 

ander. Je kijkt ook wat de eigen verantwoordelijkheid hiertoe is.  

 

Omdat de houding van de procesbegeleider in dit proces een belangrijke rol speelt, gaan we 

er in dit traject dieper op in. We creëren een veilige plek waar je als procesbegeleider zelf 

een eigen groeitraject aangaat. 

Kan je in verbinding staan en blijven met jezelf in de uitdagende situaties waarmee je te 

maken krijgt? 

Kan je, niet vanuit angst maar vanuit vertrouwen, met de mensen in gesprek gaan? 

We ondersteunen jou als procesbegeleider om met je eigen thema’s binnen het werk aan de 

slag te gaan.  

 

Dit traject ondersteunt procesbegeleiders tot begeleiders die zich bewust zijn van hun 

eigenwaarde. Zo krijg je begeleiders die werken vanuit hun eigen kracht, wat de meest 

duurzame vorm van werken is. Begeleiders met een sterke rug en een zachte voorkant.   

 

Tijdens deze opleiding groei je naar een antwoord op volgende vragen: 

Dag1: Welke rol speelt mijn ego in mijn interacties met mezelf en de ander? Vind ik 

erkenning in mezelf of heb ik hiervoor de andere nodig? Welke impact heeft dit op mijn 

begeleidingen? 

Dag 2: Wat zijn mijn overtuigingen? Op welke manier kleuren deze opvattingen over mezelf 

mijn blik en de realiteit over mezelf en de ander? Welke impact heeft dit op mijn 

begeleidingen? 

Dag 3: Wat is mijn eigenwaarde? Kan ik ontdekken wat mijn eigen specifieke drijfveer is en 

van hieruit stevig in mijn werk staan?  

Dag 4: Kan ik moedig zijn om te werken vanuit mijn eigenwaarde? Hoe ontwikkel ik moed? 

Wat is de rol van vertrouwen hierin? En de rol van mildheid? Welke impact heeft dit op mijn 

begeleidingen? 

Dag 5: Hoe maak ik de vertaalslag naar mijn werk? Kan ik het geleerde duurzaam maken? 

Wat installeer ik hiervoor? 

 

Doelstellingen 

Tijdens dit traject verken en ontwikkel je je eigen groeithema’s binnen je werk als 

procesbegeleider op existentieel niveau. Je verkent je eigen individuele stuk om op een 

bewustere manier in je werk als procesbegeleider te staan. Hierdoor kan je op een meer 

authentieke manier in ontmoeting gaan met je organisatie, je collega’s, de mensen binnen je 

trajecten… 
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Werkvorm en methodiek 

• We werken in groepjes van ongeveer 6-8 mensen. Je krijgt een veilige, uitdagende 

context waarin je mild-kritisch reflecteert over je eigen functioneren als 

procesbegeleider. 

• Concrete praktijkervaringen van elke deelnemer zijn het vertrekpunt. We linken de 

praktijksituaties aan het proces van persoonlijke ontwikkeling 

• We staan telkens stil bij het gelopen proces en geven insteken om het proces weer 

verdere richting te geven. We werken met opdrachten tussen de verschillende 

opleidingsmomenten. Deze ondersteunen het proces. 

 

Informatie over de lesgever 

De trainers zijn collega’s van Ligand (VZW Oranjehuis). Ligand is pionier in Vlaanderen in het 

trainen en ondersteunen van organisaties in het omgaan met conflicten, vanuit een positief 

heroriënterende en herstelgerichte visie. We staan erop dicht bij onze eigen praktijk van de 

gezinnen te blijven. Dagdagelijks gaan we aan de slag binnen situaties van verontrusting, 

vanuit de visie van positieve heroriëntering. 

www.ligand.be 

 

Doelgroep  

Iedereen die de vijfdaagse basisopleiding Positieve Heroriëntering heeft gevolgd, die werkt 

in verontrustende crisis- of conflictsituaties en die zijn deskundigheid in Positieve 

Heroriëntering wil vergroten. 

 

Praktisch 

Duur: 5 halve dagen telkens van 9u30 tot 13u30 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 7 september 2021 

Dinsdag 5 oktober 2021 

Dinsdag 9 november 2021 

Dinsdag 7 december 2021 

Dinsdag 18 januari 2022 

Ecohuis 

Turnhoutsebaan 139 

2140 Borgerhout 

 

 

CODE: 319-IC64 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 8 deelnemers 
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Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO) 

– vzw Oranjehuis 
 

Na een woordenwisseling krijgt de groepsbegeleider een mep van de jongere 

Een jongere uit de groep schreeuwt moord en brand want zijn GSM is gestolen 

Een vader beschadigt de bromfiets van zijn dochter na een heftige ruzie 

 

Voor jou herkenbare situaties? 

