
 

 

 
 
 
 

 
 



 

2 - Vormingsfonds LDE 2022  

  

 

 

I N L E I D I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

V o r m i n g s a a n b o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

W a t  v e r a n d e r t  e r ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

Open kalenderaanbod .............................................................................................................. 6 

In Company .............................................................................................................................. 6 

Subsidies .................................................................................................................................. 8 
Vorming met interne opleider ........................................................................................................................ 9 
Vorming met externe opleider ....................................................................................................................... 9 
Taalondersteuning op de werkvloer ............................................................................................................ 10 

K a l e n d e r a a n b o d  v o o r  d o e l g r o e p w e r k n e m e r s  1 1  

Titels in Open Aanbod ............................................................................................................ 11 
Basiscommunicatie met klanten - ONLINE ................................................................................................... 11 
Conversatietafels .......................................................................................................................................... 12 
Help, ik moet doorstromen?! ....................................................................................................................... 14 
Ik begrijp de digiTAAL ................................................................................................................................... 16 
Ik en mijn jobdoelwit - ONLINE .................................................................................................................... 18 
Speel met talenten ....................................................................................................................................... 20 
Voorbereiding Rijbewijs B ............................................................................................................................ 21 

Titels beschikbaar enkel in company ....................................................................................... 23 
Content competent ...................................................................................................................................... 23 
Ik ken mijn merk ........................................................................................................................................... 24 
Kennismaking met videochat ....................................................................................................................... 25 
Omgaan met verandering ............................................................................................................................ 26 
PC-initiatie .................................................................................................................................................... 27 
Persoonlijke groei en attitude ...................................................................................................................... 28 
Positief en assertief aan de slag met doorstroom ........................................................................................ 29 
Smart met de smartphone (focus op job en sollicitaties) (online) ............................................................... 31 
Sollicitatietraining voor anderstaligen (online) ............................................................................................ 32 
Veerkrachtig aan de slag .............................................................................................................................. 33 

K a l e n d e r a a n b o d  v o o r  m e d e w e r k e r s  a a n  e e n  L D E - a f d e l i n g  o f  -
o n d e r n e m i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  

Titels in Open Kalenderaanbod ............................................................................................... 35 
Basisopleiding begeleider op de werkvloer .................................................................................................. 35 
Opfriscursus begeleider op de werkvloer .................................................................................................... 39 
Coachingvaardigheden ................................................................................................................................. 41 
Doorstroomgericht werken .......................................................................................................................... 43 
Doorstroomregelgeving voor dummies: het antwoord op jouw doorstroomvragen - ONLINE ................... 46 
Feedback en moeilijke gesprekken .............................................................................................................. 48 
Gesprekstechnieken POP’s ........................................................................................................................... 50 
Hoe geef ik sollicitatie-ondersteuning? - ONLINE ........................................................................................ 51 
Maak je medewerkers klantvriendelijker ..................................................................................................... 53 
Omgaan met angsten van je medewerkers .................................................................................................. 55 
Omgaan met conflicten ................................................................................................................................ 57 
Omgaan met eigen stress en emoties als begeleider ................................................................................... 59 
Omgaan met psychische aandoeningen ...................................................................................................... 61 
Opleidingsbeleid in LDE-context: een uitdagend instrument! ..................................................................... 64 



 

3 - Vormingsfonds LDE 2022  

  

 

Titels beschikbaar enkel in company ....................................................................................... 66 
Actief opvolgen van POP’s op de werkvloer ................................................................................................. 66 
Begeleiden als teamsport ............................................................................................................................. 67 
Begeleiden op afstand .................................................................................................................................. 68 
Feedback geven en omgaan met moeilijke situaties aan de hand van spel ................................................. 70 
Hoe motiveer ik lokale werkgevers om mijn LDE'ers een kans te geven ..................................................... 71 
Hoe zorg ik voor mezelf in stressvolle tijden ................................................................................................ 72 
Inclusief jobdesign - ONLINE ........................................................................................................................ 74 
Op weg naar duurzaam ondernemen in de lokale diensteneconomie ........................................................ 76 
Vergroot je veerkracht - ONLINE .................................................................................................................. 78 

L e s g e v e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 9  

H o e  i n s c h r i j v e n  o f  s u b s i d i e  a a n v r a g e n ? 8 0  

R u i m e r  a a n b o d  v o o r  d e  s e c t o r  . . . . . . . . .  8 1  

VIVO-Vormingsaanbod ........................................................................................................... 81 
Bureautica en digitale media ........................................................................................................................ 82 
Agressie- en conflictbeheersing ................................................................................................................... 94 
Begeleidings- en zorgvaardigheden ............................................................................................................. 98 
Specifieke methodieken in begeleiding/zorg ............................................................................................. 105 
Communicatie ............................................................................................................................................ 113 
VTO- en competentiebeleid ....................................................................................................................... 124 

Persoonlijke vaardigheden/Soft Skills .................................................................................... 126 
Efficiënt werken ......................................................................................................................................... 126 
Omgaan met verandering .......................................................................................................................... 132 
Werken in team .......................................................................................................................................... 134 

Welzijn op de werkvloer ........................................................................................................ 143 
Omgaan met emoties en stress .................................................................................................................. 143 
Zelfzorg ....................................................................................................................................................... 151 
Nazorg ........................................................................................................................................................ 155 

Onbeperkt Talent .................................................................................................................. 158 

Cultuursensitieve Zorg ........................................................................................................... 158 
  



 

4 - Vormingsfonds LDE 2022  

  

 

 

INLEIDING 

 
 
 
De tijd staat niet stil. Na alweer een bewogen coronajaar in 2021, blijven de uitdagingen op de lokale 
diensteneconomie afkomen. Hoe de toekomst van de sector er precies uitziet, weten we nog niet. 
Het vormingsfonds komt dit jaar met nieuwe formules en nieuwe vormingen. Zo proberen we jullie 
zo veel mogelijk handvaten te geven om aan de slag te gaan met de nieuwe uitdagingen die op de 
sector afkomen.  
 
Daarnaast proberen we door een vernieuwing in onze manier van werken, nog meer af te stemmen 
op de sector. Vanaf nu kan je de vormingen in het kalenderaanbod aanvragen in een in company 
formule. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden om vormingen die je interessant vindt te laten 
subsidiëren.  
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Vormingsaanbod 

 
Wat mag je van het LDE-vormingsaanbod 2022 verwachten? 
Enerzijds beslisten we om enkele vormingen uit ons kalenderaanbod 2021 te hernemen.  
Anderzijds plannen we heel wat nieuwe vormingen rond diverse onderwerpen, telkens zo dicht 
mogelijk bij wat leeft in de lokale diensten economie. 
 
Interesse? Schrijf je in via Extranet. 
 
Past het niet maar vind je een vorming toch interessant? Overweeg dan of een in company-vorming 
een optie is. Wil je een vorming graag online aanvragen voor je organisatie? We vermelden steeds of 
dit mogelijk is. Wil je nog iets anders? Kijk eens of de vorming die je graag wil volgen past in het 
subsidieaanbod. 
 
Wij streven ernaar om het vormingsaanbod steeds te verbeteren. We stellen jouw feedback op prijs. 
Die kan je meegeven via de evaluatieformulieren, maar ook per mail of telefoon.  
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Wat verandert er? 

Vanaf 2022 werken we met drie formules: 

a. Open Kalenderaanbod 
b. In Company aanvragen 
c. Subsidies 

 

Open kalenderaanbod 
In het Open kalenderaanbod vind je – zoals de voorbije jaren – een divers aanbod zowel voor de 
doelgroepmedewerkers als voor het omkaderend personeel.  
 
De voorbije jaren moesten we geregeld vormingen annuleren. Dan moesten we steeds mensen 
teleurstellen die wel ingeschreven waren voor een vorming. Om dit zo veel mogelijk te vermijden dit 
jaar, hebben we zowel voor de vormingen voor doelgroepmedewerkers als voor omkadering gezocht 
naar een oplossing 
 
Dit jaar kiezen we bewust voor een beperkter aanbod voor de doelgroep. Voor deze vormingen kan 
je al inschrijven in het voorjaar. Als een vorming populair is, plannen we ze opnieuw in het najaar.  
 
Voor het omkaderend personeel kiezen we dit jaar voor slechts enkele titels aan te bieden exclusief 
voor LDE-ondernemingen. Voor de andere titels starten we met een experiment: deze worden 
aangeboden met het vormingsfonds sociale werkplaatsen. Bij elke vorming staat aangegeven of ze 
doorgaat enkel met LDE-medewerkers of met de sociale werkplaatsen. Op het einde van het jaar 
zullen we evalueren of deze formule goed werkt voor beide sectoren. 
 
 

In Company  
 
Heb je in deze brochure een vorming gevonden maar past de datum niet? Of wil je graag dat je hele 
team mee leert? Organiseer de vorming dan op de werkplek! 

 

Wat zijn de voorwaarden? 

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

• Enkel LDE-doelgroepmedewerkers of omkadering kunnen deelnemen. 

• Ten minste 6 werknemers nemen deel aan de vorming. Vrijwilligers, andere 
doelgroepmedewerkers (zoals art. 60) en stagiairs kunnen niet deelnemen. 

• De opleiding moet voor 31 december van het kalenderjaar plaatsvinden. 

• Het start- en einduur bepaal je in overleg met de opleider, maar de totale vorming duurt 
minstens 6 uur. 

• De vorming vindt plaats tijdens de werkuren of wordt beschouwd als arbeidstijd 
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Welke stappen moet ik volgen? 

 

1. Vraag je in company vorming aan door in Extranet te kiezen voor Vormingen > Zoeken in 
aanbod.  

• Zorg dat je ‘in company aanbod’ aangeduid hebt.  

• Vervolgens klik je op de gewenste titel en klik je verder op ‘Aanvraag in company’.  

• Nog even enkele velden invullen en daarna klikken op ‘indienen’!  
 

2. Je ontvangt binnen de 2 weken een goedkeuring voor je vorming via Extranet. Daarna 
kan je de volgende informatie terugvinden via Extranet: 

 

• De contactgegevens van de opleider (indien nodig) 

• Instructies voor de concrete organisatie van het incompany traject dat je 
goedgekeurd kreeg 

• Een code waarmee je in extranet de opleiding definitief kan vastleggen. 
 

3. Je contacteert de opleider om alle afspraken te maken over de vorming 

• Data en uren 

• Exacte locatie 

• Keuze van de formule 
Bereid je voor, geef zoveel mogelijk achtergrondinfo zodat de opleider een 
programma kan voorstellen dat echt aansluit op jouw vraag en specifieke context. 
  

4. Je brengt de inschrijving administratief in orde, door de data, uren en locatie en de 
teamleden in te vullen in Extranet. 
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Subsidies 
De voorbije jaren hadden we heel wat verschillende soorten subsidies. We merkten echter dat er nog 
steeds heel wat vormingsnoden uit de boot vielen en tegelijkertijd heerste er heel wat 
onduidelijkheid over wat nu precies kon.  

Daarom kiest het fonds voor een vereenvoudiging. Vanaf nu zijn er nog maar 3 subsidievormen:  

• Vormingen met interne opleider 

• Vormingen met externe opleider 

• Taalondersteuning 

Maar dat betekent niet dat er minder mogelijk is, integendeel.  

Wat zijn die voorwaarden dan precies? Lees snel verder hieronder. 

 

Voor alle subsidies die je aanvraagt bij het LDE-vormingsfonds gelden de volgende voorwaarden: 

• Enkel doelgroepmedewerkers LDE en begeleidend personeel LDE komen in aanmerking 
voor de subsidies van het vormingsfonds. 

• De vorming van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt in het andere 
geval beschouwd als arbeidstijd. 

• De tegemoetkoming van het LDE-Fonds is maar mogelijk voor zover er geen andere 
financiering voor de vorming is: dubbele financiering is uitgesloten. 

• De deelnemers mogen voor de vorming geen enkele financiële bijdrage betalen. 

• Elke deelnemende onderneming verbindt zich ertoe om de ondersteuning door het LDE-
fonds bekend te maken bij de deelnemers. 

• Wij betalen geen huurprijs voor een lokaal of catering. 

• Wij betalen geen kosten voor laattijdige annulering. 

• De vorming ging door in het kalenderjaar waarvoor je de aanvraag doet. 

• Wij betalen de vormingen steeds terug aan de LDE-onderneming. 

In welk thema moet de vorming kaderen? 

• Het thema van de vorming kadert telkens in: 
o de versterking van beroepsoverstijgende competenties 
o de permanente vorming van dienstverlenende activiteiten 
o het werken aan loopbaanontwikkeling 
o het opmaken van persoonlijke ontwikkelingsplannen 
o het implementeren van een kwaliteitsmodel. 

Wat verwachten wij bij aanvraag? 

• een inschatting van de prijs (op basis van een offerte (opladen via 
Extranet!)/inschrijvingsgeld/geschat aantal deelnemers & opleidingsuren indien interne 
opleider) 

• de gegevens van de vooropgestelde deelnemers (inclusief functie) 

• de ingeschatte data van de vorming 

• motivatie van de aanvraag (waarom is deze vorming nodig? Wat zijn de vooropgestelde 
doelen? Hoe kaderen deze in de vooropgestelde thema’s die het vormingsfonds vooropstelt). 
Max 10 lijnen. 
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Wat verwachten wij bij afrekening? 

• de factuur van de lesgever/coach én een bewijs van betaling OF een bewijs van betaling aan 
de vormingsinstelling/workshop met een bewijs van inschrijving van de deelnemer OF een 
ingevuld bewijs van vorming door interne opleider 

• een deelnemerslijst (indien collectieve vorming) 

• ingevulde deelnemerslijst op Extranet. 
 

Vorming met interne opleider 

Wil je als LDE-onderneming graag een opleiding organiseren en heb je de perfecte lesgever zelf in 
dienst? 

Dan kan je via het vormingsfonds LDE een tussenkomst aanvragen van 12,5 euro per bewezen 
vormingsuur. 

Wat zijn de voorwaarden? 

• De vorming duurt minstens 3 uur. 

• Je kan elk vormingsuur bewijzen. 

• De vorming ging door in het kalenderjaar waarin je de aanvraag doet. 

• Je motiveert de expertise of kwalificaties van de opleider bij de aanvraag (zoals gevolgde 
opleidingen, vakgebied …). 

Doe je aanvraag via Extranet! 
 

Vorming met externe opleider 

Wil je graag een vorming aanvragen voor een ander soort vorming? Als de vorming kadert in de 
algemene voorwaarden van het LDE-vormingsfonds kan dat.  

Wat zijn de voorwaarden? 

• Je doet een zo correct mogelijke prijsinschatting op basis van offerte/inschrijvingsgeld. 

• De vorming ging door in het kalenderjaar waarin je de aanvraag doet. 

• Je motiveert kort waarom deze vorming nodig is, wat de vooropgestelde doelen zijn en hoe 
dit kadert in de doelen van het vormingsfonds (max 10 lijnen). 

Wil je bijvoorbeeld: 

• Een vorming organiseren op de werkvloer buiten kalenderaanbod? 

• Externe vormingen of workshops volgen? 

• Coachings van LDE-doelgroepmedewerkers en omkadering laten doorgaan op de werkvloer? 

• Kwalificerende vormingen aan een vormingsinstelling (vb, CVO) volgen? 
 

Of nog iets anders dat volgens jou past? Doe dan een aanvraag via Extranet! 
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Taalondersteuning op de werkvloer 

Heb je een werknemer met beperkte taalvaardigheid Nederlands in dienst? Wil je hem versterken in 
de uitoefening van de job? Dan biedt onze gratis taalondersteuning voor jouw werknemer een 
oplossing. 
 
Ervaren taalondersteuners uit de sector geven taalondersteuning op de werkvloer die ze afstemmen 
op het niveau van jouw werknemer. Zij ondersteunen hem zo in zijn dagelijkse 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 betaal je niets. De begeleiding vindt plaats binnen de werkuren. 
 
Per kalenderjaar krijg je 32 uur taalondersteuning per deelnemer of groep deelnemers. 
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Kalenderaanbod voor doelgroepwerknemers 

Titels in Open Aanbod 

Basiscommunicatie met klanten - ONLINE 

KOPA 
 
Inhoud 
 
Interactief webinar, aangevuld met oefeningen in quizlet.  Voor de offline training voorzien we in een 
sessie van 1 dag.  We achten het raadzaam om de online training op te delen in 2 sessies.  Waarbij 
het eerste luik bestaat uit een interactief webinar van 3u.  In het tweede luik geven we oefeningen 
via quizlet, die de deelnemers op hun smartphone kunnen maken en die wij zelf ook kunnen 
opvolgen.  Dit tweede luik kunnen de deelnemers afwerken binnen de week na het webinar, maar 
dan wel op eigen ritme. 
 
Doelstellingen 
 

• starten met Interpreteren waarnemen vooroordelen en eerste indruk 
• ‘ik-boodschap’ en ‘actief luisteren’ 
• verbale en non-verbale communicatie 
• assertief subassertief en agressief communiceren 
• gesprekstechnieken. 

 
 
Werkvormen en methodieken 
 
De combinatie van: 

• instructie 
• individueel opdrachten maken 
• interactie met ‘(virtuele) klasgenoten’ door middel van mail 
• spelvorm. 
 
 

Praktisch 
 

• Werkwijze: online. 

• Duur: 1 dag, telkens van 9 tot 16 uur. 
 

Wanneer Waar 

9 mei 2022 
9u – 16u 

Online 
CODE: LDEKD-BK22001-OL 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 15. 
 
Kan ook in company aangevraagd worden 
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Conversatietafels 

I-Diverso 

 
Inhoud 
 
Conversatietafels zijn een flexibele, laagdrempelige gelegenheid om Nederlands te leren spreken. Ze 
bieden een veilige plek waar anderstalige werknemers Nederlands kunnen oefenen met andere 
anderstalige deelnemers van andere organisaties, onder de begeleiding van een Nederlandstalige 
coach van I-Diverso.  
 
In dit aanbod brengen we anderstalige medewerkers van verschillende organisaties samen (8 
deelnemers) rond de tafel om gedurende 2u per sessie Nederlands met elkaar te spreken.  
 