Herstelgericht Groepsoverleg biedt hierbij een krachtige uitweg. Tijdens het Hergo maakt de 

moderator een cirkel met slachtoffer, dader, steunfiguren en andere betrokkenen in de 

context. De moderator stuurt het proces en laat alle  betrokkenen gedachten en gevoelens 

uitwisselen rond de gebeurtenis.  De moderator bewaakt dat de cirkel tot afspraken komt 

om herstel mogelijk te maken en de opvolging ervan vast legt. 

 

In deze opleiding krijg je een theoretisch en praktisch kader om herstelgericht te werken in 

jouw voorziening. Deze opleiding is op een ervaringsgerichte manier opgebouwd zodat je de 

kracht van de cirkel leert voelen en doorleven. 

 

Het programma omvat 3 opleidingsdagen, 2 terugkomdagen en 2 intervisies van een halve 

dag 

 

Dag 1: Theoretisch kader en concretisering herstelgericht werken 

Historiek, inhoud en terminologie 

Belang van herstelgericht werken 

Inoefenen van het coördineren en modereren 

Belang van gemeenschapsgevoel en verantwoordelijkheid van context 

Praktijkvoorbeelden als concrete illustratie 

Dag 2: 

Organiseren van een herstelgesprek 

Oefenen van een assessment en het oefenen van een tweegesprek 

Dag 3: 

Oefenen van een herstelcirkel met meerdere betrokkenen 

Link naar de praktijk en uitleg van de huiswerkopdracht 

Dag 4: Terugkomdag 

Nadat je zelf al een aantal hergo’s georganiseerd hebt voorzien we een intervisiedag waarin 

uitwisseling en vraagstelling aan de trainer centraal staan 

Dag 5: Terugkomdag 

Intervisie over ervaringen 

Implementatie in de eigen werkcontext 

 

Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof 
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Doelstellingen 

• Je leert conflicten, die een grote impact hebben op je groep, afdeling of in je 

organisatie, op een herstelgerichte manier aanpakken. 

• Je ontvangt een hergo-certificaat als je in een schriftelijk werk kan aantonen dat je 

een hergo in de praktijk hebt uitgevoerd. 

 

Werkvorm en methodiek 

Ervaringsgerichte mix van visie-input, reflectie, hersteltraining en oefeningen in het voeren 

van verschillende vormen van cirkels en gesprekken. 

 

Informatie over de lesgever 

Stijn Deprez is coördinator en trainer bij Ligand en Michael Michiels is trainer bij Ligand. 

 

Ligand is pionier in het trainen en ondersteunen van mensen in het omgaan met conflicten 

binnen onderwijs en jeugdhulp. De kracht van onze visie en opleidingen is dat ze vanuit de 

praktijk tot stand kwamen en dat ze aanzetten tot innovatie en ontwikkeling in de jeugdhulp 

en onderwijs.  Walk the talk vinden we belangrijk. In de dagelijkse praktijk en in de omgang 

met de deelnemers leven we onze visie voor. Onze aanpak is tegelijk open, liefdevol en 

energiek. 

www.ligand.be 

 

Doelgroep  

Elke medewerker die conflicten en zware situaties met zo veel mogelijk betrokkenen op een 

goede manier wil afhandelen en hiervoor het mandaat krijgt van de organisatie. 

 

Omdat dit een intensieve opleiding is van 5 dagen vragen we een schriftelijke motivatie die 

je invult via deze link: https://forms.gle/PXLsMpmx75fc4Ypr6 

 

Praktisch 

Duur: 5 dagen telkens van 9u00 tot 16u30 en 2 halve dagen intervisie 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 21 september 2021 

Woensdag 22 september 2021 

Donderdag 23 september 2021 

 

Terugkomdagen: 

Woensdag 22 oktober 2021 

Vrijdag 21 januari 2022 

 

2 halve dagen intervisie af te spreken met 

de deelnemers 

Het Achterhuis 

Diksmuidestraat 41 

9000 Gent 

 

 

CODE: 319-IC63 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 6 en maximum 15 deelnemers 
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Grenswijs – Maak beleid rond seksueel grensoverschrijdend gedrag – 

SENSOA 
 

Stel een beleid ‘seksualiteit’ op waardoor je als organisatie gepast pedagogisch reageert, 

preventieve acties en educatie organiseert, ruimte laat voor kinderen en jongeren om zich te 

ontwikkelen en ruimte creëert voor seksuele beleving.  

 

Leer werken met tools uit de beleidstool Grenswijs.be. Ontdek met een snelle scan waar 

jouw organisatie eerst op inzet. Oefen met casussen en ontdek hoe je gepast pedagogisch 

reageert op seksuele situaties. Vul je beleidsplan aan of stel het op in de beleidsbox 

grensoverschrijdend gedrag. 

 

We overlopen een handelingsprotocol seksueel grensoverschrijdend gedrag: 

• Melding 

• In kaart brengen van het grensoverschrijdend gedrag met het Sensoa 

Vlaggensysteem 

• Ernst inschatten van situaties met het Sensoa Vlaggensysteem 

• Uitvoeren van het advies 

• Evaluatie 

• Verbeteracties voor je beleid 

 

Wanneer en in welke mate is gedrag seksueel grensoverschrijdend en hoe reageer je erop? 

Dat zijn de kernvragen van het Sensoa Vlaggensysteem. Iedereen in je organisatie krijgt hier 

vroeg of laat weleens mee te maken en dan reageer je zowel tijdens het incident, kort na het 

incident en op beleidsvlak.  

Met het Sensoa Vlaggensysteem schat je in in welke mate het gedrag over de grens gaat en 

zet je met je team een gemeenschappelijke bril op. 

 

Doelstellingen 

Na de vorming 

• Zit je team op eenzelfde lijn over wat seksueel grensoverschrijdend is en wat niet. 

• Krijg je antwoorden op concrete vragen, bv. hoe organiseren we preventie, welke 

maatregelen nemen we na een incident, hoe leiden we een aanspreekpersoon 

integriteit op…  

• Weet je een gedragen reactie-, preventie- en kwaliteitsbeleid te organiseren met de 

beleidstool Grenswijs.be 

 

Werkvorm en methodiek 

• Sensoa Vlaggensysteem 

• Beleidstool Grenswijs 

• Casusbesprekingen 

• Plenaire sessie 

 

  



71 

 

Informatie over de lesgever 

Bart Vandenbussche ontwikkelde samen met Icoba en Pimento de beleidstool Grenswijs.be. 

Als projectmedewerker beleid en seksualiteit bij Sensoa begeleidt hij beleidsprocessen bij tal 

van organisaties om beleid te evalueren en op te stellen. 

 

Doelgroep  

Iedereen die werkt aan een beleid rond grensoverschrijdend gedrag: leidinggevenden, 

directie, sleutelfiguren … 

 

Praktisch 

Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30 

 

Wanneer Waar 

Maandag 22 november 2021 Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis vzw  

Kantienberg 9 

9000 Gent  

 

CODE: 319331-IC50 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 20 deelnemers 
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Conflictsituaties begeleiden met conflicthelden.be – Expertisecentrum 

Resilient People - UCLL 
 

We versterken je vaardigheden en die van jongeren in het omgaan met conflictsituaties. Aan 

de hand van veiligheidsplannen en signalenplannen, interactieve oefeningen en 

methodieken geven we je de juiste tools om jongeren te begeleiden bij een conflict.  

 

Werken aan veerkracht en weerbaarheid? Inzetten op alternatieve conflict- of 

copingsstijlen? Emotie-regulatie en rust vinden? Omgaan met frustraties, agressie en 

pesten?  

We gaan dieper in op deze thema’s en geven je de juiste bagage mee om een held te worden 

in het begeleiden van conflictsituaties. Bovendien bieden we met de bijhorende website van 

Conflicthelden jongeren en hun begeleiders een eenvoudige oplossing op maat die aansluit 

bij de leefwereld en noden van de doelgroep en tegelijkertijd drempels van tijd en afstand 

overbrugt. 

 

Aan de hand van deze training 

• kom je te weten wat de theoretische achtergrond is van doeltreffende 

conflicthantering en de website van conflicthelden. 

• verwerf je de nodige vaardigheden en tools om met de website van Conflicthelden 

jongeren te begeleiden op maat. 

• staan we stil bij de agressiecurve en basishouding in relatie tot de methodieken van 

Conflicthelden. 

• leer je blended manieren van conflicthantering inzetten in je individuele of 

groepsbegeleiding. 

• geven we je aan de hand van casussen inzichten in hoe je methodieken van 

Conflicthelden kan inzetten. 

 

Je hebt een eigen laptop en een stabiele internetverbinding om de website aan de hand van 

oefeningen te leren gebruiken.  