• De focus ligt op het gesprek, spreekkansen en het overwinnen van de spreekangst. Zo 

verwerven deelnemers een basiskennis Nederlands die ze nodig hebben voor hun job   
• Voor werknemers met een basiskennis Nederlands is het een kwestie van drempels te 

overwinnen en de taal op een spontane manier te leren gebruiken.  
• Anderstaligen zoeken vaak een hefboom, of een veilige plek, waar de passieve kennis van het 

Nederlands wordt geactiveerd, waar ze drempels kunnen overwinnen en de durf om te 
spreken naar boven komt.   

 
Doelstellingen 
 
Deelnemers: 

• overwinnen hun spreekangst, vergroten hun spreekdurf 
• vergroten hun oefenkansen om Nederlands te praten. 

 
Werkvormen en methodieken 
De conversatietafels zijn géén klassieke les. We focussen ons niet op grammatica of zinsconstructies. 
Het spontane gesprek staat centraal. Belangrijk is dat de anderstaligen Nederlands kunnen oefenen 
op een laagdrempelige manier, met een Nederlandstalige moedertaalspreker.   
  
Deze werkvorm levert een belangrijke bijdrage tot het vergroten van de spreekvaardigheid van de 
werknemer en het wegnemen van de angst om te spreken.   
 
Om de gedragenheid van de deelnemers te verhogen, vraagt de I-Diverso coach welke thema’s zij 
graag willen bespreken.   
 
Volgende thema’s kunnen aan bod komen:   

• basiscontact met collega’s   
• basiscommunicatie met leidinggevende   
• instructies begrijpen en takenpakket   
• veiligheid   
• werkorganisatie en planning   
• communiceren bij problemen of conflict   
• interne afspraken: het arbeidsreglement en de procedures/afspraken.  
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Praktisch 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur: 5 sessies van 2 uur. 

Wanneer Waar 

5 april 2022 
3 mei 2022 
7 juni 2022 
6 september 2022 
4 oktober 2022 
 
10u – 12u 

 
I-Diverso Vlaams-Brabant 
IJzerenmolenstraat 2 
3001 Heverlee 
 
CODE: LDEKD-CT22001 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 – maximum 10. Kan ook voor 12 deelnemers, afhankelijk van de 
grootte van het lokaal. 
 
Kan ook in company aangevraagd worden 
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Help, ik moet doorstromen?! 

Mentor vzw 
 
Inhoud 
 
Programma 
 
Deel 1: ik weet waar ik aan toe ben 

• Wat betekent doorstroom? 
• Waarom moeten we doorstromen? 
• Hoe ziet mijn (doorstroom)traject er uit? 
• Wat na mijn LDE-tewerkstelling? 

 
Deel 2: ik sta er niet alleen voor 

• Wie helpt mij bij doorstroom? 
• Ik verwoord hoe ik mij hierbij voel. 
• Ik krijg erkenning en herken de gevoelens van collega’s. 

 
Deel 3: ik ben (geraak) er klaar voor! 

• Ik weet dat er verschillende scenario’s voor me open liggen. 
• Ik besef dat ik mijn toekomst in handen kan nemen en bereid mij mentaal voor. 

 
Doelstellingen 
 
De deelnemer kan zijn ‘doorstroomtoekomst’ beter plaatsen. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
Deel 1 krijgt vorm via een laagdrempelige toelichting in interactie met de deelnemersgroep. 
Oefeningen en 
vragenronden zorgen ervoor dat de deelnemers helemaal ‘mee’ geraken in het doorstroomverhaal. 
 
Deel 2 wordt georganiseerd via eenvoudige intervisiemethodieken. 
 
In deel 3 wordt onder meer met beroepenprofielen gepuzzeld om bij de deelnemers ‘de registers aan 
mogelijkheden open te trekken’. Via motiverende gespreksvoering wordt stappen gezet in hun 
mentale voorbereiding op doorstroom. 
 
Praktisch 

 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur:  een halve dag, van 9 tot 12 uur. 
 

Wanneer Waar 

2 juni 2022  
9u-12u30 

Natuurpunt Hasselt (Zolderzaal) 
Putvennestraat 112 
3500 Hasselt 
 
CODE: LDEKD-HD22001 
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Aantal deelnemers:  minimum 5 – maximum 10. 
 
Kan ook in company aangevraagd worden 
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Ik begrijp de digiTAAL 

Mentor vzw 

 
Inhoud 

Een digi-sessie behandelt op een laagdrempelige manier 1 ‘digitaal’ topic. Er kunnen telkens 2 digi-
sessies worden gecombineerd tot een opleiding van een halve dag. Naar keuze kunnen dus telkens 2 
topics uit onderstaande lijst met 15 titels op het ‘digitale menu’ worden gezet: 

• Ik begrijp de digiTAAL! 
o Hashtag? Swipen? Streamen? Vloggen? We nemen een digitaal taalbad! 

• Aan de slag met de tablet 
o Wat kan je doen met een tablet? We proberen het uit! 

• Aan de slag met de smartphone 
o Wat kan je doen met een smartphone? Wat zijn goede apps? We testen het uit! 

• Start to e-mail 
o Hoe begin je eraan? Hoe verstuur je een bijlage? We leren het samen! 

• Spam- en virusbestrijding 
o Wat is spam? Wat doen virussen? Ik bescherm mijn toestel! 

• Privacy & Phishing 
o Oplichters aan de telefoon of via mail? Ik weet wat te doen! 

• Paswoord?! 
o Alle praktische tips voor het aanmaken, bekeren en opnieuw instellen van 

paswoorden 
• Free Wifi! 

o Hoe gebruik je (gratis) Wifi? 
• What’s up met Whatsapp? 

o Hoe installeer je Whatsapp? Hoe maak je een groep? Hoe stuur je berichtjes en kan 
je (video)bellen? 

• Het ABC van Facebook 
o Hoe kan ik (veilig) met Facebook aan de slag? 

• Itsme®? 
o Hoe werkt Itsme®? Hoe installeer ik het? Hoe en waarvoor gebruik ik het? 

• Online betalen 
o Hoe werken Payconiq, Paypall,…? Hoe werk ik er veilig mee? 

• Gezonde apps! 
o Hoe kan je smartphone je gezondheid checken? Medische apps: wat doen ze en wat 

doe jij ermee? 
• Digitale mobiliteit 

o Parko betalen via SMS? Online vrije ‘shop & go’-plaatsen doen? Aan de slag met 
Mobit, NMBS, De Lijn … 

• Mijn toestel wijst me de weg! 
o Gebruik je tablet of smartphone als GPS! Wegwijs met Google Maps, Waze … 
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Doelstellingen 

De digi-sessies zijn bedoeld om zoveel mogelijk mensen ‘mee te krijgen’ in de digitale wereld. De 
sessies hebben extra oog voor digitaal kwetsbare doelgroepen. Beginnende digitale gebruikers met 
een traag leertempo ervaren we een grote drempel om langlopende opleidingen te volgen. De digi-
sessies beantwoorden die vraag met korte, functionele inloopsessies i.k.v. basis digitale 
vaardigheden en geletterdheid. 

Gezien digitale vaardigheden ook een rol kunnen spelen in doorstroomkansen, is het zeker in LDE-
context belangrijk om hier op in te zetten! 

Werkvormen en methodieken 

In elke digi-sessie wordt een laagdrempelige toelichting gegeven bij een ‘digitaal’ onderwerp, met 
mogelijkheid tot oefenen en vraagstelling. De lesgever staat de deelnemers bij - om aansluitend op 
hun startniveau – stappen te zetten in de ontwikkeling van digitale inzichten en vaardigheden. 

Praktisch 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur:  een halve dag, van 9 tot 12 uur of van 13 tot 16 uur. 
 
 

Wanneer Waar 

6 april 2022 
9 – 12u30 

? 
CODE: LDEKD-DT22001 

20 april 2022 
9 - 12u 

Educo vzw (Computerlokaal) 
Koning Albertlaan 27 
9000 Gent  
CODE: LDEKD-DT22002 

 
Aantal deelnemers:   

• Klassikaal: minimum 5 – maximum 10. 
• Online: maximum 8. 

 
Kan ook in company aangevraagd worden 
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Ik en mijn jobdoelwit - ONLINE   

IN-Z  

 

Inhoud 
 
Programma 

Wie ben ik? 

• Verwelkoming en kennismaking  
• Mijn rugzakken: de uniciteit van elk individu wordt benadrukt  
• Mijn verwachtingen 
• Mijn tijdlijn: Deelnemers tekenen hun tijdlijn (van geboorte tot nu).  Volgende aspecten 

komen aan bod: school - werk – vrije tijd – privé leven.  Vervolgens gaan ze op zoek naar de 
competenties die ze hebben ingezet in deze verschillende domeinen. 

• Vaardigenprofiel: Aan de hand van kaartjes wordt in kaart gebracht welke vaardigheden de 
deelnemers beheersen. 

• Kwaliteiten-profiel: Via de waarderende bevraging (en ondersteund door kaartjes) gaan 
deelnemers op zoek naar hun kwaliteiten en maken een profiel op. 

 

Wat wil ik? 

• Aan de hand van het opgemaakte vaardigheids- en kwaliteiten-profiel onderzoeken 
deelnemers welke vaardigheden en kwaliteiten ze in de toekomst willen inzetten in hun job – 
wat vinden ze belangrijk – wat niet. 

• Via het werkspel ontdekken deelnemers welke arbeidsvoorwaarden voor hen wel / niet 
belangrijk zijn.   

• In welke sector wil ik graag werken?   
• Welke jobs lijken me interessant? 

 

Mijn job-doelwit bepalen 

• Deelnemers gaan op zoek naar een realistisch job-doelwit: de link tussen de ideale en 
haalbare situatie wordt gemaakt. 

• Er wordt gezocht naar vacatures die interessant lijken.  Welke competenties en vaardigheden 
worden gevraagd.  Passen mijn competenties hierin? Is deze vacature in lijn met mijn 
gestelde werkvoorwaarden?   

• Deelnemers maken een actieplan op om hun job-doelwit te bereiken: welke competenties 
moet ik verder ontwikkelen, welke acties ga ik nemen, wie kan mij helpen ... 

• Evaluatie 

 

Doelstellingen 

• Deelnemers staan stil bij hun uniciteit. 
• Deelnemers ontdekken hun eigen competenties vertrekkende vanuit hun ervaringen. 
• Deelnemers onderzoeken de werkvoorwaarden die voor hen belangrijk zijn. 
• Deelnemers gaan op zoek naar een realistisch job-doelwit. 
• Deelnemers linken werkvoorwaarden en competenties aan hun job-doelwit. 
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• Deelnemers maken een stappenplan op om hun job-doelwit te bereiken. 
 
 

Praktisch 

• Werkwijze: online 

• Duur: 2 sessies van telkens 2 uur. Van 9 tot 11 uur of van 13 tot 15 uur (uren zijn 
bespreekbaar). 

 

Wanneer Waar 

14 maart 2022 
14 - 16u 
25 maart  
9 - 11u 

Online 
CODE: LDEKD-JD22001-OL 

 
Aantal deelnemers:  maximum 8. 
 
Kan ook in company aangevraagd worden 
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Speel met talenten 

De Aanstokerij 

 
 
Inhoud 
 
Waar ben ik heel goed in? Wat doe ik graag? Wat kost mij geen moeite om te doen? Via een duidelijk 
kader, speelse technieken en een zeer visuele matrix brengen we de talenten, competenties en 
ontwikkelingsbehoeften van de doelgroepmedewerker in kaart.  
 
De deelnemers krijgen meer inzicht in hun eigen talenten én hoe die aanvullend kunnen zijn op de 
talenten van anderen. 
 
Doelstellingen 

• De deelnemers ontdekken wat een talent is. Wat zijn de kenmerken van 
talenten/competenties? 

• De deelnemers gaan op zoek naar hun eigen talenten/competenties. 
• De deelnemers brengen de talenten/competenties die ze hebben, in kaart met de job die ze 

hebben / die ze willen gaan doen. 

Werkvormen en methodieken 

• Aan de hand van kaartspelen en gespreksvormen komen de deelnemers ervaringsgericht tot 
een aantal inzichten m.b.t. talenten/competenties. 

• Samenwerkingsopdrachten die de deelnemers inzicht geven op talenten en competenties. 

Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur: 1 dag. Van 9u30 tot 12u30 en van 13 tot 16 uur. 
 
 

Wanneer Waar 

10 februari 2022 
9u30 – 16u  

Scoutshuis (Zaal Gids) 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 
CODE: LDEKD-SP22001 

 
Aantal deelnemers:  minimum 4 – maximum 16. 
 
Kan ook in company aangevraagd worden 
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Voorbereiding Rijbewijs B 

i-Diverso 
 
Inhoud 
 
I-Diverso werkt volgens de 5 thema’s van www.mijnRijbewijsB.be.  
 
We voorzien in de klassikale opleiding in totaal 4 dagdelen opleiding (van 3,5 uur): 
 

• Dagdeel 1: Inleiding + Thema Kruispunten 
• Dagdeel 2: Thema Op weg en Stilstaan en parkeren 
• Dagdeel 3: Thema Snelheid en Jij en je auto 
• Dagdeel 4: herhalingsoefeningen en proefexamen 

 
Doelstellingen 
 
De deelnemers zijn klaar om het theoretisch rijexamen Rijbewijs B met succes af te leggen. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
Om de deelnemers wegwijs te maken in de verkeersregels, vertrekt onze opleider telkens vanuit 
concrete verkeerssituaties. Dit maakt de leerstof heel bevattelijk. Hij brengt een bepaalde 
verkeerssituatie in beeld (bijvoorbeeld door foto’s, filmpjes, tekeningen op het bord of 
speelgoedauto’s op een miniatuurweg met miniatuur verkeersborden, afbeeldingen van goed/fout 
situaties …) en bevraagt de deelnemers over wat zij moeten doen als zij bijvoorbeeld de groene auto 
zouden zijn, of wie er voorrang heeft, of vraagt hen een antwoord A, B of C te geven of wat is 
goed/fout? Op deze manier vertrek de opleider van de kennis die de deelnemers reeds hebben. 
 
Opdat iedereen actief zou nadenken, en opdat de opleider kan zien met welke thema’s de 
deelnemers goed mee zijn (en met welke minder goed), laat de opleider telkens iedereen het 
antwoord noteren op een blaadje en dit in de lucht steken. 
 
Vervolgens pikt de opleider in op de antwoorden van de deelnemers. Wat denken de meeste 
deelnemers? Is dit juist en waarom? Of is het fout en waarom? De opleider maakt duidelijk waarom 
welk antwoord het juiste is en maakt de vertaling naar de concrete verkeersregel. Hij zet deze in de 
verf. 
 
Door dit stramien aan te houden in de verschillende sessies, weten de deelnemers waaraan ze zich 
kunnen verwachten. De opleider kan ook vatten waar er nog moeilijkheden liggen in de groep (daar 
waar meerdere deelnemers foute antwoorden (blijven) geven). 
 
Daarnaast werkt de opleider ook met afbeeldingen van verkeersborden die de deelnemers bij de 
juiste betekenis moet leggen. En met afbeeldingen van auto’s en hun onderdelen (banden, 
mistlichten…) in het onderdeel “Jij en je auto”. 
 
De opleider laat de deelnemers oefeningen maken op de computer ter herhaling van de leerstof. De 
laatste dag volgt ook een proefexamen. Het is belangrijk dat de deelnemers dit op de computer 
oefenen, zo bereiden ze zich optimaal voor op het echte examen. Tijdens het proefexamen ervaren 
ze ook een eerste keer hoe het is om het examen tegen tijdsdruk af te leggen. 

https://www.mijnrijbewijsb.be/
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De opleider laat de deelnemers kennismaken met het online leerplatform www.mijnrijbewijsB.be. Hij 
zorgt ervoor dat ze een login hebben en legt uit hoe dit werkt. Dit platform is een handig hulpmiddel 
voor de deelnemers om zich voor te bereiden op het examen. Dankzij het opvolgsysteem leren ze 
zichzelf goed inschatten en weten ze wanneer ze voldoende voorbereid zijn om het examen af te 
leggen. Na elk thema kunnen de deelnemers zelfstandig aan de slag op het online leerplatform om 
het zonet geleerde in te oefenen. 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal, blended en online. 

• Duur:  
o klassikaal: 2 dagen (eventueel gespreid over 4 halve dagen) - 9u00 - 12u30 en 13u00 

- 16u30. 
o online: 5x 2 uur + tussentijdse individuele opvolging, in totaal 14 uur – 10 – 12 uur of 

13 – 15 uur. 
 
 
 

Wanneer Waar 

27 september 2022 
29 september 2022 
9u – 16u30 

 
I-Diverso 
Nieuwstraat 7 
8000 Brugge 

 
Aantal deelnemers:   

• Klassikaal: minimum 6 – maximum 8. 
• Online: maximum 15. 

 
Kan ook in company aangevraagd worden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mijnrijbewijsb.be/
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Titels beschikbaar enkel in company 

 

Content competent  

Vokans 
 
Inhoud 
 
Module 1: Sleutel- en beroepsgerichte competenties 

• Kennismaking & inleiding: kennis, vaardigheden, kwaliteiten en attitude 

• Sleutelcompetenties en beroepsgerichte competenties:  
o Verschillen 
o Welke competenties in mijn job? 
o Talenten versus competenties 
o De beste werknemer 

 
Module 2: Sociale vaardigheden 

• Kennismaking & inleiding: link tussen module 1 en module 2 

• Sociopoly of alternatieve methodiek 

• Nabespreking 
 
Doelstellingen 
 

• De deelnemer weet wat competenties en talenten zijn en kan het verschil tussen beide 
benoemen aan de hand van voorbeelden. 

• Daarnaast kent hij/zij het verschil tussen sleutelcompetenties en beroepsgerichte 
competenties, welke acties wenselijk zijn op de werkvloer en in welke context deze aan bod 
kunnen komen. Hij/zij kan deze competenties herkennen aan de hand van handelingen en/of 
acties die hij/zij waarneemt.  