 

De website van Conflicthelden.be werd samen met jongeren en professionals onderzocht 

aan hogeschool UCLL en uitgewerkt op basis van principes uit de oplossingsgerichte therapie 

en cognitieve-gedragstherapie. 

 

Doelstellingen 

• Je ontwikkelt inzichten in blended werkvormen op vlak van conflicthantering 

• Je frist je basishouding, op vlak van conflicthantering, als professional op 

• Je leert jongeren taal geven aan hun noden en gevoelens  

• Je kan oplossingen aanreiken aan jongeren in verschillende fasen van een conflict 

• Je leert werken met www.conflicthelden.be, een online platform met verschillende 

methodieken  
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Werkvorm en methodiek 

We verkennen de theoretische achtergrond van doeltreffende conflicthantering en de 

applicatie www.conflicthelden.be. We staan stil bij praktijkvoorbeelden, filmpjes en 

oefeningen. Aan de hand van casussen en rollenspelen worden nadien je competenties in 

werkgroepjes verder aangescherpt en besproken. We zorgen ervoor dat je het geleerde ook 

nadien direct kan inzetten op de werkvloer. 

 

Informatie over de lesgever 

Deze vorming wordt gegeven door een van de volgende personen: 

• Stijn Custers is lector en onderzoeker aan de hogeschool UC Leuven-Limburg. Hij 

ontwikkelde in samenwerking met de sector de digitale applicatie van 

Conflicthelden.be. Daarnaast doet hij onderzoek naar effectieve methodieken in het 

omgaan met agressie en conflict en geeft hij vorming hierover. 

• Benny Leesen is Bachelor in de Orthopedagogie en praktijklector aan de hogeschool 

UC Leuven-Limburg. Hij geeft reeds jaren training en vorming in agressie- en 

conflicthantering en is master trainer Life Space Crisis Intervention. Als  coach, trainer 

en bemiddelaar beschikt hij over een ruim scala van begeleidingsmethodieken. (oa. 

Supervisie, forumtheater..) 

• Hanne Leirs is Bachelor in de Orthopedagogie en Master in de Onderwijsinnovatie. Ze 

is als praktijklector verbonden aan de hogeschool UC Leuven-Limburg. Ze geeft reeds 

jaren training en vorming in agressie- en conflicthantering en is senior training Life 

Space Crisis Intervention. Samen ontwikkelde ze in onderzoek ook mee de blended 

hulpverlening achter Conflicthelden.be. 

 

Doelgroep  

Professionals die werken met jongeren (13 – 18j): begeleiders, opvoeders, (psychiatrisch) 

verpleegkundigen, contextbegeleiders, pedagogisch personeel, psychologen, 

(zorg)leerkrachten, sociaal werkers … 

 

Praktisch 

Duur: een halve dag van 13u30 tot 17u 

 

Wanneer Waar 

Dinsdag 16 november 2021 Het Achterhuis bv 

Diksmuidestraat 41 

9000 Gent 

 
CODE: 319GID-IC26 

 

 

Aantal deelnemers 

Minimum 8 en maximum 20 deelnemers 
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4. Vormingen uit het transversaal aanbod – VIVO 

VIVO-VORMINGSAANBOD 
 

Vanaf 2021 bieden we je een kosteloos VIVO-Vormingsaanbod aan. Hierin nemen we 

opleiding rond actuele thema’s en soft skills op. VIVO vzw organiseert dit aanbod in 

samenwerking met de vormingsfondsen. 

 

Ons opleidingsaanbod is gevarieerd en streeft interactie na tussen de deelnemers: 

• We gaan bewust voor een mix van traditioneel ‘live’ aanbod, aangevuld met online 

en blended-trajecten. 

• Daardoor varieert de duur van de sessies van een paar uur tot één of meerdere 

dagen. 

• We laten maximum 15 deelnemers per opleiding toe. Zo kan iedereen aan het woord 

komen in een fijn en leerrijk gezelschap 

 

VOOR WIE? 

De vormingen staan open voor iedereen uit de social profit sector. 

We houden de inhoud bewust laagdrempelig.  

 

PRAKTISCH 

U vindt alle informatie en een inschrijvingslink terug op onze website via  

https://www.vivosocialprofit.org/extra-vivo-vormingsaanbod-voor-medewerkers. 

Met vragen kan u terecht bij Ester Ongenaed, eo@vivosocialprofit.org , 02/227 59 88. 

Gelieve dit aanbod te verspreiden naar geïnteresseerden in uw organisatie. 

 

Zelfversterking door verbindende communicatie 
 

Op een krachtige manier opkomen voor jezelf met respect voor de ander. In moeilijke situaties in 

contact blijven met jezelf. Gevoelens toestaan en uiten. Op een goede manier feedback geven en 

ontvangen. Hulp vragen … 

 

Deze vaardigheden heeft lang niet iedereen onder de knie. Herken je bij jezelf of bij een collega of 

medewerker de behoefte om hiermee aan de slag te gaan? 

 

VIVO organiseert opnieuw een aanbod verbindende communicatie op het werk. 

 

1. Opleiding ‘Sterker op het werk door verbindende communicatie’ 

 

WAT? 

Kosteloze driedaagse opleiding rond verbindende communicatie op het werk. Deze opleiding wordt 

georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies. 

 

De samenwerking met collega’s, leidinggevenden, patiënten, cliënten, bewoners, vrijwilligers en 

bestuursleden ondersteunen, dat is het doel van dit aanbod. Hoe gaat verbindende communicatie in 

zijn werk en wat is het juist? Hoe zet je het in bij een werksituatie? Dat leer je tijdens deze opleiding. 
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Tijdens deze opleiding werken we rond: 

- Op een krachtijge manier durven opkomen voor jezelf met respect voor een ander 

- In contact blijven met jezelf, ook in moeilijke situaties 

- Hoe gevoelens kunnen toestaan zonder overspoeld te geraken? 

 

VOOR WIE? 

Deze opleiding is er voor medewerkes én leidinggevenden die de nood formuleren om te leren 

beter/anders te communiceren in contacten op het werk. 

 

PRAKTISCH? 

Je vindt alle praktische informatie, alsook het inschrijvingsformulier terug op onze website via 

https://www.vivosocialprofit.org/aanbod-verbindende-communicatie. 

 

Heb je praktische vragen rond een inschrijving? 

Contacteer Elvira Staskowiak, es@vivosocialprofit.org, 02/250 37 77 

 

Heb je inhoudelijke vragen rond dit aanbod? 

Contacteer Patricia Van Dessel, pvd@vivosocialprofit.org, 02/227 59 80 

 

2. Coaching “Sterker op het werk door verbindende communicatie” 

 

Naast de opleiding financiert VIVO samen met de vormingsfondsen ook individuele coachingtrajecten 

voor medewerkers en leidinggevenden rond verbindende communicatie. 

 

Waar de opleiding zich eerder richt op het vergroten van kennis en praktische vaardigheden, vertrekt 

de coaching vanuit een contextuele benadering en ligt het accent eerder op het vergroten van 

zelfkennis. 

 

WAT? 

Je kan bij VIVO een tussenkomst aanvragen in de kosten voor individuele coaching rond 

“verbindende communicatie”. De tegemoetkoming bedraagt maximum €100 per sessie (ongeacht de 

duur van de sessie). Per werknemer zijn er maximum 5 sessies vergoedbaar. 

 

Wat kan er zoals aan bod komen? 

Je kiest zelf een coach. Omdat er een groot aanbod op de markt is, hebben we een lijst gemaakt van 

coaches met ervaring in het thema “verbindende communicatie” en mét ervaring in de social profit. 

Deze lijst vind je op de website van VIVO via https://www.vivosocialprofit.org/coaching 

Kies je voor een coach die niet in de lijst voorkomt dan vragen wij om dit te motiveren. 

 

VOOR  WIE? 

De coachingstrajecten zijn voor medewerkers en leidinggevende die de nood formuleren om 

beter/anders te leren communiceren in contacten op het werk. 

 

PRAKTISCH? 

Je vindt het aanvraagformulier en meer info over de voorwaarden en procedure op de website van 

VIVO via https://www.vivosocialprofit.org/coaching. 

 

Heb je vragen rond dit aanbod? 

Contacteer Patricia Van Dessel, pvd@vivosocialprofit.org, 02/227 59 80 
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Wil je meer weten over coaching als leervorm? 

Op www.lerenindesocialprofit.be vind je een dossier met meer informatie. Je leest er bijvoorbeeld 

hoe je een externe coach kan kiezen of hoe je een coachvraag formuleert. 

 

3. In company aanbod verbindende communicatie 

 

WAT? 

Je kan bij VIVO een in company leertraject voor je team aanvragen. Je kan kiezen uit een 2-daagse 

basisopleiding of een teamcoaching (van 1 of 2 dagen) waarbij een specifieke vraag of probleem van 

je team wordt aangepakt. 

 

VOOR WIE? 