• Verder weet de deelnemer dat ook sociale vaardigheden essentieel zijn op de werkvloer. 
Hij/zij werkt aan zijn/haar sociale vaardigheden a.d.h.v. de methodiek Sociopoly. 

• Aan het einde van deze vorming weet hij/zij aan welke werkattitudes hij/zij nog dient te 
werken en hoe hij/zij dit zal aanpakken.  

 
Werkvormen en methodieken 
 

• ijsbreker: zich voorstellen aan de hand van 3 termen (2 zijn waarheid, 1 is leugen) 

• brainstorm 

• doceren 

• onderwijsleergesprek (raise hand) 

• de Goudzoeker 

• Mentimeter (enkel online) 

• talentendoos (enkel klassikaal) 

• groepsopdracht ‘De Beste Werknemer’: stellingenspel (enkel klassikaal) 

• groepsopdracht ‘Sociopoly’ (aangepast in digitale versie). 
 

 
 



 

24 - Vormingsfonds LDE 2022  

  

 

Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur: 1 dag (klassikaal) of een halve dag (online). 
 

Aantal deelnemers:   

• Klassikaal: minimum 6 en maximum 12 deelnemers. 

• Online: minimum 6 en maximum 10 deelnemers. 
 
 

Ik ken mijn merk 

i-Diverso 
 
Inhoud 
 
In het kader van doorstroom, is het heel belangrijk om jezelf goed te kunnen verkopen. En om jezelf 
goed te kunnen verkopen, is het dan weer belangrijk om te weten wat je net te bieden hebt. Je moet 
met andere woorden ‘jouw merk’ kennen. In deze opleiding breng je in kaart waar jij voor staat, waar 
je allemaal goed in bent en waarvoor mensen een beroep op jouw kunnen doen. Wat is bijvoorbeeld 
jouw specialiteit? En tot slot leer je ook om jouw merk in de verf te zetten/ te verkopen. 
 
Programma: 

• ik, een merk? 

• mijn kwaliteiten en specialiteiten 

• wat vind ik belangrijk? 

• waar droom ik van? 

• kwaliteiten en waarden vertalen als merk 

• mijn merk in de verf  

• opmaak troevenkaart. 
 
Doelstellingen 
 
De deelnemers: 

• weten waarom het interessant is om zichzelf als ‘merk’ te zien 

• kennen hun kwaliteiten en specialiteiten 

• kennen hun waarden en wensen 

• hebben meer vertrouwen in hun eigen kunnen 

• kunnen hun kwaliteiten en waarden vertalen als merk 

• kunnen hun merk in de verf zetten (actieplan). 
 
Werkvormen en methodieken 
 
I-Diverso bouwt vormingen praktijkgericht en interactief op, met veel actieve inbreng van de 
deelnemers. We werken ervaringsgericht. We vertrekken vanuit de ervaringen van de deelnemers 
om tot inzichten te komen. We zetten hiervoor een heleboel praktische oefeningen in (bvb. de 
STARR-oefening, opmaak kernkwadrant, korte assessment) en zelfs spelen in (het kwaliteitenspel en 
werkplezierspel). Door af te wisselen in werkvormen, spelen we in op de verschillende leerstijlen van 
de deelnemers. Op het einde van de vorming beschikken alle deelnemers over een troevenkaart van 
zichzelf, waarin al hun kwaliteiten zijn opgenomen. 
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Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 maximaal 12 deelnemers.  
 
 

Kennismaking met videochat 

i-Diverso 
 
Inhoud 
 
Als gevolg van de coronamaatregelen, konden onze opleidingen in 2020 niet allemaal doorgaan. Ook 
teamoverleg was niet altijd mogelijk. En ook vrienden zien, kon slechts beperkt. Aangezien fysieke 
afstand houden nog steeds belangrijk blijft, gaat iedereen op zoek naar alternatieven. Het gebruik 
van online sessies heeft dan ook zijn voordelen: mensen moeten zich minder ver verplaatsen, etc. Zo 
zullen er bijvoorbeeld ook opleidingen (deels) online gegeven worden, begeleidingen (deels) online 
gebeuren en zal er in jouw team misschien ook wel eens een online teamoverleg plaatsvinden. Dit 
gebeurt dan via videochat. In deze opleiding laten we jou kennismaken met enkele tools die voor 
videochat kunnen ingezet worden (bvb. ZOOM, Praatbox, Skype …). 
 
Doelstellingen 
 
Deelnemers:  

• worden zekerder in het gebruik van digitale communicatietools (durven het gebruik ervan 
aan) 

• ontdekken welke digitale communicatietools (Zoom, Praatbox, Skype, What’s app …) er 
allemaal zijn 

• leren alle vaardigheden aan die nodige zijn om een sessie te kunnen volgen, zoals: 
o je voorbereiden op een sessie 
o je aanmelden in een sessie 
o je  beeld en geluid aanzetten/uitzetten 
o de chatfunctie (of Question & Answer functie) gebruiken 
o notitiemogelijkheid gebruiken 
o …. 

• bespreken wie hen kan helpen wanneer ze een online sessie hebben (op wie kunnen ze 
rekenen uit hun netwerk?) 

• tips en beantwoorden vragen. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
In deze opleiding voorzien we enerzijds een klassikale introductie waarin we aan de groep 
deelnemers uitleggen hoe alles werkt, gevolgd door een testmoment waarbij iedereen de kans krijgt 
om alles uit te proberen.  Voor deze opleiding komen we samen in een locatie waar deelnemers zich 
(max per 2) kunnen spreiden over verschillende lokalen met elk een eigen computer of laptop. Zo 
krijgen de deelnemers de kans om het videochatten uit te proberen en kunnen ze tegelijkertijd 
ondersteuning krijgen van de opleider die langskomt bij problemen. 
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Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 8 deelnemers.  
 
 

Omgaan met verandering 

i-Diverso 
 
Inhoud 
 

• Met welke veranderingen/moeilijke situaties had jij het voorbije jaar te maken? Waar 
worstelde jij mee? (bvb. in het kader van corona). Hoe ben je hiermee omgegaan? 

• De fases in een veranderingsproces: welke fases herken jij? 

• De oerreactie: Fight – Flight – Freeze.  In welke reactie herken jij jezelf? 

• Wat is veerkracht? Wat geeft mij veerkracht? Hoe ga ik veerkrachtig om met moeilijke 
situaties? 

• Een verandering / moeilijke situatie succesvol doorlopen. 

• Positieve dingen uit een verandering / moeilijke situatie halen. 
 
Doelstellingen 
 
De deelnemers: 

• kennen hun reactie op de verandering/moeilijke situaties 

• kennen de fase van een veranderingsproces  

• herkennen hun eigen oerreactie  

• weten wat veerkracht is en wat hun veerkracht geeft 

• weten wat hen helpt om deze verandering/ moeilijke situatie succesvol te kunnen doorlopen 

• kunnen positieve dingen benoemen die ze uit een verandering/ moeilijke situatie haalden. 
 
 
Werkvormen en methodieken 
 
In deze vorming staat ervaringsleren en groepsdynamisch werken centraal. We vertrekken vanuit de 
ervaringen van de deelnemers zelf om tot inzichten te komen. We gebruiken zeer eenvoudige 
theoretische modellen. We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische 
oefeningen (bespreking situaties, stellingen, rollenspelen …). 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 10 deelnemers (of 12 indien grootte van het lokaal dit 
toelaat).  
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PC-initiatie 

Mentor vzw 
 
Inhoud 
 

• basisonderdelen en werking van de computer 

• werken met muis en toetsenbord 

• werken in de Windows-omgeving: vensterbewerkingen, bureaublad 

• opslaan en openen van bestanden 

• kennismaking met MS Office-software (MS Word, MS Excel) 

• mappen en bestanden beheren 

• internet: websites raadplegen en zoeken op het internet 

• e-mails verzenden, ontvangen en beantwoorden. 
 
Doelstellingen 
 
De cursus pc-initiatie richt zich tot de beginnende computergebruiker die wil leren werken met de 
computer zonder enige of beperkte voorkennis. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
Elke deelnemer krijgt een syllabus. Zo kan heeft elke deelnemer een naslagwerk bij de hand, die hij 
ook na de opleiding kan raadplegen. 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur: 2 dagen. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 10 deelnemers.  
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Persoonlijke groei en attitude 

i-Diverso 
 
Inhoud 
 
In deze opleiding krijgen de deelnemers inzicht in de belangrijkste werkattitudes die een werkgever 
van hen verwacht. Ze ontdekken welke werkattitudes zij reeds bezitten en waar hun 
ontwikkelpunten nog zitten. Ze leren welke situaties ze moeten melden aan hun werkgever en op 
welke manier ze dit moeten doen. Ze frissen op welke regels en afspraken er bestaan op de 
werkvloer en ook waarom deze belangrijk zijn. Ze leren de belangrijkste principes rond het geven en 
ontvangen van feedback kennen. Ze ontdekken het belang van respect voor hun collega’s en 
collegialiteit. Ze leren de principes van klantvriendelijkheid kennen. Tot slot maken ze een actieplan 
op dat hen in staat stelt om hun attitudes aan te scherpen.  
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:  
 

• de ideale werknemer 

• zelfscan arbeidsattitudes 

• een gemotiveerde werknemer is een fijne werknemer  

• meldingen aan de werkgever 

• regels en afspraken op de werkplek 

• feedback geven en ontvangen 

• samenwerken met collega’s en klanten 

• opmaak van eigen actieplan attitude. 
 
Doelstellingen 
 
De deelnemers: 

• krijgen inzicht in de belangrijkste werkattitudes  die een werkgever van hen verwacht 

• weten welke werkattitudes zij reeds bezitten en waar hun ontwikkelpunten nog zitten 

• weten welke situaties ze moeten melden aan hun werkgever en op welke manier  

• weten waarover er regels en afspraken bestaan op de werkvloer, en weten ook waarom die 
regels en afspraken belangrijk zijn. 

• weten wat goed communiceren  is en weten dat dit een belangrijke basiscompetentie is als 
werknemer 

• kennen de belangrijkste principes rond het geven en ontvangen van feedback 

• hebben respect voor hun collega’s en weten hoe ze zich collegiaal kunnen opstellen 

• hebben een actieplan dat hen in staat stelt om hun attitudes aan te scherpen. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
In deze vorming zetten we volop in op ervaringsleren en groepsdynamisch werken. We vertrekken 
vanuit de ervaringen van de deelnemers om tot inzichten over de nodige arbeidsattitudes te komen. 
We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische oefeningen (bespreking 
situaties, stellingen, rollenspelen …). Door af te wisselen in werkvormen, spelen we in op de 
verschillende leerstijlen van de deelnemers. Onze opleiders beogen het versterken van de 
vaardigheden van de deelnemers. Op het einde van de vorming weten de deelnemers aan welke 
werkatittudes ze nog moeten werken en HOE ze dit gaan aanpakken. 
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Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 12 deelnemers.  
 
 
 
 

Positief en assertief aan de slag met doorstroom 

IN-Z 
 
Inhoud 
 
Verwelkoming en kennismaking  
Om te starten maken de deelnemers op een ongedwongen en ontspannen manier kennis met elkaar 
en met de trainer. Zo wordt een veilige leersfeer gecreëerd en is er ruimte voor onderling contact en 
verbinding. 
 
Positief aan de slag met doorstroom – Hoe doe je dat? 
 
Teaser 
Kruis je armen 
Kort ventilatiemoment (hoe voelen jullie zich in de huidige veranderingen?) 
 
Fases van veranderingen: in weke fase bevind jij je? 
Het verschil tussen die twee soorten beelden worden besproken aan de hand van de fasen van een 
veranderingsproces. De fasen van een veranderingsproces geven een mogelijke bril die de eigen 
ervaringen kunnen kaderen.  
Fasen:  

1. Verwarring en ontkenning 
2. Verzet en boosheid 
3. Emotionele verwerking, dip 
4. Erkenning / aanvaarding van de nieuwe situatie 
5. Oog voor nieuwe mogelijkheden 

 
Je gedachten bepalen hoe je je voelt en gedraagt: Hoe zet je negatieve gedachten om in positieve 
gedachten? Toelichting van de 4G’s (gebeurtenis  gedachte  gevoel  gedrag). Deelnemers leren 
dat hun gedachten hun gedrag beïnvloed. Dat gedachten beïnvloedbaar zijn. Zij zijn de baas over hun 
gedachten, alleen zij kunnen hun gedachten veranderen en ervoor zorgen dat zij gebeurtenissen op 
een andere (aangenamere) manier zullen ervaren. 
 
Je ergernissen kennen zodat je ermee aan de slag kunt (weten wat je wil en focussen): mijn cirkel van 
invloed en betrokkenheid 

• Hoe ga je om met situaties waar je je betrokken bij voelt, maar geen invloed op hebt? 

• Hoe ga je om met situaties waar je invloed op hebt? 
 
Wat je aandacht geeft groeit! 
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Evaluatie 
 
Opkomen voor jezelf 
 
Je drie rugzakken: de impact van je eigen rugzakken op je gedrag 
 
Eigen ervaring rond assertiviteit 
Je gaat op zoek naar je eigen ervaring rond assertiviteit. In welke situaties heb je niet assertief 
gereageerd? Hoe kan het anders? 
 
Assertiviteit: wat is dat? 
Je kan op verschillende manieren op situaties reageren. We bespreken situaties en leggen het 
verschil uit tussen assertief, meegaand, agressief en manipulatief gedrag. 
 
Drempels in assertiviteit 
Waarom reageer je soms niet assertief? Je onderzoekt je drempels. 
 
Assertieve boodschappen leren gebruiken 
We gaan aan de slag met (eigen) situaties en leren hoe je een assertieve boodschap kan verwoorden. 
Er worden tips gedeeld door de lesgever. Ook het non-verbale aspect bij assertieve boodschappen 
komt aan bod. We staan stil bij hoe je leert ‘neen’ zeggen,… We gaan oefenen. 
 
Oefenen met eigen situaties 
 
Evaluatie 
 
Doelstellingen 
 

• inzicht verwerven in het begrip assertiviteit 

• het verschil leren kennen tussen assertief, meegaand, agressief en manipulatief gedrag en 
het leren kennen van de kenmerken ervan 

• stilstaan bij het effect van reacties van anderen 

• bewust worden van de eigen ‘natuurlijke’ manier van reageren 

• de eigen drempels assertiviteit herkennen 

• een verzoek leren doen en het leren presenteren van een wensen- en eisenpakket 

• assertieve reacties inoefenen aan de hand van situatieschetsen of zelf gekozen situaties 

• leren dat ook het non-verbale belangrijk is om een boodschap assertief te laten overkomen 

• aanleren om op een goede manier ‘neen’ te zeggen. 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 15 deelnemers.  
 
 



 

31 - Vormingsfonds LDE 2022  

  

 

Smart met de smartphone (focus op job en sollicitaties) (online) 

KOPA 
 
Inhoud 
 
Interactief webinar, aangevuld met oefeningen in quizlet.  Voor de offline training voorzien we in een 
sessie van 1 dag.  We achten het raadzaam om de online training op te delen in 2 sessies.  Waarbij 
het eerste luik bestaat uit een interactief webinar van 3u.  In het tweede luik geven we oefeningen 
via quizlet, die de deelnemers op hun smartphone kunnen maken en die wij zelf ook kunnen 
opvolgen.  Dit tweede luik kunnen de deelnemers afwerken binnen de week na het webinar, maar 
dan wel op eigen ritme. 
 
Doelstellingen 
 

• Tips rond mediawijsheid (fake news, welke invloed heeft sociale media, beveiligen, 
wachtwoorden (Gebruik een wachtwoordmanager zoals bv. KeePassX) 

• Mailen via smartphone (wat is phishing, hoe melden) 
• Apps zoals LinkedIn, Indeed, dropbox en zoom uitleggen 
• Basistechnieken smartphone 

 
Werkvormen en methodieken 
 
De combinatie van: 

• instructie 
• individueel opdrachten maken 
• interactie met ‘(virtuele) klasgenoten’ dmv mail 
• spelvorm. 

 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: online. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 15 deelnemers.  
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Sollicitatietraining voor anderstaligen (online) 

KOPA 
 
Inhoud 
 
Interactief webinar, aangevuld met oefeningen in quizlet.  Voor de offline training voorzien we in een 
sessie van 1 dag.  We achten het raadzaam om de online training op te delen in 2 sessies.  Waarbij 
het eerste luik bestaat uit een interactief webinar van 3u.  In het tweede luik geven we oefeningen 
via quizlet, die de deelnemers op hun smartphone kunnen maken en die wij zelf ook kunnen 
opvolgen.  Dit tweede luik kunnen de deelnemers afwerken binnen de week na het webinar, maar 
dan wel op eigen ritme. 
 
Doelstellingen 
 

• Wat is solliciteren? 
• Wat zijn mijn sterktes en zwaktes? 
• Hoe ziet een CV eruit? 
• Waar vind ik vacatures? 
• Hoe solliciteer ik? 
• Hoe bereid ik me voor op een gesprek? 

 
Werkvormen en methodieken 
 
De combinatie van: 

• instructie 
• individueel opdrachten maken 
• interactie met ‘(virtuele) klasgenoten’ door middel van mail 
• spelvorm. 

 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: online. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 15 deelnemers.  
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Veerkrachtig aan de slag 

i-Diverso 
 
Inhoud 
 
Tijdens deze opleiding sta je stil bij het omgaan met veranderingen en moeilijke situaties. Wat heeft 
het voorbije jaar bijvoorbeeld voor jou betekent? Of voor welke veranderingen sta je in de komende 
periode? Dit kan bijvoorbeeld gaan over de coronaperiode, het naderende einde van jouw 
doorstroomperiode, een veranderende werksituatie of dergelijke meer… In deze opleiding leer je hoe 
je op een veerkrachtige manier kan omgaan met moeilijke situaties.  
 
Volgende onderdelen komen aan bod: 

• In kaart brengen:  

• Wat is een moeilijke situatie voor mij? 
o Wat haalt mij uit balans? Waar krijg ik stress van? Met welke 

veranderingen/moeilijke situaties had ik het voorbije jaar te maken? Waar worstelde 
ik mee? Welke moeilijke situaties zie ik nog voor mij? 