Voor organsisaties uit alle deelsectoren van de social profit. 

 

PRAKTISCH? 

Je vindt het aanvraagformulier en meer info over de voorwaarden en procedure op de website van 

VIVO via https://www.vivosocialprofit.org/company-aanbod-verbindende-communicatie  

 

Heeft u vragen rond dit aanbod? 

Contacteer Patricia Van Dessel, pvd@vivosocialprofit.org, 02/227 59 80 
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4. Andere acties van het fonds 

Vormingsbudget 
 

In functie van de vormingsnoden van je organisatie kan je een terugbetaling vragen voor: 

- Een interne vorming door een externe opleider: 

Je kan de lesgeverkost (inclusief vervoerskosten, didactisch materiaal) en de kost voor het 

huren van een lokaal indienen. Bezorg ons de facturen. 

 

- Een externe vorming of studiedag: 

Je kan de terugbetaling vragen voor de kosten van korte vormingen, zoals het betaalde 

inschrijvingsgeld voor studiedagen of langdurige vormingen zoals taal- of 

computervormingen, communicatietrainingen, … 

 

Je kan enkel kosten van vormingsdagen die in 2021 plaatsvinden in rekening brengen. 

 

Meer informatie vind je op https://www.vivosocialprofit.org/vormingsbudget. 

 

Taalondersteuning 
 

DOEL 

Stel je een werknemer met beperkte taalvaardigheid Nederlands te werk? Wil je hem 

versterken in de uitoefening van de job? Dan biedt onze taalondersteuning voor jouw 

werknemers een oplossing. 

 

INHOUD 

Ervaren taalondersteuners uit de sector geven taalondersteuning op de werkvloer die ze 

afstemmen op het niveau van de werknemer. Zij ondersteunen hem zo in zijn werk. En aan 

zijn collega’s geven ze tips om hem te helpen met zijn Nederlands. De taalondersteuning 

vertrekt vanuit reële situaties op de werkvloer. 

 

Als werkgever betaalt je niets. De begeleiding vindt plaats binnen de werkuren. Per 

kalenderjaar krijg je 32 uur taalondersteuning per deelnemer of groep deelnemers. 

 

Interesse? 

https://www.vivosocialprofit.org/gratis-taalondersteuning-voor-je-anderstalige-collega  

 

Taalondersteuning+ 
 

DOEL 

Pak taaldrempels waar medewerkers met beperkte taalvaardigheid Nederlands op 

vastlopen, meer in de kern aan met het oog op duurzaam resultaat. Onze taalopleiders 

werken meestal samen met het hele team om tools voor een heldere communicatie op maat 

aan te reiken. 
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INHOUD 

De taalondersteuner brengt tijdens de werkuren in kaart welke aanpassingen op de 

werkvloer het team en de minder taalvaardige medewerker kunnen ondersteunen in het 

werk. 

 

Voorbeeld zijn: 

• Gebruik maken van pictogrammen bij instructies 

• Vereenvoudigen van de onthaalbrochure 

• Taalmeters of –peters aanduiden 

• Verbeteren van hoe instructies gegeven worden (dialect-AN) 

• De collega’s van de medewerker attenderen op de manier waarop ze vragen stellen 

• … 

 

In het kader van taalondersteuning+ financieren we maximum 7 uur per gecoachte 

werknemer, op voorwaarde dat de output nog niet gerealiseerd werd voor een andere 

werknemer binnen dezelfde organisatie. 

 

Interesse? 

https://www.vivosocialprofit.org/gratis-taalondersteuning-voor-je-team  

 

Basistraject rond kansarmoede 
 

Ervaar je als werkgever moeilijkheden om kwetsbare doelgroepen te bereiken? Is het 

moeilijk om een aanbod te formuleren dat mensen in kansarmoede echt ondersteunt? Of 

ervaar je een groot personeelsverloop? Veel absenteïsme? Moeizame communicatie met 

medewerkers uit kwetsbare groepen? 

 

Het basistraject rond kansarmoede helpt je organisatie om deze verschillende werelden 

samen te brengen. Hoe? Door de ervaringsdeskundigen van De Link vzw, leer je het 

perspectief van mensen in armoede kennen. 

 

VOOR WIE? 

De Vlaamse vormingsfondsen en De Link vzw maken een onderscheid tussen twee soorten 

trajecten: 

- Ofwel heeft je organisatie een dienst- of hulpverlenend aanbod gericht op mensen in 

sociaal kwetsbare situaties. De Link vzw ondersteunt je dan in het verbeteren van je 

eigen diensten naar mensen in kansarmoede (zoals activiteiten, hulpverlening en 

individuele begeleiding) 

- Ofwel ben je een werkgever van mensen uit sociaal kwetsbare situaties. De Link vzw 

ondersteunt je dan in het vormgeven van een intern beleid dat rekening houdt met 

de leefwereld van werknemers of vrijwilligers in kansarmoede. 
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HOE ZIET HET TRAJECT ER UIT? 

Je organisatie kan intekenen op een ondersteuningstraject op maar. Tijdens het traject 

begeleidt De Link vzw je organisatie altijd in duo van vormingsmedewerkers, waarvan één 

opgeleide ervaringsdeskundige. 

 

Ze helpen je organisatie bij het opzetten van acties en vormgeven van processen die echt 

aansluiten op de noden en verwachtingen van mensen in kansarmoede. 

 

Het traject wordt opgedeeld in twee fases. Afhankelijk van de noden van je organisatie kies 

je om deze onmiddellijk na elkaar te doorlopen of kan je (voorlopig) stoppen na de eerste 

fase. 

 

Fase 1: 

- Verkennend gesprek 

Maak kennis met het begeleidend duo. Zij lichten de methodiek van 

ervaringsdeskundigheid toe. Vervolgens bespreken jullie samen de ervaren 

uitdagingen en vragen. Het gesprek vindt plaats met een beperkt aantal deelnemers. 

 

- Basisvorming: de leefwereld en effecten van armoede 

Maak met de hulp van de ervaringsdeskundige de complexe leefwereld van armoede 

zichtbaar. De Link vzw kan deze vorming organiseren voor de volledige organisatie. In 

deze vorming krijg je de nodige inzichten mee om te starten met de test van het 

traject. 

 

- Organisatiescan en ontwerp veranderingstraject 

Stel met de informatie uit de vorige sessies en samen met het begeleidingsduo een 

gepersonaliseerd ondersteuningstraject op. Doe dat aan de hand van een 

organisatiescan met een rapport. De scan brengt de samenhang van de huidige 

uitdagingen én de leefwereld van mensen in kansarmoede in beeld. Gebruik de scan 

als basis voor de concrete acties waarmee je organisatie aan de slag gaat. 

 

Fase 2: 

Op intensieve wijze ondersteunt het begeleidingsduo het veranderingsproces in je 

organisatie. De inbreng van de ervaringsdeskundigheid zorgt ervoor dat de verandering een 

interactief proces blijft. Het duo ondersteunt je organisatie aan de hand van werkvormen die 

beantwoorden aan de overeengekomen doelstellingen uit fase 1. Dit kunnen bijvoorbeeld 

zijn: 

• Coaching 

• Intervisie 

• Werkgroepen 

• Participatiewerkgroepen 

• … 

 

Het duo kijkt naar de doelen en de mogelijkheden van je organisatie om te bepalen of de 

contactmomenten doorgaan met projectverantwoordelijken of (grotere) werkgroepen 

binnen je organisatie. De frequentie en intensiteit van het aantal sessies leg je samen vast in 

maximaal zes contractmomenten (uitgedrukt in dagdelen). 
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De Link vzw beoogt een efficiënte en duurzame begeleiding van ongeveer 4 maanden. Op 

het eind krijg je een rapport met verdere aanbevelingen. Twee maanden na afloop van het 

traject, komen de medewerkers van De Link vzw terug ter plekken voor een 

feedbackmoment. 

 

Interesse? 

https://www.vivosocialprofit.org/basistraject-kansarmoede  

 

 

Succes met je studies 
 

Het vormingsfonds komt bij bepaalde opleidingen tussen in het inschrijvings- en schoolgeld 

(of cursusgeld) dat je moet betalen aan het centrum voor volwassenenonderwijs. 

De actie loopt per schooljaar. 

 

Over welke opleidingen gaat het voor het schooljaar 2020 – 2021: 

• Begeleider buitenschoolse kinderopvang / Kinderbegeleider schoolgaande jeugd 

• Begeleider in de kinderopvang / Kinderbegeleider baby’s en peuters 

• Boekhoudkundig bediende 

• Educatief medewerker 

• Interculturele medewerker 

• Jeugd- en gehandicaptenzorg 

• Meertalig polyvalent bediende 

• Secretariaatsmedewerker 

• Verzorgende 

• Webontwikkelaar 

• Webserverbeheerder 

• Zorgkundige  

 

Interesse? 

https://www.vivosocialprofit.org/succes-met-je-studies  

Via Vorming Hogerop 
 

Laat een werknemer een opleiding volgend tijdens de werkuren, gratis en zonder 

loonverlies: 

• De werknemer blijft zijn loon ontvangen tijdens de opleiding. 