• Welke gevolgen had dit voor mij? Wat brengt een moeilijke situatie bij mij teweeg?  

• Hoe ga ik hiermee om? 
o De fases in een veranderingsproces: welke fases herken jij? 
o De oerreactie: Fight – Flight – Freeze.  In welke reactie herken jij jezelf? 

• Kiezen voor veerkracht 
o Wat is veerkracht?  
o Wat geeft mij veerkracht?  
o Hoe ga ik veerkrachtig om met moeilijke situaties? 

• Een verandering / moeilijke situatie succesvol doorlopen. 
o Focus op emoties, ontspanning, structuur, wat goed gaat, feiten, sociaal contact 

• Positieve dingen uit een verandering / moeilijke situatie halen. Leren uit uitdagingen. 

• Persoonlijke actieplan veerkracht 
 
Doelstellingen 
 
De deelnemers: 

• krijgen de kans om even stil te staan bij hun uitdagingen, moeilijke situaties, veranderingen 

• weten welk soort dingen hen uit balans halen 

• kennen hun reactie op een verandering/moeilijke situatie 

• kennen de fase van een veranderingsproces  

• herkennen hun eigen oerreactie  

• weten wat veerkracht is en wat hun veerkracht geeft 

• weten wat hen helpt om deze verandering/ moeilijke situatie succesvol te kunnen doorlopen 

• kunnen positieve dingen benoemen die ze uit een verandering/ moeilijke situatie haalden 

• maken een persoonlijk actieplan veerkracht op. 
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Werkvormen en methodieken 
 
In deze vorming staat ervaringsleren en groepsdynamisch werken centraal. We vertrekken vanuit de 
ervaringen van de deelnemers zelf om tot inzichten te komen. We gebruiken zeer eenvoudige 
theoretische modellen (bvb. FIGHT-FLIGHT-FREEZE).  
 
We geven de deelnemers zeer praktische tips waar ze mee verder kunnen en laten hen zelf ook tips 
aan elkaar geven.  
 
Bijvoorbeeld: 

• emoties (benoem ze, praat erover, ontken ze niet …) 

• ontspanning (beweging, sport, de natuur in lezen, opruimen, creatief bezig zijn…),  

• structuur: stel een planning op, zorg voor routine in je dag, maak afspraken 

• wat goed gaat: je weet wel zeker wat niet goed gaat, bedenk eens wat er allemaal wél nog 
goed gaat, wanneer je je sterk voelt etc… 

• feiten: door de stresskrijgen we foutieve, irrationele gedachten: breng jezelf terug tot de 
feiten 

• sociaal contact: in verbinding gaan met anderen, praten over wat tegensteekt … 
 

 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 deelnemers en maximum 10 (of 12 indien grootte van het lokaal dit 
toelaat). 
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Kalenderaanbod voor medewerkers aan een LDE-
afdeling of -onderneming 

Titels in Open Kalenderaanbod 

Basisopleiding begeleider op de werkvloer 

Vonst 
 

Inhoud 

 
DAG 1: De sector en de regelgeving 
 
Visie op het algemene thema tewerkstelling 

• Wat betekent werken voor mensen, wat betekent het als je niet hebt? 
• Arbeid als sociaal grondrecht, wat betekent dat? 
• Arbeid als burgerplicht? 
• Arbeid bekeken vanuit het individueel – maatschappelijk schuldmodel van Vranken. 

 
Situering van de sociale economie 

• visies uit de sector 
• algemene visie van het beleid. 

 
Regelgeving 
We geven vooral de algemene richtlijnen en evoluties, zonder erg technisch te worden. Ons doel is 
de basisbegrippen en concepten toe te lichten. 
 
Visie op begeleiden in sociale tewerkstelling? 

• Wat maakt het belangrijkste verschil met het REC? 
We halen volgende punten aan: 

o arbeid creëren als doel 
o aandacht voor sfeer 
o individuele aanpak 
o bewuste aanpak 
o werk op maat  
o aandacht voor persoonlijke groei. 

 
De basisingesteldheid van een begeleider 
AMO (Aandacht, Mogelijkheden, Optimisme). 
 
DAG 2: De medewerkers 
Wie zijn de mensen die je als begeleider/instructeur of  ploegleider aan het werk zet? Wat zijn hun 
eigenheden? Hoe kan je het best met hen omgaan? 
We werken met een algemeen model (Logische niveaus, Bateson) om naar medewerkers te kijken. 
Het doel is ze als mens proberen te verstaan, zonder ze in categorieën te steken. 
 
Inlevingsoefening op basis van het model (logische niveaus). 
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Er worden volgende kleine uitwijdingen gedaan. Voor inhoudelijke verdieping wordt verwezen naar 
de uitbreidingsmodules. 

• Kwetsbare mensen, mensen in armoede in welke mate tekent hun situatie hun leven en hun 
functioneren op het werk. 

• Hoe is het om met veel verschillende nationaliteiten op 1 werkvloer te werken, wanneer gaat 
het goed, wat is soms moeilijk? Er wordt gewerkt naar een visie die vertrekt met de mens als 
persoon en pas in de tweede plaats als erfgenaam van een cultuur. 

• Mensen met psychische problemen wat betekent dat voor jou op de werkvloer? Wanneer is 
het haalbaar werken wanneer niet? 

 
DAG 3 Werkleidersmodel - werkplezier 
Wat is begeleiden op de werkvloer precies? Maak kennis met het werkleidersmodel. 
Uitdieping werkplezier: werkplezier creëren, hoe doe je dat in de praktijk? Welke competenties 
vraagt dit van de werkleider? (link met samenwerken en communicatie) 
 
DAG 4: Werkleidersmodel - groei 
Uitdieping groei: 

• Verschil uitleggen tussen bijsturen en competentiegericht coachen. 
• Werken aan groei als rode draad doorheen de dag. Er wordt gewezen op het belang van de 

dagelijkse voorbereiding op het POP-gesprek. Dit gaat over het creëren van een groeiklimaat. 
• Wat houdt de competentie persoonsgericht werken precies in? 
• Werken aan groei via trajecten. Werken met POP’s en werken aan doorstroming wordt hierin 

gekaderd. Er wordt uitgelegd wat POP zijn en wat het POP-formulier allemaal inhoudt. Er 
worden onderling methodieken uitgewisseld die in de werkplaatsen gebruikt worden. 

• Welke leiderschapsstijlen kan een begeleider toepassen in functie van groei? 
 
DAG 5: werkleidersmodel productie netwerking + intervisie rond casussen. 
Uitdieping productie. 

• Wat betekent product- en resultaatsgericht werken? 
• Hoe kan je als begeleider tot een kwalitatieve productie komen? 
• Werken met het ISHIKAWA diagram als leidraad. 

Praktijkbezoek 
• Rondleiding in een bedrijf, keuze wordt gemaakt met de groep. 
• Observatieopdracht + nabespreking. 

 
DAG 6: begeleider wie ben ik + netwerking + intervisie rond casussen. 
 
Begeleider, wie ben ik? 

• Wie ben ik als begeleider? Eigen drijfveren, eigen sterktes en zwaktes. 
 
Uitdieping netwerking. 
Hoe functioneer ik als schakel in een groter geheel? 
 
Casusanalyse rond de 3 competenties 

• communicatie (feedback geven en krijgen, instructies geven …) 
• samenwerken (overleggen, inspraak geven, sfeer scheppen …) 
• persoonsgericht werken (trajecten opvolgen, matchen, aangepaste werk vinden …). 

 
Je eigen actieplan 
Opstellen van een eigen POP. Waar ga jij komende weken op letten? 
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Doelstellingen 
 

• De deelnemers hebben inzicht in de visie en de regelgeving in de sector LDE/maatwerk en 
ruimere sociale economie. 

• De deelnemers kunnen verwoorden wat hun visie op begeleiden is. 
• De deelnemers kunnen aangeven hoe zij met een waarderende grondhouding hun job 

kunnen doen. 
• De deelnemers kunnen zich met behulp van het model van logische niveaus inleven in hun 

medewerkers. 
• De deelnemers kunnen constructieve voorstellen doen om in de praktijk om te gaan met de 

problematieken van de medewerkers (armoede, psychische en sociale kwetsbaarheid, 
handicap …) 

• De deelnemers kunnen aangeven hoe ze werkplezier, groei, productie en netwerking kunnen 
realiseren op hun werkvloer. 

• De deelnemers kunnen aangeven wat de waarde is van het creëren van werkplezier. 
• De deelnemers kunnen aangeven wat een POP (visie en methodiek) is en en waarvoor het 

dient. 
• De deelnemers kunnen aangeven wat competenties zijn en waarvoor ze gebruikt worden. 
• De deelnemers kunnen aangeven hoe ze medewerkers kunnen bijsturen van zacht naar hard. 
• De deelnemers kunnen aangeven hoe ze creatief samen met de medewerkers de werking op 

de eigen werkvloer kunnen verbeteren. 
• De deelnemers kunnen aangeven hoe je als begeleider goed functioneert in een team. 
• De deelnemers kunnen constructieve voorstellen doen bij zelfgekozen en opgelegde 

casussen met behulp van de tools uit het werkleidersmodel. 
• De deelnemers kunnen hun eigen sterktes en zwaktes in kaart brengen met behulp van het 

werkleidersmodel. 
• De deelnemers kunnen de impact van hun eigen persoonlijkheid, levenservaring … op de 

manier waarop ze hun job uitvoeren benoemen. 
• De deelnemers kunnen reflecteren over hun stijl van leiding geven. 
• De deelnemers kunnen constructieve voorstellen formulieren bij casussen rond 

samenwerken, communicatie en persoonsgericht werken. 
• De deelnemers kunnen hun eigen POP opstellen. 

 
Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 
• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 
• tussentijdse huiswerkopdrachten 
• analyse van SISO- filmpjes gemaakt door en voor de sector 
• besprekingen eigen casussen/opgelegde casussen in subgroepen en plenair 
• ervaringsoefeningen. 

 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en blended. 

• Duur: 6 dagen, telkens van 9 tot 16 uur. 
 
Deze opleiding wordt georganiseerd samen met de sociale werkplaatsen. 
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Wanneer Waar 

06/01 - 13/01 -20/01 - 27/01 - 03/02 - 
10/02/2022 
9u30 – 16u30 
 

CODE: LDE-SWP.22-BO-001 

 
Scoutshuis (Zaal Gids & Verkenner) 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 

17/02 - 24/02 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 
31/03/2022 
9u30 – 16u30 
 

CODE LDE-SWP.22-BO-002 

 
Vonst 
Meiweg 27 
8790 Waregem 

28/04 - 5/05 - 12/05 - 19/05 - 24/05 - 
02/06/2022 
9u30 – 16u30 
 

CODE: LDE-SWP.22-BO-003 

Arbeidskansen 
Bilzerweg 88 
3665 As 

21/04 - 28/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05 - 
02/06/2022 
9u30 – 16u30 
 

CODE: LDE-SWP.22-BO-004 

 
Parothea 
Oude-Abdijstraat 3 
9031 Drongen 

08/09 - 15/09 - 22/09 - 29/09 - 06/10 - 
13/10/2022 
9u30 – 16u30 
 

CODE: LDE-SWP.22-BO-005 

 
Vonst 
Meiweg 27 
8790 Waregem 

15/11 - 22/11 - 29/11 - 6/12 - 13/12 - 
20/12/2022 
9u30 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-BO-006 

 
Parothea 
Oude-Abdijstraat 3 
9031 Drongen 

 

Met agogische voorkennis 

15/02 - 22/02 - 8/3 - 15/03 - 22/03 - 
29/03/2022 
9u30 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-BO-007 

 
Scoutshuis  
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen  

26/04 - 03/05 - 10/05 - 17/05 - 24/05 - 
31/05/2022 
9u30 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-BO-008 

 
Parothea 
Oude-Abdijstraat 3 
9031 Drongen 

06/09 - 13/09 - 20/09 - 27/09 - 4/10 - 
11/10/2022 
9u30 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-BO-009 

Arbeidskansen 
Bilzerweg 88 
3665 As 
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18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 -
29/11/2022 
9u30 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-BO-010 

Romaanse poort 
Brusselsestraat 63 
3000 Leuven 

 

Kan ook in company aangevraagd worden 
 
Aantal deelnemers:  minimum 5 - maximum 14. 
 
 
 

Opfriscursus begeleider op de werkvloer 

Vonst 
 

Inhoud 

 
Dag 1: De sector en de doelgroep 
 
Headlines en hete hangijzers rond de regelgeving 

• Wat weet je er nog van? 

• Wat is er veranderd? 

• Wat zit er in de pijpleiding? 

• Zijn er linken met evoluties in de eigen werkplaats? 
 
Kijken naar onze mensen 

• Met welke bril kijk je naar de medewerkers? 

• Hoe is de bril veranderd doorheen de jaren? 

• Inleefoefening: nieuwe toepassing van het model van logische niveaus (NLP) 
 
Dag 2: de job begeleiden op de werkvloer  
Het werkleidersmodel onder de loep 

• Aan de hand van het werkleidersmodel wordt besproken welke taken vaak aan bod komen 
en welke minder vaak. 

• Prioriteiten leggen in de job als must. 

• Timemanagement is nodig om je eigen prioriteiten te realiseren. 
 
Competenties samenwerken, communiceren en leiding geven 

• Wat betekenen deze competenties voor jou in de praktijk? 

• Bij elke competentie wordt een tool (uit het werkleidersmodel) aangebracht door de 
lesgever of de deelnemers onder de loep genomen en verder uitgediept. 

• Met behulp van de het werkleidersmodel worden er casussen behandeld aangebracht door 
de trainer en aangebracht door de deelnemer, per competentie. 

 
 
Doelstellingen 
De deelnemers kunnen: 
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• de actuele regelgeving in eigen woorden toelichten. 
• aangeven welke effecten de regelgeving heeft op hun eigen organisatie. 
• zich inleven in een medewerker met behulp van het model van logische niveaus (bateson). 
• verwoorden met welke bril zij naar de medewerkers kijken en hoe die is geëvolueerd. 
• aangeven in welke mate zijn hun bril moeten bijstellen. 
• benoemen wat samenwerken, communiceren en leidiing geven betekent voor hen en hoe 

zijn geëvolueerd zijn en nog verder willen evolueren. 
• in casussen oplossingen/ideeën voor nieuwe aanpak vinden voor werkgebonden situaties 

rond deze competenties. 
• hun eigen ervaringen delen met anderen. 

 
Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 
• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 
• casusanalyse in subgroepen en plenair 
• intervisie. 

 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en blended. 

• Duur: 2 dagen, telkens van 9 tot 16 uur. 
 
Deze opleiding wordt georganiseerd samen met de sociale werkplaatsen. 

Wanneer Waar 

10/03 - 17/03/2022  
9u00 – 16u00 
 

CODE: LDE-SWP.22-FRIS-001 

 
Parothea 
Oude-Abdijstraat 3 
9031 Drongen 

 

Kan ook in company aangevraagd worden 
Aantal deelnemers:  minimum 5 - maximum 14.  



 

41 - Vormingsfonds LDE 2022  

  

 

Coachingvaardigheden 

Vonst 
 

Inhoud 
 
Dag 1 
Wat is coaching? 

• Coaching als 1 van de leiderschapsstijlen (Hersey en Blanchard situationeel leiderschap)  

• Wat is het verschil tussen coachen en aansturen? 
 
Motivatie als basis voor coaching 

• Wat is interne en externe motivatie? 

• Hoe kan je de motivatie aanboren en ondersteunen? 
 
Dag 2 
Trainen van basis coachingvaardigheden: 

• rapport maken 

• ik-boodschappen 

• feedback geven/nemen 

• luisteren 

• vragen stellen. 
 
 
Doelstellingen 
 
De deelnemers kunnen: 

• Het verschil uitleggen tussen de verschillende leiderschapsstijlen, waaronder coaching. 

• Aangeven wanneer welke stijl zinvol is. 

• In een eigen casus het interne en externe motivatiepatroon van de medewerker beschrijven. 

• Het verschil duiden tussen interne en externe motivatie. 

• De verschillende coachingsvaardigheden toepassen in simulatieoefeningen. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• Theoretische toelichting plenair 

• Reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 

• Casusanalyse in subgroepen en plenair 

• Rollenspelen 

• Simulatie oefeningen. 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en blended. 

• Duur: 2 dagen, telkens van 9 tot 16 uur. 
 
Deze opleiding wordt georganiseerd samen met de sociale werkplaatsen. 
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Wanneer Waar 

21/03 - 28/03/2022 
9u30 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-COA-001 

 
Scoutshuis (zaal Avonturier/Verkenner) 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen  

03/10 - 10/10/2022 
9u30 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-COA-002 

 
Parothea 
Oude-Abdijstraat 3 
9031 Drongen 

 

Kan ook in company aangevraagd worden 
 
Aantal deelnemers:  minimum 5 - maximum 14. 
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Doorstroomgericht werken 

I-Diverso 

 
Inhoud 
 
Dag 1 
 

• Achtergronden doorstroomgericht werken 
• algemeen 
• maatwerkdecreet. 

• Doorstroomgericht werken en de organisatie 
• visie op doorstroom 
• van selectie tot doorstroom 
• linken aan HR (POP, functioneringsgesprekken, groeicyclus …) 
• betrokken partijen en rollen bij doorstroom. 

• Verschillende fases in het doorstroomtraject 
• Fase 1 - screening 

▪ inhoud 
▪ motivatie en talenten detecteren 
▪ jobdoelwit bepalen  
▪ randvoorwaarden in kaart brengen 
▪ jobrijpheid bepalen. 