• De werknemer moet niet gaan werken tijdens de lessen of stages. 

• De werkgever krijgt een budget om een tijdelijke vervanger in dienst te nemen. 

• De opleiding is gratis want het vormingsfonds betaalt het inschrijvings- en cursusgeld. 

Deze kosten mogen maximum €200 bedragen. 

 

Voorwaarden: 

• De werknemer werkt in de sector Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen. 

• Het hoogste diploma is een diploma secundair onderwijs. 

• De werknemer werkt minstens halftijds en heeft tijd om voltijds naar school te gaan. 
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• De werknemer heeft een contract van onbepaalde duur en werkt al minstens 5 jaar 

in je organisatie. 

• De werknemer spreekt en begrijpt voldoende Nederlands 

• De werknemer is gemotiveerd. 

 

Opleidingen: 

• Verpleegkunde – HBO5/graduaat 

• Zorgkundige 

• Polyvalent verzorgende thuis- en bejaardenzorg 

• Jeugd- en gehandicaptenzorg 

• Orthopedagogie – HBO5/graduaat 

• Begeleider in de kinderopvang 

• Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang 

• Begeleider – animator voor bejaarden 

• Intercultureel medewerker 

• Maatschappelijk werk – HBO5/graduaat 

• Sociaal-cultureel werk – HBO5/graduaat 

• Syndicaal werk – HBO5/graduaat 

 

Interesse? 

https://www.vivosocialprofit.org/vorming-hogerop  

Jongeren op de werkplek: deeltijds leren/deeltijds werken en duaal 

leren 
1. Deeltijds leren/deeltijds werken 

 

Het hoofddoel is laag gekwalificeerde jongeren via werkervaring de nodige competenties aanleren 

die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De sociale partners en de Vlaamse regering creëren 

hiervoor jaarlijks kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen. De jongere volgt 2 dagen per week les in een 

Centrum Leren en Werken (CLW). De overige 3 dagen gaat de jongere aan het werk in een 

organisatie. 

 

2. Duaal leren 

 

De Vlaamse regering koos in 2015 resoluut om een nieuw stelsel van duaal leren te ontwikkelen als 

volwaardig alternatief naast de bestaande “klassieke” onderwijsstelsels. Duaal leren is de meest 

intensieve vorm van werkplekleren. De focus ligt op arbeidsrijpe jongeren met als hoofddoelstelling 

dat de jongere een onderwijs- en/of beroepskwalificatie behaalt. 

 

Ondersteuning door het Sociaal Fonds: 

- Begeleidingspremie: 

Per volle kalendermaand tewerkstelling tijdens de opleiding betaalt het Sociaal Fonds een 

begeleidingspremie van maximaal €125. Je hebt recht op deze premie pro rato de 

gerealiseerde tewerkstelling en nadat je het Fonds het evaluatieformulier bezorgde. De link 

naar het evaluatieformulier wordt in de maand mei aan de organisatie via mail bezorgd. De 

premie wordt in het najaar gestort. 
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- Opleiding van mentoren 

Als werkgever zoek je voor de jongere een geschikte werkplekbegeleider/mentor. Om de 

werkplekbegeleider te ondersteunen in zijn rol wordt de opleiding 'MENTOR+' georganiseerd 

door de beheerder van de verschillende sociale fondsen en VIVO. 

 

- Intervisie voor mentoren 

Mentoren die in het verleden deelnamen aan de mentorenopleiding kunnen zicht inschrijven 

voor deze intervisie. 

De nadruk ligt deze dag op de uitwisseling van ervaringen en tips tussen deelnemers zelf. De 

deelnemers krijgen inzicht in hun eigen uitdagingen als mentor, ze leren hun uitdaging 

vastpakken. 

De deelnemers leren van elkaar. 

 

Meer info vind je op onze website: https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-

aanbod/mentor-intervisie  

 

Interesse? 

https://www.vivosocialprofit.org/welke-subsidies-zijn-er-als-ik-jongeren-opleid-op-de-werkvloer 
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Meer informatie vind je op de website: 

 

https://www.vivosocialprofit.org/het-sociaal-fonds-voor-de-opvoedings-en-

huisvestingsinrichtingen  

 

CONTACT 

Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen  (SF VOHI) 

Sainctelettesquare 13/15 

1000 Brussel 

℡ 02 227 22 50  

 vormingen@vivosocialprofit.org 