• Werken met toolbox  
▪ Motivatiekaarten, sectortest, ik wil test, schaalvraag, randvoorwaardenfiche, 

competentieCV, assessment, checklist werkleider, aantrekkelijke beroepen, 
POP, inspiratiespel, communicatietools … 

• Oefenen van methodieken 
▪ Grow-model, oplossingsgericht coachen, transactionele analyse, Starr 

methodiek, kleurdrukdenken, waarderende benadering, Smart methodiek, 
POP … 

 
Dag 2 

• Inleiding en opfrissing dag 1 

• Fase 2 - jobhunting 
▪ inhoud 
▪ start vanuit jobdoelwit 
▪ zoeken van vacatures – kanalen en keuze bedrijven/organisaties 
▪ cv en motivatiebrief opstellen 
▪ voorbereiding op het sollicitatiegesprek 

• troeven uitspelen 

• tewerkstellingsmaatregelen. 
▪ Contact met de werkgever 

• actief benaderen 

• verschillende manieren 

• omgaan met weerstanden . 
▪ Proeven van de arbeidsmarkt 

• mogelijkheden stages etc 
▪ Valkuilen 
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• Evenwicht tussen empowerment, coaching, sturing en 
resultaatsgericht werken. 

▪ Tips en tricks 
• Werken met toolbox: cv’s, sollicitatiebrief, websites, Activa kaarten, 

beroepsverkennende stages, TBS … 
• Oefenen methodieken: persoonlijke en telefonische contacten, het 

‘verkoopsgesprek’, omgaan met weerstanden … 

• Fase 3: nazorg 
• Inhoud 

▪ job- en taal coaching 
▪ de drie sporen benadering (coach-werknemer-werkgever). 

• Gebruiken van tools: motivatiekaarten, balanskaarten, leerstijlen, beeldende 
info, ijskastfiche … 

• Oefenen methodieken: coachmodel, waarderende benadering, vraaggerichte 
aanpak, wondervraag, gesprekstechnieken … 

• Do’s en Don’t van doorstroomtrajecten 
 
Afhankelijk van de samenstelling van de groep en de vertrouwdheid met het thema worden 
verschillende accenten gelegd. Voor aanvang van de vorming krijgen de deelnemers van de vorming 
een vragenlijst toegestuurd met als doel uitdagingen, verwachtingen  en drempels in kaart te 
brengen. Zodoende is de trainer reeds op de hoogte van de deelnemersvragen en kan een opleiding 
op maat van de betrokken groep uitgediept worden. 
 
Doelstellingen 
 

• Deelnemers kunnen ‘doorstroomgericht werken’ plaatsen in het HR proces van de 
organisatie. 

• Deelnemers hebben inzicht in de flow van het doorstroomtraject. 
• Screeningsfase 

▪ arbeidsmarktrijpheid van de doorstromer  
▪ talenten en motivatie van de doorstromer. 

• Jobhunting 
▪ Van sollicitatietraining tot actieve werkgeversbenadering. 
▪ Arbeidsmarkt: tewerkstellingsmaatregelen en proefmogelijkheden. 

• Nazorgfase 
▪ coaching. 

• Deelnemers oefenen per fase relevante tools en methodieken. 
• Deelnemers kunnen na de opleiding aan de slag binnen de eigen organisatie. 

 
Werkvormen en methodieken 
 
I-Diverso vertrekt vanuit een ontwikkelingsgerichte competentiebenadering. We overstijgen het 
louter kennisniveau. Dit houdt in dat we in de voorbereiding voldoende aandacht besteden aan 
enerzijds de inhoud (wat willen we dat de deelnemer meeneemt?) en anderzijds de (werk)vorm (hoe 
kunnen we het aanpakken opdat de deelnemer dat meeneemt?).De cursus is voornamelijk 
opgebouwd rond het principe ‘leren door te doen’: de deelnemers verwerven stapsgewijs inzicht in 
de thema’s. Tijdens de vorming wordt een actieve deelname van de deelnemers verwacht . 
Deelnemers krijgen informatie rond de thema’s waarmee ze in (kleine) groep of individueel aan de 
slag kunnen gaan. Telkens volgt er een terugkoppeling en bespreking. Oefening, tools en 
methodieken worden afgestemd op de noden en vragen van de groep. De betrokken trainers hebben 
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ruime ervaring met aanverwante thema’s (bv. POP in de sociale economie, competentie- en 
talentontwikkeling …)  veranderingstrajecten, doorstroombegeleidingen, individuele begeleiding, 
coaching  binnen de sociale economie en veelzijdige contacten met werkgevers uit het NEC. Hierdoor 
kunnen ze teruggrijpen naar een rugzak van allerhande methodieken, tools en praktijkervaring. 
Als rode draad door de twee dagen besteden we continu aandacht aan het toepassen van de 
methodieken op  anderstaligen. Onze tools zijn herwerkt naar laagtaalvaardigen en toegepast binnen 
de eigen en andere werkplaatsen. 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en blended. 

• Duur: 2x 7 uur opleiding of een gelijkwaardige variant – van 9 – 16u30. 
 
 
Deze opleiding wordt georganiseerd samen met de sociale werkplaatsen. 

 

Wanneer Waar 

11/02 en 21/2/2022 
9u00 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-DW-001 

 
I-Diverso 
spitaalpoortstraat 51 
9040 Sint-Amandsberg 

26/09 en 3/10/2022 
9u00 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-DW-002 

 
I-Diverso  
Sint-Martensbergstraat 34 
3600 Genk  

 
 
Kan ook in company aangevraagd worden 
 
Aantal deelnemers:  minimum 6 – maximum 12. 
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Doorstroomregelgeving voor dummies: het antwoord op jouw 
doorstroomvragen - ONLINE 

Mentor vzw 
 
 
Inhoud 
 
DEEL 1: Onderdompeling in het doorstroomverhaal 

• schets van de doelstelling en het ontstaan van de doorstroomwetgeving 
• laagdrempelige introductie in wat doorstroom is en welke impact het heeft op SE 

organisaties, doelgroepwerknemers en de arbeidsmarkt 
• behapbare uiteenzetting van de concrete ‘doorstroomscenario’s binnen de LDE-context 
• illustratie van een doorstroombegeleidingstraject 
• uitleg bij de geldende ‘doorstroom-regels’. 

 
DEEL 2: Doorstroom: Q&A + intervisie 

• Bespreking van de doorstroomvragen van elke deelnemer. 
• Intervisie: uitwisseling van doorstroomcasussen en -perspectieven. 

 
Doelstellingen 
 

• De deelnemer kent de doelstelling van doorstroom en begrijpt hoe het een belangrijk 
thema werd binnen de sociale economie. 

• De deelnemer weet wat de precieze impact van doorstroom is op zijn werkcontext en 
de eigen rol. 

• De deelnemer heeft inzicht in de concrete doorstroomscenario’s binnen de LDE-
context. 

• De deelnemer weet hoe een doorstroombegeleidingstraject er uit ziet. 
• De deelnemer kent de doorstroomregelgeving. 
• De deelnemer kent het antwoord op zijn doorstroomvragen. 
• De deelnemer kan met al deze doorstroominformatie concreet aan de slag binnen 

zijn specifieke werkcontext. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
DEEL 1 van deze opleiding wordt vormgegeven aan de hand van online opleidingsvideo’s, opgesplitst 
in handige korte modules, die de deelnemer op eigen tempo en naargelang eigen interesse kan 
doorlopen.  
 
DEEL 2 van de opleiding wordt vormgegeven aan de hand van een collectieve intervisiesessie. De 
lesgever begeleidt en ondersteunt de deelnemers om vragen en casussen met elkaar uit te wisselen. 
Hiertoe worden ook interactieve online methodieken benut zoals Padlet. Als expert voorziet de 
lesgever de deelnemers van 
concrete antwoorden op hun vragen waarmee ze in groep en nadien in de eigen werkcontext mee 
aan de slag kunnen. 
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Praktisch 
 

• Werkwijze: online. 

• Duur: 1 dag, van 9 tot 16 uur. 
 

Wanneer Waar 

13/09/2022 
9u – 16u 

Online 
CODE: LDEKB-DD22001-OL 

 
 
Kan ook in company aangevraagd worden 

 

Aantal deelnemers:  maximum 8 deelnemers. 
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Feedback en moeilijke gesprekken  

Vonst 
 
Inhoud 
 
Dag 1: 
 
Praktijkschets 

• Schetsen van situaties, casussen waarbij feedback geven nodig is. 
• Verzamelen van ervaringen met het geven moeilijke boodschappen. 

 
Kadering geven van feedback in de job van werkleider 

• Onderwerp van de opleiding kaderen in het werkleidersmodel (zie basiscursus), het gaat hier 
over het belang van de werkrelatie. 

• Hoe kan je een werkrelatie uitbouwen die stevig is en tegen een stootje kan? 
 
Je eigen denken begrijpen 

• Welke rol speelt je denken in het geven van (negatieve) feedback? 
• Welke rol speelt het denken van de ander in het krijgen van (negatieve) feedback? 
• Hoe zit je denken in elkaar? 
• Wanneer en hoe neemt je eigen denken je soms in de maling? 
• Welke positieve en negatieve effecten ondervind je van jouw denkpatronen. 
• Hoe reageert je denken op moeilijke situaties/ op situaties van ergernis, weerstand? 

Je eigen denken sturen 
• Wat is er nodig om baas te zijn van je eigen denken? 
• Hoe kan je denken zo sturen om zo constructief en verbindend mogelijk feedback te geven? 
• Hoe kan je denken sturen wanneer de medewerkers weerstand heeft ten aanzien van de 

feedback? 
 
Dag 2: 
 
Verbindend en geweldloos communiceren 

• Welke manieren van communicatie leiden tot kwaadheid? 
 
Wat is verbindend/geweldloos communiceren 

• Hoe doe je dat? Welke woorden kan je gebruiken? Wat doe je met je lichaam, intonatie, 
mimiek? 

• Welke effecten krijg je hiervan? 
• Als werkleider sta je hier ook model voor je medewerker. 
• Uittesten in verschillende realistische situaties van op de werkvloer. 

 
Wapenen tegen weerstand 

• Waarom verzetten mensen zich soms tegen feedback? 
• Welke reactie brengt dit verzet bij jou teweeg? 
• Hoe reageer je wel of niet als mensen zich verzetten. 

 
Herstellen van de relatie 

• Hoe kan je eventuele krassen in de relatie weer herstellen? 
• Hoe praat je daarover met de medewerker? 
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Doelstellingen 

• De deelnemers zien in dat hun eigen denkpatronen de basis vormen voor het sturen van de 
relatie met de medewerkers. 

• De deelnemers kunnen hun eigen denkpatronen verwoorden wanneer zij te maken hebben 
met het geven van negatieve feedback aan anderen en weerstand van anderen. 

• De deelnemers zien dat een basishouding van aanvaarding, respect, waardering cruciaal is 
om medewerkers te kunnen bijsturen. 

• De deelnemers zien in dat hun eigen rol, voorbeeldfunctie een grote impact heeft op de 
relatie en het krediet dat ze opbouwen om medewerkers bij te sturen. 

• De deelnemers hebben inzicht in hoe je verbindende communicatie tot stand brengt en 
kunnen dat in oefeningen realiseren. 

• De deelnemers zien in dat weerstand van medewerkers normaal is en dat zij de sleutel in 
handen hebben om weer op te bouwen. Het sturen van de eigen denkpatronen is hierin 
cruciaal. 

 
Werkvormen en methodieken 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 
• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 
• ervaringsoefeningen 
• video analyse (SISO filmpjes) 
• casusanalyse in subgroepen en plenair 
• simulatie oefeningen. 
 

Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en blended. 

• Duur: 2 dagen, van 9 tot 16 uur.  
 
Deze opleiding wordt georganiseerd samen met de sociale werkplaatsen. 

Wanneer Waar 

26/04 - 03/05/2022 
9u30 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-FB-001 

 
Vonst 
Meiweg 27 
8790 Waregem 

1/12 - 08/12/2022 
9u30 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-FB-002 

Arbeidskansen 
Bilzerweg 88 
3665 As 

 

Kan ook in company aangevraagd worden 
Aantal deelnemers:  maximum 8 deelnemers. 
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Gesprekstechnieken POP’s 

Vonst   
 
 
Inhoud 
 
Praktijkschets 
We vertrekken vanuit verschillende situaties waarmee begeleiders te maken krijgen als ze POP 
gesprekken voeren: 

• medewerker met een helder doel 
• medewerker met weerstand 
• zoekende medewerker, geen weerstand, maar geen doel. 

 
Reflectie over de eigen praktijk. 
In de groep wordt kort besproken wat goed gaat en wat niet goed gaat op dit moment. 
 
Oefenen 
De deelnemers kiezen een casus en deze situatie wordt nagespeeld. In groep wordt het POP-gesprek 
gevoerd en nadien wordt daarover gereflecteerd. 
 
Zelfreflectie 
Op het einde van dag komen de deelnemers tot een overzicht van hun eigen sterktes en groeipunten 
met betrekking tot het voeren van POP-gesprekken. 
 
Doelstellingen 
 

• De deelnemers oefenen het voeren van het gesprek in verschillende omstandigheden 
• De deelnemers reflecteren over hun eigen techniek en geven aan waar ze nog in kunnen 

groeien. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 
• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 
• rollenspelen oefenen POP-gesprekken. 

 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur: 1 dag, van 9 tot 16 uur.  
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Wanneer Waar 

25 april 2022 
9u – 16u  

Scoutshuis (Zaal Verkenner) 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 
 
CODE: LDEKB-GP22001 

 
Kan ook in company aangevraagd worden 
 
Aantal deelnemers:  minimum 5 – maximum 15. 
 
 
 

Hoe geef ik sollicitatie-ondersteuning? - ONLINE 

I-Diverso 

 
Inhoud 
 
In deze opleiding (train-the-trainer) maak je kennis met de sollicitatiecyclus. Dit is een cyclus die we 
uitwerkten om mensen een kader te geven bij hun zoektocht naar werk. De cyclus maakt visueel hoe 
het sollicitatieproces verloopt, en hoe de verschillende fases van het sollicitatieproces samenhangen. 
Je maakt kennis met de verschillende fases en de manier waarop je deelnemers kan ondersteunen in 
elk van deze fases. We reiken je voor elke fase oefeningen en opdrachten aan die je kan doen met de 
LDE-medewerkers. 
 
Doelstellingen 
 
De deelnemers: 

• maken kennis met het model van de sollicitatiecyclus. 
• krijgen inzicht in de (samenhang van de) verschillende fases van het sollicitatieproces en 

kunnen inschatten binnen welke fase de LDE-medewerkers zich bevinden  
• weten dat zelfkennis de basis is, de start van het verdere sollicitatieproces 
• weten op welke manier ze de LDE-medewerkers kunnen ondersteunen in elk van de fases. 

 
Werkvormen en methodieken 
 
In deze opleiding werken we met het basiskader van de sollicitatiecyclus. Dit is een cyclus die we 
ontwikkelden om mensen een kader te geven bij hun zoektocht naar werk. De cyclus maakt visueel 
hoe het sollicitatieproces verloopt, en hoe de verschillende fases van het sollicitatieproces 
samenhangen.  
 



 

52 - Vormingsfonds LDE 2022  

  

 

 
 
I-Diverso bouwt vormingen praktijkgericht en interactief op, met veel actieve inbreng van de 
deelnemers. We werken ervaringsgericht. We vertrekken vanuit de ervaringen van de deelnemers 
om tot inzichten te komen. We bekijken samen met de deelnemers hoe het geleerde gebruikt kan 
worden in de praktijk. Door af te wisselen in werkvormen, spelen we in op de verschillende 
leerstijlen van de deelnemers. Op het einde van de vorming weten de deelnemers op welke manier 
ze LDE-medewerkers kunnen ondersteunen in de verschillende fases van het sollicitatieproces. 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: online. 

• Duur: halve dag, van 9u30 tot 12 uur. 
 

Wanneer Waar 

12 september 2022 
9u30 – 12u 

Online 
CODE: LDEKB-ST22001-OL 

 
Kan ook in company aangevraagd worden 
 
Aantal deelnemers:  mimimum 6 – maximum 12 
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Maak je medewerkers klantvriendelijker 

Vonst 
 
 
Inhoud 
 
Klantgericht werken in 4 thema’s 

• voorkomen van de medewerkers en de omgeving 
• de houding ten opzichte van de klanten 
• de productkennis 
• de communicatie met de klanten. 

 
De leernoden van je medewerkers 

• Waar liggen de grootste uitdagingen van je medewerkers? 
• Wat heb jij nodig om ze daarin te ondersteunen? 

 
Omgaan met lastige klanten 

• Van klachten kan je leren: leer werken met de LEO-techniek. 
• Hoe breng je dit aan aan je medewerkers? 

 
Leermomenten organiseren met je medewerkers 

• Hoe kan je korte briefings, overleggen, opleiding en individuele gesprekken inzetten als 
leertools? 

 
Doelstellingen 
 
De deelnemers kunnen: 

• aangeven waar een klantgerichte aanpak voor staat. 
• hun eigen visie over wat klantgerichtheid verwoorden. 
• de LEO-techniek toepassen in casussen. 
• aangeven hoe ze de LEO-techniek aanbrengen aan de medewerkers. 
• aangeven hoe ze methodieken om met lastige klanten om te gaan kunnen aanleren aan hun 

medewerkers. 
• aan de hand van casussen aangeven hoe ze via briefings, overleg, opleiding of coaching de 

medewerkers kunnen ondersteunen. 
• een stappenplan maken om hun eigen medewerkers klantgerichter te maken. 

 
Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 
• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 
• casusanalyse in subgroepen en plenair 
• geïntegreerde oefeningen eigen werkplaats (concrete opdracht reëel toe te passen in de 

werkplaats). 
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Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur: 1 dag, van 9 tot 16 uur. 

Deze opleiding wordt georganiseerd samen met de sociale werkplaatsen. 

Wanneer Waar 

25/03/2022 
9u00 – 16u00 
 
CODE: LDE-SWP.22-VRI-001 

 
Vonst 
Meiweg 27 
8790 Waregem 

20/10/2022 
9u00 – 16u00 
 
CODE: LDE-SWP.22-VRI-002 

Scoutshuis (Zaal Gids) 
Wilrijkstraat 45 
2140 Antwerpen 
 

 

Kan ook in company aangevraagd worden 
 

Aantal deelnemers:  minimum 5 – maximum 14. 
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Omgaan met angsten van je medewerkers 

Vonst   
 
 
Inhoud 
 
Wat is angst en waar komt het vandaan? 

• Angst als beschermingsemotie aangeboren en aangeleerd. 
• De rol van grote en kleine trauma’s. 
• Wat is voor een werkleiders werkbare angst en wat niet? Wanneer moet er hulp 

ingeschakeld worden? 
 
Omgaan met angsten naar de medewerkers toe 

• De kracht van normalisatie, waarom ‘normaal’ voelen zo belangrijk is. 
• Hoe kan je mondeling normalisatie in de hand werken als werkleider? 

 
Begeleiden in de angst. 

• Hoe kan je stap voor stap je medewerkers begeleiden om met hun eigen angst om te gaan. 
De kracht van visualisatie en werken met ankertjes. 

• Grenzen in de ondersteuning. 
Doelstellingen 
 
De deelnemers kunnen: 
 

• aangeven waar angst vandaan kan komen. 
• aangeven wat zij kunnen aanpakken en wat niet mbt angst bij de medewerkers. 
• aangeven hoe zij normalisatie gevoel kunnen ondersteunen. 
• in casussen voorstellen formuleren hoe zij op angst van de medewerker kunnen reageren. 
• in casussen enkele stapjes formuleren die ze kunnen zetten met medewerkers ifv omgaan 

met angst. 
• aangeven welke grenzen in het begeleiden in angst ze moeten aanvaarden. 
• van zichzelf aangeven welke zaken ze nu al goed doen en waar ze nog kunnen in groeien mbt 

omgaan met angst. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 
• lerend vraaggesprekken 
• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 
• ervaringsuitwisseling 
• besprekingen eigen casussen/opgelegde casussen. 

 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur: 1 dag, van 9 tot 16 uur. 

Deze opleiding wordt georganiseerd samen met de sociale werkplaatsen. 
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Wanneer Waar 

31/03/2022 
9u00 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-ANG-001-OL 

Online 

27/10/2022 
9u00 – 16u30  
 
CODE: LDE-SWP.22-ANG-002-OL 

Online 

 
Kan ook in company aangevraagd worden 
 

Aantal deelnemers:  minimum 5 – maximum 14. 
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Omgaan met conflicten 

Vonst 

Inhoud 
 
Dag 1: conflicten beter begrijpen 

• soorten conflicten 
• visie op conflicten 
• voor- en nadelen van conflicten 
• de escalatieladder van GLALS 
• conflicten analyseren mbt logische niveaus (Bateson). 

 
Dag 2 voorkomen van conflicten en omgaan met conflicten 

• Conflicten vermijden door een goed werkkader 
o Verwijzing naar het werkleidersmodel uit de basiscursus. 
o Zoeken naar manier om in de groene zone (model GLASL dag 1) te blijven en kleine 

escalaties te counteren. 
• Conflictvaardig handelen: sleutelcompetenties 

o zelfreflectie 
o zelfbeheersing 
o metacommunicatie over emoties 
o durf 
o zelfmanagement in conflicten 
o resultaatsgericht onderhandelen 
o ontwikkelingsbereidheid. 

• Strategieën in het omgaan met conflicten: model Thomas Kilmann 
o doordrukken 
o compromis 
o samenwerken 
o vermijden 
o toegeven. 

• Tussenkomen in conflicten 
o bovenrechtelijk 
o partijdig 
o onpartijdig. 

• Enkele handvaten rond bemiddelingsgesprekken voeren. 
 
Doelstellingen 
 

• inzicht bijbrengen dat conflicten een subjectieve beleving zijn 
• kennis geven over soorten conflicten 
• inzicht rond de waarde van conflicten 
• werken aan visievorming: hoe kijken naar conflicten 
• inzicht in de het ontstaan en escaleren van conflicten 
• gegeven of zelf ervaren conflicten kunnen analyseren, hoe is het ontstaan? 
• inzicht bijbrengen in het creëren van een werkkader dat harmonie faciliteert. 
• kennis geven over verschillende soorten strategieën om met conflicten om te gaan. 
• kennis geven over wat conflictvaardig handelen is en welke competenties daarvoor nodig 

zijn. 
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Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 
• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 
• analyse van een conflicten op video 
• besprekingen eigen casussen/opgelegde casussen 
• rollenspelen. 

 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur:  2 dagen, van 9 tot 16 uur. 
 
Deze opleiding wordt georganiseerd samen met de sociale werkplaatsen. 

Wanneer Waar 

17/02 - 24/02/2022 
9u30 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-CON-001-OL 

Online 

29/09 - 06/10/2022  
9u30 – 16u30  
 
CODE: LDE-SWP.22-CON-002-OL 

Online 

 
Kan ook in company aangevraagd worden 
 
Aantal deelnemers:  minimum 6 – maximum 14. 
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Omgaan met eigen stress en emoties als begeleider 

Vonst  
 
Inhoud 
 
De focus ligt op het leren herkennen van eigen stress en emoties en hoe je hiermee kan omgaan. De 
volgende items worden nader bekeken: 

• stress en levensstijl 
• stressoren op het werk 
• stress signalen 
• stress onder controle houden 
• bewust ontspannen 
• stress als dynamisch proces (bij onszelf/collega's) 
• strategieën. 

 
De trainer gaat samen met de deelnemers op zoek naar manieren om met stress om te gaan. 

• Op zoek naar opties in het werkveld 
o werkomgeving 
o gedrag. 

 
Tenslotte wordt er stil gestaan bij emoties: 

• wat zijn emoties? 
• de basis-emoties 
• denkconstructies 
• waarden en overtuigingen. 

 
Doelstellingen 
 
De deelnemers: 
 

• kunnen hun eigen stressfactoren benoemen. 
• kunnen voor zichzelf benoemen hoe ze met hun eigen stress kunnen omgaan. 
• leren zichzelf te ontspannen adhv oefeningen. 
• krijgen inzicht in hun emoties en de manier waarop ze met hun emoties omgaan. 

 
Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 
• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 
• ervaringsoefeningen, relaxatie oefeningen. 

 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur:  2 dagen, van 9 tot 16 uur. 
 
Deze opleiding wordt georganiseerd samen met de sociale werkplaatsen. 
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Wanneer Waar 

03/02 - 10/02/2022 
9u00 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-EMO-001 

 
Romaanse poort 
Brusselsestraat 63 
3000 Leuven 

17/11 - 24/11/2022 
9u00 – 16u30  
 
CODE: LDE-SWP.22-EMO-002 

  
Vonst Waregem 
Meiweg 27 
8790 Waregem 

 
Kan ook in company aangevraagd worden 
 
Aantal deelnemers:  minimum 6 – maximum 14. 
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Omgaan met psychische aandoeningen 

P. Fivez 
 
Inhoud 
 
Dag 1: 
 
Module één: 

• kennismaking en uitwisselen van verwachtingen 
• voorstelling van het programma 
• valkuilen van het etiketteren van psychische problemen 
• factoren die onze psychische gezondheid beïnvloeden 
• achtergrond, signalen en tips in het omgaan met doelgroepmedewerkers met een 

psychotische stoornis: filtertheorie, stress-kwetsbaarheidsmodel, expressed emotions, 
validerend omgaan met wanen en hallucinaties, psychose en schizofrenie (deel 1). 

 
Module twee: 

• achtergrond, signalen en tips in het omgaan met doelgroepmedewerkers met een 
psychotische stoornis: filtertheorie, stress-kwetsbaarheidsmodel, expressed emotions, 
validerend omgaan met wanen en hallucinaties, psychose en schizofrenie (deel 2). 

• achtergrond, signalen en tips in het omgaan met patiënten met een stemmingstoornis: 
Depressie, manie en bipolaire stoornis. Hoe structuur aanbrengen? Hoe activeren? Hoe 
omgaan met suïcidale uitspraken? 

• achtergrond, signalen en tips in het omgaan met doelgroepmedewerkers met een 
angststoornis: soorten gezonde angst, omgaan met paniekstoornis, fobie, obsessief 
compulsieve stoornis, posttraumatische stoornis. 

 
Dag 2: 
 
Module één: 

• achtergrond, signalen en tips in het omgaan met doelgroepmedewerkers met een 
verslaving: overzicht van verdovende, opwekkende en bewustzijnsveranderende 
middelen, effecten van middelen, gedragskenmerken van verslaafden, visies tov 
verslaving, het motivatieproces beïnvloeden. 

 
Module twee: 

• achtergrond, signalen en tips in het omgaan met doelgroepmedewerkers met een 
mentale handicap: oorzaken, vormen, gradaties, het belang van terugkerende structuur, 
vereenvoudigde communicatie, vertalen van noden en behoeften en ondersteuning in 
alle activiteiten van het dagelijkse leven. 

• achtergrond, signalen en tips in het omgaan met doelgroepmedewerkers met autisme: 
het belang van structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en taal. 

• achtergrond, signalen en tips in het omgaan met doelgroepmedewerkers met AD(H)D. 
Dag 3: 
 
Module één: 

• achtergrond, signalen en tips in het omgaan met patiënten met een 
borderlinepersoonlijkheidsstoornis: zwart-wit denken, splitting, automutilatie, uit het 
conflict blijven en grenzen stellen 
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• het landschap van de geestelijke gezondheidszorg; de juiste zorgen voor jouw 
doelgroepmedewerker, werkwijze en hiaten. 

• omgaan met agressieve doelgroepmedewerkers: het crisisontwikkelingsmodel, omgaan 
met verbale agressie, opvang van collega’s na een incident. 

 
Module twee: 

• zelfzorg en de balans van geven en nemen 
• preventieve zelfzorgtips voor de medewerker 
• inventarisatie van de voornaamste persoonlijke leerpunten. 
• opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan 
• synthese van de belangrijkste basisinzichten. 
• evaluatie. 

 
Doelstellingen 
 
De te behalen leerdoelen liggen op verschillende vlakken: 
 
Kennis en inzicht 

• een overzicht van de symptomatologie van doelgroepmedewerkers met -angststoornissen, 
stemmingstoornissen, psychosen, middelenmisbruik, mentale achterstand, 
autismespectrumstoornissen, ADD, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen… 

• een overzicht van de meest gangbare richtlijnen in het omgaan met doelgroepmedewerkers 
met angststoornissen, stemmingstoornissen, psychosen, middelenmisbruik, mentale 
achterstand, autismespectrumstoornissen, ADD, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen… 

• de invloed van eigen houding en communicatie op de relatie begrijpen 

• doorverwijzen: wie doet wat, het landschap van de geestelijke gezondheidszorg. Hoe krijg je 
een doelgroepmedewerker op de juiste plaats? 

 
Vaardigheden 

• communiceren met doelgroepmedewerkers met verschillende psychiatrische stoornissen en 
middelenmisbruik: do’s en dont’s. 

 
Attitudes 

• omgaan met negatieve emoties rond een doelgroepmedewerker 

• een basisattitude van openheid en respect aannemen 

• een goede communicatie als basis aannemen voor een goede relatie met collega’s, en 
doelgroepmedewerkers 

• kunnen balanceren in het spanningsveld van ‘zorg’ en ‘economie’. 
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Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt uitgegaan van de ervaringen van de deelnemers in die zin dat er wordt gewerkt vanuit de 
casussen die worden aangereikt door de deelnemers. Er wordt zowel gewerkt op inzichtelijk ( kennis 
) als op vaardigheidsniveau. 
Inzicht en praktijkanalyses worden ook gedragsmatig ingeoefend. 
De methode bestaat uit een afwisseling van verschillende werkvormen: 

1. Korte theoretisch uiteenzettingen 
2. Oefeningen en praktijkillustratie: situatieanalysen (ontleding van eigen casussen), 

communicatietechnieken, 
1. rollen- en situatiespel 
2. Groepsuitwisseling en opdrachten in subgroepen 
3. Onderwijsleergesprekken 
4. Analyse van filmfragmenten 
5. Toepassingen van bepaalde praktijkmodellen (bv. Het crisisontwikkelingsmodel) 
6. Transferopdrachten voor de overdracht van het geleerde naar de eigen context 
7. Tussentijdse mondelinge evaluatie met bijsturing en schriftelijke eindevaluatie 

 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur:  3 dagen van 9u tot 16u30. 
 

Deze opleiding wordt georganiseerd samen met de sociale werkplaatsen. 

Wanneer Waar 

15/03 – 22/03 - 29/03/2022  
9u00 – 16u30 
 
CODE: LDE-SWP.22-PSY-001 

 
Romaanse poort 
Brusselsestraat 63 
3000 Leuven 

8/11 – 15/11 – 22/11/2022 
9u00 – 16u30  
 
CODE: LDE-SWP.22-PSY-002 

  
Vonst Waregem 
Meiweg 27 
8790 Waregem 

 
Kan ook in company aangevraagd worden 
 
Aantal deelnemers:  minimum 6 – maximum 14. 
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Opleidingsbeleid in LDE-context: een uitdagend instrument! 

Mentor vzw 
 
Inhoud 
 
Module 1: Visie op leren en ontwikkelen in LDE-context 

• Waarom is het hebben van een visie op leren van belang voor je organisatie? 

• Hoe realiseer je zo’n gedragen visie in je organisatie? 

• Wat maakt leren een nog grotere uitdaging in LDE-context? 
 
Module 2: Strategisch opleiden in een LDE-organisatie? 

• Wat houdt het in om strategisch op te leiden? 

• Hoe koppel je opleidingsdoelen aan je organisatiestrategie? 

• Hoe maak je een sterk strategisch beleidsplan op voor interne opleiding en ontwikkeling? 
 
Module 3: Opleidingsmiddelen 

• Welke instrumenten kunnen jouw LDE-organisatie vooruit helpen? 

• Welke werkvormen versterken jouw doelgroep- én omkaderingspersoneel? 
 
Doelstellingen 
 
Deze opleiding heeft tot doel het opleidingsbeleid van organisaties te versterken in de specifieke 
context van LDE-organisatie waar: 

• (doelgroep)medewerkers gestimuleerd moeten worden om richting een reguliere job door te 
stromen 

• (doelgroep)medewerkers grosso modo slechts 5 jaar in dienst zijn 

• Niet alleen de doelgroep, maar ook omkaderingspersoneel zich dient te ontwikkelen. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
Deze opleiding wordt vormgegeven via een mix aan werkvormen en methodieken: 

• Lesvideo en interactieve toelichting geeft deelnemers een aantal theoretische kaders mee en 
laat deze via concrete toepassingsopdrachten onmiddellijk vertalen naar de eigen 
organisatierealiteit. 

• Uitwisseling van tips en tricks en good practices onder deelnemers wordt ondersteund via 
intervisiemethodieken en een digitaal gedeeld platform. 

• Deelnemers krijgen een naslagwerk aangereikt om intern verder mee aan de slag te gaan. 

• … 
 
 
Bij online vormgeving krijgen deelnemers toegang tot een online opleidingsplatform waar ze op 
eigen tempo en volgens eigen interesse verschillende lesmodules en opdrachten kunnen doorlopen. 
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Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal, blended en online. 

• Duur:  2 dagen. 
 

Klassikaal:  
• 2 opleidingsdagen van 9u-16u30 
• Terugkommoment: halve dag, van 9u-12u30 

  
Online: 

• Startmoment van 1.5 uur 
• Online 1 op 1 coachingsmoment van ongeveer 1 uur per deelnemer; op maat met 

deelnemer in te plannen 
• Terugkommoment online van 9u tot 11u  

 
Blended: 

• Startmoment van 1.5 uur 
• Online 1 op 1 coachingsmoment van ongeveer 1 uur per deelnemer; op maat met 

deelnemer in te plannen 
• Terugkommoment: halve dag, van 9u-12u30 

 
 

Wanneer Waar 

Online collectief startmoment 
dinsdag 22 februari 2022, 
10u30 – 12u 
 
Online individueel 
coachingsmoment van 
ongeveer 1 uur: week van 28 
maart 2022 (deelnemers 
kunnen  via het online 
leerplatform zelf een geschikt 
moment kiezen) 
 
Live (offline) terugkommoment: 
dinsdag 3 mei 2022,  
van 9u-12u30   

Clemenspoort 
Overwale 3/1 
9000 Gent 
CODE: LDEKB-OB22001 

 
Kan ook in company aangevraagd worden 
 
Aantal deelnemers:  minimum 4 deelnemers. 
 
Bij blended en online: maximum 10 deelnemers.  
Klassikaal: maximum 12 deelnemers. 
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Titels beschikbaar enkel in company 

 

Actief opvolgen van POP’s op de werkvloer 

Vonst 
 
Inhoud 
 
Wat met het POP-verslag 

• Wat kan je concreet doen met de informatie die op het POP-verslag staat?  

• Hoe ga je daarmee om op de werkvloer? 

• Hoe kan je de medewerker hierin maximaal betrekken? 
 
Observeren en scoren van competenties 

• Oefenen in het maken van objectieve observaties en het vertalen hiervan naar competenties. 

• Oefenen in het gericht observeren van een bepaalde competentie en in functie hiervan 
zoeken naar een geschikte opdracht, moment. 

 
Uitwerken van lerende werkopdrachten 
Samen zoeken naar welke opdrachten er gegeven kunnen worden zodat de medewerker de juiste 
leercontext aangeboden krijgt. 
 
Samenwerken met anderen aan het POP 

• Hoe werk je samen met een trajectbegeleider of jobcoach of doorstroombegeleider?  

• Hoe communiceer je over de vorderingen? 
 
Feedback geven over het leerproces 
Hoe kan je op een verbindende manier feedback geven aan de LDE-medewerker over de opvolging 
van het POP zonder afbreuk te doen aan de motivatie? 
 
Doelstellingen 
 
De deelnemers kunnen: 

• een POP –verslag interpreteren. 

• competenties observeren en scoren. 

• werkopdrachten uitwerken in de lijn van de te ontwikkelen punten in het POP-proces. 

• op een verbindende manier feedback geven over het leerproces. 

• op een constructieve manier samenwerking met de trajectbegeleiding of andere 
medewerker rond het POP van een LDE-medewerker. 

 
Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 

• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 

• casusanalyse in subgroepen en plenair 

• geïntegreerde oefening waarbij alle opgedane kennis verwerkt wordt. 
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Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 maximaal 15 deelnemers.  
 
 
 

Begeleiden als teamsport 

Vonst 
 
Inhoud 
 
Wat is teamgericht werken en waarom? 

• Wanneer kan je spreken van een teamgerichte aanpak? 

• De meerwaarde van medewerkers vanuit een team te begeleiden. 
 
Voorwaarden om teamgericht te kunnen aansturen  

• Wat vraagt dat van anderen? (ingesteldheid en gedrag)  

• Wat vraagt dan van jou (ingesteldheid en gedrag)  
 
Communiceren in een team. 

• Communiceren over medewerkers in team. 

• Communiceren over elkaar naar de medewerkers toe, wat kan wen wat kan niet? 

• Hoe communiceer je naar elkaar toe over elkaar? Wat als je niet akkoord bent met of 
bezorgd bent over een collega? 

 
Samenwerken met respect voor elkaars leiderschap 

• De waarde van verschillende stijlen. 

• 1 stem ‘on stage’, discussie in de coulissen. 
 
Concrete praktijksituaties 
 
Doelstellingen 
 
De deelnemers kunnen: 

• uitleggen wat de waarde van een teamgerichte aanpak is. 

• voor zichzelf aangeven aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om in hun eigen 
werkplaats teamgericht te kunnen werken. 

• aangeven welke verwachtingen zijn naar zichzelf en hun collega – werkleiders hebben 
omtrent teamgericht werken. 

• eigen voorbeelden geven van respectvol communiceren in team, naar elkaar en naar 
medewerkers toe. 

• in gegeven en eigen casussen aangeven wat goed of minder goed is aan de communicatie en 
gerichte voorstellen doen. 

• voorbeelden geven van situaties waarbij respect is voor elkaars leiderschap. 
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• in eigen casussen reageren of oplossingen voorstellen die constructief samenwerken in team 
bevorderen. 

 
Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 

• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 

• casusanalyse in subgroepen en plenair 

• simulatie oefeningen met eigen casussen in subgroepen. 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 15 deelnemers.  
 
 
 

Begeleiden op afstand 

Vonst 
 
Inhoud 
 
Dag 1: Begeleiden afstand in 3 principes  
 
Monitoren 

• Wat is dat? 

• Hoe kan je dat doen in de praktijk? Wat heb je daar voor nodig? 

• Wat zijn voorwaarden die vervuld moeten zijn voor iemand in een monitor systeem kan 
instappen? 

 
Communiceren 

• Hoe verloopt de communicatie nu? Wat is gewenst? 

• Welke boodschap geef je en op welke manier? 

• Hoe kan je vertrouwen en gevoel van toezicht meegeven in je communicatie? 
 
Controleren 

• Wat betekent controle? 

• Wat is de waarde van zelfcontrole? 

• Wat betekent kwaliteit van dienstverlening? 

• Hoe kan je vanuit respect en vertrouwen controleren op afstand? 
 
Dag 2: Groeien in zelfstandigheid Hoe groei ondersteunen? 

• Wat betekent groei in zelfstandigheid en hoe bouw je dat op?  

• Hoe volg je gemaakte afspraken op? 
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Uitdagingen in de praktijk 

• Hoe erfenis bijsturen en opdoeken? Hoe verander je slechte gewoontes die ingesleten zijn? 
Hoe kleine groepen zelfstandig aansturen? 

• Wat met werken op verplaatsingen? 

• Hoe mensen ondersteunen om hun eigen problemen/discussies/conflicten aan te pakken. 
 
Doelstellingen 
 
De deelnemers kunnen: 

• de 3 principes van begeleiden op afstand in eigen woorden uitleggen. 

• voor zichzelf aangeven wat ze al goed doen en wat nog beter kan. 

• in casussen aangeven hoe ze goed kunnen monitoren, communiceren en controleren. 

• in eigen woorden uitleggen hoe ze respectvol kunnen controleren zonder afbreuk te doen 
aan de autonomie van de medewerkers. 

• aangeven hoe ze in hun eigen werken met zelfcontrole kunnen werken. 

• in casussen aangeven hoe ze de zelfstandigheid kunnen ondersteunen. 

• aangeven hoe zij gemaakte afspraken kunnen opvolgen. 
 

Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 

• lerend vraaggesprekken 

• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair 

• ervaringsuitwisseling 

• besprekingen eigen casussen/opgelegde casussen. 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur: 2 dagen. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 15 deelnemers.  
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Feedback geven en omgaan met moeilijke situaties aan de hand van spel 

De Aanstokerij 
 
Inhoud 
 
Soms loopt het binnen een organisatie mis omwille van de manier waarop de verschillende 
individuen met elkaar communiceren. In 2 sessies bouwen we niet enkel aan een andere manier van 
communiceren, maar geven we de deelnemers ook een kader om elkaar op een doeltreffende 
manier feedback te geven. 
 
Sessie 1: open communiceren 
Open communiceren start vanuit het begrijpen van het gedrag van de andere, en welke invloed je 
eigen gedrag daarop heeft. We gebruiken hiervoor het model ‘De Roos van Leary’ en de speelse 
vertaling van dit grafisch model in Eigen-AARDig.  
 
Met behulp van deze methode worden gedragspatronen geanalyseerd. De workshop geeft een zeer 
duidelijk beeld van de invloed van je eigen gedrag op het gedrag van anderen. Op een actieve wijze 
oefenen we de opgedane kennis in. Deze handvaten helpen je omgaan met moeilijke situaties op het 
werk, maar ook thuis of bij vrienden.  
 
Sessie 2: feedback geven en ontvangen 
We breiden de handvaten verder uit door in te gaan op feedback geven over iemands kwaliteiten en 
valkuilen. Opbouwend en constructief feedback geven, het is nog fragieler als het gaat over de 
persoonlijkheid van de ander. Hoe geef je op een niet-kwetsende manier aan iemand feedback over 
zijn/haar kwaliteiten/valkuilen? We baseren ons op de Kernkwadranten van Ofman en het 
Kwaliteitenspel.  
 
De workshop geeft een zeer duidelijk beeld van de invloed van je eigen gedrag op het gedrag van 
anderen. Op een zeer actieve wijze oefenen we de opgedane kennis in met de andere deelnemers. 
 
Doelstellingen 
 

• Elkaar op een doeltreffende en veilige manier feedback geven. 
• Bouwen aan een eerlijke, positieve en constructieve communicatie. 
• Vlotter omgaan met moeilijke situaties of confronterende gesprekken in de organisatie. 
• Verbeteren van de relaties en sfeer op de werkvloer. 

 
Werkvormen en methodieken 
 
De vormingssessie bestaat uit een combinatie van verschillende werkvormen: 

• Ervaringsgerichte opdrachten 
• Kaartspelen 
• Actief reflecteren en koppelen naar eigen realiteit 
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Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur: 2 sessie van 3 uur. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 16 deelnemers.  
 
 

 

Hoe motiveer ik lokale werkgevers om mijn LDE'ers een kans te geven 

Mentor vzw 
 
Inhoud 
 
In deze workshop ontdekken de begeleiders technieken om contact te nemen met werkgevers in 
functie van een geschikte (doorstroom)tewerkstelling. Daartoe nemen ze contact met potentiële 
werkgevers. 
Volgende vragen werpen zich op: 

• “Hoe pak ik dit het beste aan?” 

• “Welke werkgevers staan open om een extra medewerker in dienst te nemen?” 

• “Hoe kan ik die potentiële werkgever overtuigen?” 

• “Hoe vermijd ik om met de mond vol tanden te staan bij een tegenargument?” 

 
Inhoud 
Vooraf 

• Wat is een prospectie? Ervaringen van de begeleiders. 
• Wat is een geslaagde prospectie in kader van LDE en doorstroom? 
• Bij welke ondernemingen heb ik het meeste kans op slagen? Ervaringen & tips ‘n’ tricks. 

• Wat is de ‘win’ voor de onderneming? 
Voorbereiding 

• Hoe verzamel ik gegevens van de ondernemingen? 
• Contactgegevens, sector & activiteiten, grootte onderneming, aantal werknemers, 

stabiele / groeiende / krimpende onderneming 
• Wie is de juiste contactpersoon? Hoe krijg ik contact met hem/haar? 

Contactname 
• Eerste contact: de ‘elevator pitch’ 
• Opstellen van een elevator pitch 
• Telefonisch contact 
• Opstellen van een scenario 
• Omgaan met weerstand 
• Aanpassen aan de contactpersoon (bij telefoon en bij face to face-afspraak) 
• Soorten mensen, soorten prospecten 

Prospectiebeheer en -opvolging 
• Tips ‘n’ tricks 

 
  



 

72 - Vormingsfonds LDE 2022  

  

 

Doelstellingen 
 
Na deze workshop zullen de deelnemers: 

• weten hoe ze een relevante lijst van prospecten kunnen samenstellen. 
• in staat zijn om voorbereid een prospectiegesprek aan te vatten. 
• handige tips ‘n’ tricks kennen om weerstand te omzeilen. 

 
Werkvormen en methodieken 
 
De workshop vertrekt van enkele eenvoudige theoretische modellen. Deze zijn gemakkelijk in de 
praktijk toe te passen. 
Er worden scenario’s aangereikt die meteen ingeoefend worden. De begeleiders worden actief 
betrokken (in rollenspelen) en worden aangespoord hun ervaringen en meningen te delen. 
Daarnaast krijgen de begeleiders handige tips ‘n’ tricks mee over hoe contact te nemen met 
ondernemingen. De begeleiders krijgen een uitgeschreven syllabus die als naslagwerk kan dienen. 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 12 deelnemers.  
 

 

Hoe zorg ik voor mezelf in stressvolle tijden 

Mentor vzw 
 
Inhoud 
 

• Ervaringen delen: welke invloed heeft deze stressvolle (corona)tijd op mijn werk? Hoe 
omgaan met stressvolle situaties en de verschillende gevoelens die dit met zich meebrengt? 

• Connecteren en bewust worden van het eigen energieniveau: wat zijn mijn energiegevers en 
energienemers en wat vertellen deze over mezelf. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn 
batterijen niet leeglopen. 

• Zelfzorg: zicht krijgen op wat zelfzorg is voor jou en weten dat deze niet bepaald gelijk hoeft 
te zijn aan hoe iemand anders zorg voor zichzelf ervaart. Benadrukken dat iedereen uniek en 
anders is. 

• Het belang van communicatie: hoe op een gepaste, fijn afgestemde manier leren 
communiceren. Hoe verwoord en ga ik om met een probleem, andere aanpak, ... en kan ik 
dit op een niet-reactieve manier verwoorden. 

• Wat neem ik mee naar mijn werkveld? 
 
Doelstellingen 
 
Deze workshop is er op gericht om te kijken en luisteren naar verschillende ervaringen wat stress 
doet en hoe dit wordt ervaren. Soms gaan mensen immers over hun grens, soms ook onbewust. 
Deze workshop leert mensen bewust kijken naar stress bij zichzelf, wanneer ga je in het rood, en 
leert hoe hiermee om te gaan. 
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In deze workshop gaan de deelnemers bij zichzelf na wat hen energie geeft en wat energie neemt om 
van hieruit zicht te krijgen op hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. Ze krijgen de kans om 
ervaringen te delen met elkaar en zo van elkaar te leren. 
Deelnemers leren dichter bij zichzelf te komen, hun persoonlijke alarmbelletjes te (her)kennen en 
van hieruit te communiceren naar de buitenwereld. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
Interactieve workshop met oefeningen, vraagstelling en intervisie. 
 
Eigen ontwikkelde educatieve tools en opdrachtkaartjes worden ingezet waarbij deelnemers via 
rollenspel aan het werk worden gezet alsook via gerichte opdrachten stilstaan bij zichzelf. 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur: 1 dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 10 deelnemers.  
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Inclusief jobdesign - ONLINE 

i-Diverso 
 
Inhoud 
 
Inclusief jobdesign is het anders inrichten van werkprocessen door het afsplitsen van ‘elementaire’ 
taken waardoor ervaren (geschoold) personeel anders kan worden ingezet. Deze afgesplitste taken 
worden samengevoegd en tot een nieuw takenpakket gegoten op maat van “geïndiceerde” LDE 
profielen. Het nieuwe instap takenpakket vormt de basis van een ontwikkelingstraject binnen de 
werking.  
 
Het inclusief jobdesign biedt de kans om te werken rond het zalmprincipe op uitvoerende 
werkvloeren. Het zalmprincipe is een term afkomstig  uit de onderwijswereld. Het is het omgekeerde 
van het watervalmodel: niet langer het principe 'zo hoog mogelijk beginnen, en dan afzakken” maar 
starten op je niveau om daarna verder op te klimmen”.  
 
Inclusief jobdesign vindt zijn roots in functiecreatie uit Nederland. Daar wordt deze methodiek 
ingezet om banen te creëren op maat van personen met een arbeidshandicap in het reguliere 
arbeidscircuit. Naast deze methodiek gebruiken we ook inzichten en principes van  innovatieve 
arbeidsorganisatie ontwikkeld door Flanders Synergy.  
 
Vanuit I-Diverso willen we graag LDE initiatieven hierin verder ondersteunen via zowel opleiding als 
procesondersteuning.   
 
Opleiding (3,5u) -digitaal 

• Drang/dwang 
• Wat is inclusief jobdesign 
• Hoe nieuwe job designen 
• Ontwikkelingstraject opbouwen 
• Bruikbare tools (teammatrix, sterrollen, POP, …) 
• Veranderingstraject 

 
Procesbegeleiding inclusief jobdesign 
Organisaties die de opleiding hebben gevolgd en inclusief jobdesign willen toepassen, ondersteunen 
we in een individueel coachingstraject. Binnen dit traject voorzien we het designen van de 
instapfunctie. Verder bieden we ondersteuning bij de ontwikkeling van de tools op maat van de 
nieuwe werkorganisatie (opmaak teammatrix, ontwikkelingstraject) en ondersteunen we het 
veranderingstraject. 
 
Het jobdesign proces omvat de volgende stappen: 

• Workshops met leidinggevenden omtrent het werkproces. (aantal is afhankelijk van grootte 
afdeling) 

• Observatie van de werkomgeving en werknemers betrokken afdeling tijdens uitvoering job 
• workshops met individuele werknemers of workshop met groep van werknemers 
• Continue toetsing en terugkoppeling met management 
• Finaliseren takenpakket/functie met profiel en opleidingsplan 
• Implementatie in werkproces 

 
In totaal willen voorzien we 30 u voor een individueel coachingstraject. 
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Doelstellingen 
 
Doelstelling collectieve startsessie: 

• inzicht verwerven in proces inclusief jobdesign 
• inzicht in veranderingstraject  
• inzicht in tools  

 
Doelstelling procesbegeleiding: 

• organisatie kan verder mee aan de slag met systeem van jobdesign 

• organisatie heeft een overzicht tussen elementaire taken en complexere taken binnen hun 
doelgroepwerking 

• organisatie heeft één instapfunctie gedefineerd en uitgeschreven. 
 

Werkvormen en methodieken 
 
Collectieve startsessie – 3.5u – digitaal te volgen 
 
Procesbegeleiding in organisatie - 30u – afwisseling tussen face to face contacten en 
overlegmomenten via digitale weg 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal en online. 

• Duur: een halve dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 12 deelnemers.  
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Op weg naar duurzaam ondernemen in de lokale diensteneconomie 

Hefboom & Signport 
 
Inhoud 
 
Workshop 1 - Inleiding in duurzaam ondernemen en draagvlak ontwikkelen in jouw organisatie 

• Duurzaam ondernemen: wat verstaan we hieronder? 

• Draagvlak in beeld brengen en handvatten om draagvlak te creëren. 
 
Workshop 2 - Hoe zijn we nu (al) bezig met duurzaamheid in onze organisatie? 

• inzicht in de instrumenten die bestaan om zicht te krijgen waar je nu (al) staat. 

• toepassen en uittesten van instrumenten. 
 
Workshop 3 - Richting geven aan jouw duurzaamheidsbeleid 

• ontwikkelen van een visie op duurzaamheid in je eigen organisatie 

• een inzicht krijgen in wie je reisgenoten en medestanders zijn om tot een meer duurzame 
organisatie te komen. 

 
Workshop 4 - Concretiseren van acties 

• formuleren en selecteren van concrete acties 

• komen tot wijzere acties die energie geven én haalbaar zijn. 
 
Workshop 5 - Implementeren en vaststellen hoe een duurzaamheidsbeleid het verschil maakt 

• komen tot indicatoren om jouw duurzaamheidsbeleid op te volgen 

• waarom en hoe rapporteer je over duurzaamheid naar je stakeholders? 
 
Workshop 6 - Een terugkomdag waar de deelnemers de op weg zijn gegaan zijn naar een meer 
duurzame organisatie met mekaar uitwisselen waar ze staan en hoe ze het hebben aangepakt. 
 
Doelstellingen 
 

• inzicht krijgen in wat duurzaam ondernemen is 

• inzicht krijgen in het draagvlak binnen je organisatie en hoe je draagvlak kan creëren 

• zicht krijgen op wat er nu al gebeurt in jouw organisatie op het vlak van duurzaam 
ondernemen en wat er nog meer kan gebeuren of wat anders kan 

• een duurzaamheidsvisie voor jouw organisatie opstellen, in lijn met je missie en waarden 

• inzicht krijgen in wie je reisgenoten en medestanders zijn en hoe zij mee jouw 
duurzaamheidsbeleid en -acties kunnen faciliteren 

• formuleren van concrete acties om tot een meer duurzame onderneming te komen, op maat 
van jouw organisatie 

• het concretiseren van acties en het voorbereiden van de implementatie van de eerste 
stappen 

• implementeren en evalueren van jouw duurzaamheidsbeleid en -acties, inclusief opstellen 
van indicatoren 

• inzicht krijgen in hoe je kan communiceren over jouw duurzaamheidsbeleid- en acties 
(verschillende vormen van duurzaamheidsrapportering) en kennismaken met good practices 

• hierbij leren van collega’s en mekaar inspireren en motiveren. 
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Werkvormen en methodieken 
 

• theoretische inleidingen 

• diverse individuele werkvormen en sjablonen leren toepassen 

• diverse soorten groepsoefeningen om te leren van elkaar, nieuwe perspectieven te 
ontwikkelen, nieuwe praktijken te leren kennen 

• reflectie-oefeningen die helpen om het geleerde toe te passen naar de eigen praktijk 

• praktijkvoorbeelden van duurzaamheidsacties en beleid van andere LDE uit het lerend 
netwerk dat Katrien en Valérie het voorbije 1,5 jaar hebben begeleid 

• de diverse oefeningen in de sessies hebben een dubbel doel: faciliteren van de workshops 
zelf maar ook aanleren van methodieken om toe te passen in de eigen organisatie met de 
betrokken stakeholders. 

 
Cursusmateriaal: 

• Powerpoints 

• oefeningen, sjablonen 

• gids ‘5 etappes op weg naar duurzaam ondernemen’, resultaat van lerend netwerk met 
steun van MVO Vlaanderen – Vlaanderen is duurzaam ondernemen, en geïnitieerd vanuit de 
koepel Lokale Diensteneconomie. 

 
Praktisch 
 

• Werkwijze: klassikaal. 

• Duur: 6 halve dagen. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 10 en maximaal 16 deelnemers.  
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Vergroot je veerkracht - ONLINE 

Vonst 
 
Inhoud 
 
Wat typeert veerkracht mensen?  
 
Hoe kan je veerkracht versterken.  

• onderzoeken zonder oordeel  

• actie ondernemen. 
 
Wat beïnvloedt je persoonlijke veerkracht? 

• omgeving  

• genen 

• eerdere successen  

• contact met jezelf 

• denkpatronen en emotionele huishouding  

• hoop. 
 
Welke stappen kan je zelf zetten? 

• met je lichaam  

• met je emoties 

• met het contact met anderen  

• met je denken. 
 
Doelstellingen 
 
De deelnemers kunnen: 

• aangeven wat hun persoonlijke veerkracht beïnlvoedt. 

• aangeven wat hen kan helpen om veerkrachtiger te zijn. 

• minstens 1 zinvolle stap benoemen. 
 
Werkvormen en methodieken 
 
Er wordt gewerkt met: 

• theoretische toelichting plenair 

• reflectieoefeningen individueel, in subgroepen, plenair. 
 
Praktisch 
 

• Werkwijze: online. 

• Duur: een halve dag. 
 

Aantal deelnemers:  minimum 6 en maximaal 25 deelnemers.  
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Lesgevers 

 
Neem je graag zelf contact op met één van onze lesgevers voor een vraag ? 

Dat kan ! 

 

Lesgever E-mailadres Website Telefoonnummer 

De Aanstokerij info@aanstokerij.Be https://aanstokerij.be/ 016 29 74 58 

Hefboom & 
signport 

katrien@signport.be 

valerie.carrette@hefboom.
be 

www.signport.be 

www.hefboom.be  

0473 575 944 

 

i-Diverso Nelec@i-diverso.Be 

wimva@i-diverso.be https://i-diverso.Be 

0499 693511  

014 75 17 03 

IN-Z Heidi.sykora@in-z.be www.in-z.be 089 32 28 10 

Mentor info@mentorvzw.be  www.vzwmentor.be 056 26 44 34 

Omegacoaching paul.fivez@telenet.be 
http://www.omegacoaching.be
/ 0486 31 23 12 

Vokans 
Lies.vertommen@vokans.b
e www.vokans.be  0473 52 32 52 

Vonst inge@vonst.Be 

 

https://www.vonst.be/begeleid
ersschool.html#begeleidenwvl 

0477 24 95 97 
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Hoe inschrijven of subsidie aanvragen? 

 
Via Extranet kan je online inschrijven op ons kalenderaanbod of een subsidieaanvraag indienen. 
Meer zelfs, je kan de stand van zaken opvolgen. En dit alles voor vormingen die doorgaan in 2021 
 

• benieuwd naar hoe Extranet werkt en welke mogelijkheden het je biedt?  
 

• heb je nog geen login?  Bezorg ons het formulier ‘Extranet-een login aanvragen’. 
 

• je wilt een subsidie aanvragen. Hoe moet dit? 
 
Al deze informatie vind je op www.vivosocialprofit.org/extranet 

Duid binnen je LDE-onderneming één of meerdere contactpersonen aan die toegang krijgen tot het 
Extranet.  
 
Waarom is dit belangrijk? Wat kan een contactpersoon? 
1. Deelnemers uit de LDE-onderneming voor onze vormingen in- en uitschrijven. 

Dat betekent dat de contactpersoon toegang heeft tot de privé-gegevens van medewerkers uit 
de organisatie. Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn dus altijd persoonlijk en mogen niet aan 
derden doorgegeven worden of door derden gebruikt worden.  

2. Alle subsidieaanvragen van je organisatie beheren.  
Een contactpersoon kan dus aanvragen voor een subsidie indienen, ons documenten bezorgen, 
alsook de afhandeling van een aanvraag opvolgen.  
 

3. Ook wijzigingen aan de organisatiegegevens zal de contactpersoon in de loop van 2021 via 
Extranet zelf kunnen aanpassen. In de tussentijd geef je ons deze nog steeds via mail door. 

Hoe een contactpersoon aanmelden? 
• Mail het formulier 'Extranet - een login aanvragen' naar extranet@afosoc-vesofo.org.  
• Daarna krijgt hij van ons een gebruikersnaam en wachtwoord via e-mail.  

      
Tip 
Wilt een werknemer uit je onderneming zijn eigen inschrijvingen beheren? Dan kan hij een eigen 
login aanmaken via Extranet. Hij moet het e-mailadres van een bij ons gekende contactpersoon uit je 
organisatie opgeven. De contactpersoon ontvangt een mail als een werknemer uit de onderneming 
zich voor een vorming in- of uitschrijft. Maak dus best duidelijke afspraken hieromtrent en 
communiceer erover. 
Meer weten? www.vivosocialprofit.org/extranet 
 
 
Meer info? 
Vormingsfonds LDE 
vormingen@vivosocialprofit.org   
https://www.vivosocialprofit.org/vormingsfonds-voor-lokale-diensteneconomie  

http://www.vivosocialprofit.org/extranet
http://www.vivosocialprofit.org/extranet
mailto:vormingen@vivosocialprofit.org
https://www.vivosocialprofit.org/vormingsfonds-voor-lokale-diensteneconomie?
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Ruimer aanbod voor de sector 

VIVO-Vormingsaanbod 
Vormingen uit het sectoroverstijgend aanbod  

Door een nieuwe samenwerking tussen FeBi, VIVO, de federale en de Vlaamse vormingsfondsen is er 
een uitgebreid sectoroverstijgend vormingsaanbod beschikbaar. 
 
Voor volgende thema’s komen aan bod: 

• bureautica en digitale media 

• agressie- en conflictbeheersing 

• begeleidings- en zorgvaardigheden 

• specifieke methodieken in begeleiding en zorg 

• communicatie 

• VTO- en competentiemanagement 

• soft Skill / persoonlijke vaardigheden 

• welzijn op het werk. 
 
Per sessie mogen tot maximum 5 personen van eenzelfde instelling deelnemen. Bureautica vormt 
hierop de uitzondering. Hiervoor kan u max. 6 personen inschrijven.  
 
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  Extra VIVO-
Vormingsaanbod voor medewerkers | vivo socialprofit 
 
Met vragen kan u terecht bij Esther Ongenaed, eo@vivosocialprofit.org , 02/227 59 88.  
 
Gelieve dit aanbod te verspreiden naar geïnteresseerden in uw organisatie. 
  

https://www.vivosocialprofit.org/extra-vivo-vormingsaanbod-voor-medewerkers
https://www.vivosocialprofit.org/extra-vivo-vormingsaanbod-voor-medewerkers
mailto:eo@vivosocialprofit.org
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Bureautica en digitale media 

Word intro  

Mentor vzw 

Hoofdthema’s: 

• opfrissing van de omgeving en kennismaking met de systeemverbindingen 

• tekstverwerking 

• opmaak van een tekst 

• opmaak van een paragraaf 

• invoegen 

• opslaan van een document 

• tabellen  

• mailing 

• opmaak, afdrukweergave, drukken. 
 
Doelstellingen 
De deelnemers leren van bij het begin op een correcte manier te werken met tekstverwerking, zodat 
ze kwaliteitsvolle documenten kunnen creëren. 
 
Doelgroep  
Iedereen die een basiskennis van de pc- en Windowsomgeving heeft, maar die nog geen kennis heeft 
van Word. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 28 maart 2022 

Donderdag 31 maart 2022 

Educo Gent 

Koning Albertstraat 27 

9000 Gent 

CODE: VF22BUR001 

Maandag 13 juni 2022 

Maandag 20 juni 2022 

Groep Intro 

Charles Parentéstraat 6 

1070 Brussel 

 

CODE: VF22BUR002 

Maandag 3 oktober 2022 

Maandag 10 oktober 2022 

Online 

 

CODE: VF22BUR003 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Word gevorderen 

Mentor vzw, Escala of Givi Group 

 
Thema's: 

• samenvoegen 

• grote documenten 

• invuldocumenten. 
 
Doelstellingen 
De deelnemers vervolmaken hun kennis van dit softwarepakket. 
 
Doelgroep  
Werknemers uit de sector die reeds met Word werken. Er is dus minimum een basiskennis vereist. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 23 maart 2022 

Woensdag 30 maart 2022 

 

Mentor vzw 

Educo Gent 
Koning Albertlaan 27 
9000 Gent 
 

CODE: VF22BUR004 

Donderdag 21 april 2022 

Donderdag 28 april 2022 

 

Givi Group 

GiVi Antwerpen 

Uitbreidingstraat 66 

2600 Berchem 

 

CODE: VF22BUR005 

Donderdag 15 september 2022 

Donderdag 22 september 2022 

Escala 

 

Online 

 

CODE: VF22BUR006 

Maandag 14 november 2022 

Maandag 21 november 2022 

GiVi Group 

 

Online 

 

CODE: VF22BUR007 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Excel intro 

Escala, Givi Group of Mentor vzw 

 
Thema's: 

• introductie 

• basistechnieken 

• beheer en analyse van gegevens 

• rekenen 

• afdrukken 

• grafieken. 
 
Doelstellingen 
De deelnemers leren van bij het begin op een correcte manier te werken met rekenbladen, grafieken 
en databases. 
 
Doelgroep  
Iedereen die een basiskennis van de pc- en Windowsomgeving heeft, maar die nog geen kennis heeft 
van Excel. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 10 maart 2022 

Donderdag 17 maart 2022 

GiVi 

Online 

 

CODE: VF22BUR009 

Dinsdag 19 april 2022 

Maandag 25 april 2022 

 

Mentor vzw  

Educo Hasselt 

Monseigneur Broekxplein 6 

3500 Hasselt 

 

CODE: VF22BUR010 

Vrijdag 22 april 2022 

Vrijdag 29 april 2022 

 

GiVi 

GiVi Antwerpen 

Uitbreidingsstraat 66 

2600 Berchem 

 

CODE: VF22BUR008 

Donderdag 12 mei 2022 

Donderdag 19 mei 2022 

Escala 

 

Online  

 

CODE: VF22BUR015 
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Maandag 23 mei 2022 

Maandag 30 mei 2022 

Mentor vzw 

 

Online  

 

CODE: VF22BUR016 

 

Donderdag 9 juni 2022 

Donderdag 16 juni 2022 

 

GiVi 

GiVi Gent 

Kerkstraat 106 

9050 Gentbrugge 

 

CODE: VF22BUR011 

Woensdag 28 september 2022 
Woensdag 5 oktober 2022 
Woensdag 12 oktober 2022 
Woensdag 19 oktober 2022 
 
Mentor vzw 

 

Mentor 
Budastraat 27 
8500 Kortrijk 
 

CODE: VF22BUR012 

Dinsdag 11 oktober 2022 

Dinsdag 18 oktober 2022 

 

GiVi 

GiVi Brussel 

Komediantenstraat 22 

1000 Brussel 

 

CODE: VF22BUR013 

 

Maandag 5 december 2022 

Donderdag 8 december 2022 

GiVi 

 

Online  

 

CODE: VF22BUR014 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 

  



 

86 - Vormingsfonds LDE 2022  

  

 

Excel gevorderden  

Escala, Givi Group of Mentor vzw 

 
Thema's: 

• uitdieping geavanceerde functies 

• gegevens presenteren en analyseren. 

 
Doelstellingen 
De deelnemers vervolmaken hun kennis van dit softwarepakket. 
 
Doelgroep  
Werknemers uit de sector die reeds met Excel werken. Er is dus minimum een basiskennis vereist. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30.  
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 15 maart 2022 

Dinsdag 22 maart 2022 

 

GiVi 

GiVi Brussel 

Komediantenstraat 22 

1000 Brussel 

 

CODE: VF22BUR018 

Donderdag 14 april 2022 

Donderdag 21 april 2022 

 

Mentor vzw  

Educo Gent 

Koning Albertlaan 27 

9000 Gent 

 

CODE: VF22BUR019 

Dinsdag 14 juni 2022 

Dinsdag 21 juni 2022 

 

GiVi 

GiVi Antwerpen 

Uitbreidingstraat 66 

2600 Berchem 

 

CODE: VF22BUR017 

Woensdag 1 juni 2022 
Woensdag 8 juni 2022 
Woensdag 15 juni 2022 
Woensdag 22 juni 2022 
 

Mentor vzw 

 

Mentor 
Budastraat 27 
8500 Kortrijk 
 

CODE: VF22BUR020 
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Donderdag 8 september 2022 

Donderdag 15 september 2022 

GiVi 

Online 

 

CODE: VF22BUR021 

 

Maandag 10 oktober 2022 

Maandag 17 oktober 2022 

Escala 

 

Online  

 

CODE: VF22BUR022 

Maandag 14 november 2022 

Maandag 21 november 2022 

Mentor vzw 

 

Online 

 

CODE: VF22BUR023 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Outlook  

Givi Group of Mentor vzw 

 
Thema's: 

• gedeelte basis 

• gedeelte gevorderd. 

 
Doelstellingen 
Opfrissing van het basisgedeelte, gevolgd door meer gevorderde topices en tips & tricks. 
 
Doelgroep  
De deelnemers hebben al enige ervaring met Outlook, maar willen er vlotter en efficiënter mee leren 
werken. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 2 juni 2022 

 

GiVi 

GiVi Brussel 

Komediantenstraat 22 

1000 Brussel  

 

CODE: VF22BUR025 

 

Maandag 12 september 2022 

 

Mentor vzw 

Educo Hasselt 

Monseigneur Broekxplein 6 

3500 Hasselt 

 

CODE: VF22BUR024 

 

Maandag 12 december 2022 

 

Mentor vzw 

 

Online  

 

CODE: VF22BUR026 

 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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PowerPoint 

Escala 

 
Thema's: 
 

• een presentatie opbouwen 

• objecten stijlvol opmaken 

• afbeeldingen invoegen en manipuleren 

• een grafiek invoegen en vormgeven 

• werken met Smart-art 

• een tabel opmaken 

• geluid en film toevoegen aan een presentatie 

• instellingen bij de diavoorstelling 

• lint aanpassen naar eigen voorkeur 

• ... 
 
Doelstellingen 
Een mooie, dynamische en professionele presentaties leren maken door optimaal aan de slag te gaan 
met de waaier aan mogelijkheden die dit softwarepakket biedt. Of hoe uw publiek te boeien aan de 
hand van een verzorgde slideshow. 
 
Doelgroep  
De deelnemers hebben al enige ervaring met Powerpoint, maar willen er vlotter en efficiënter mee 
leren werken. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 4 oktober 2022 Online  

 

CODE: VF22BUR027 

 

Dinsdag 15 november 2022 Online  

 

CODE: VF22BUR028 

 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Ga digitaal aan de slag in je organisatie  

Konekt 

 
Aspecten van een online educatieve werking: 

• behandelen van educatieve thema's 

• balans van inhoud en vrije tijd 

• differentiatie 

• werken met groepen 

• programma's en kanalen 

• casuïstiek 

• tips & tricks. 
 
Aspecten van een online coaching/aanbod: 

• opbouw 

• samenwerking met supportes 

• werkvormen en tools 

• casuïstiek 

• programma's en kanalen 

• tips & tricks. 
 
Doelstellingen 

• Je kan een educatief programma digitaal ondersteunen. 

• Je past educatief materiaal aan de hand van praktische tips en richtlijnen zelf aan om digitaal 
te gebruiken. 

• Je implementeert een digitale werking in je coaching trajecten. 

• Je gebruikt een samenwerking van educatie en coaching in een digitale werking. 

• Je bereikt je hele cliëntengroep maximaal en differentieert. 

• Je helpt je cliënten niet enkel inhoudelijke verder maar zet hen ook aan tot connectie 
onderling en met de wereld. 

 
Doelgroep  
Educatief medewerkers, begeleiders, coaches … die zoekende zijn om hun werking digitaal op te 
starten en te ondersteunen. Om hun aanbod digitaal-proof te maken en cliënten te introduceren aan 
een online werking. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 18 oktober 2022 Online 

CODE: VF22DIG001 

Dinsdag 15 november 2022 Online 

CODE: VF22DIG002 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Sociale media in je organisatie  

I-Diverso 

In deze opleiding leer je de belangrijkste sociale media kanalen kennen en gebruiken. Je leert de 
mogelijkheden kennen, maar evenzeer de bedreigingen en de aandachtspunten. Wat plaats je op 
sociale media en wat niet? Hoe zit het met de privacywetgeving? Je leert ook waar je op moet letten 
bij het gebruik van jouw gsm op de werkvloer. 
 
Doelstellingen 

• De belangrijkste sociale media kanalen kennen. 

• Weten hoe deze te gebruiken in de werkcontext. 

• Weten wat best op sociale media plaatsen en wat niet. 

• Weten welke aspecten uit de privacywetgeving belangrijk zijn. 

• Weten waarop men moet letten bij het gebruik van eigen gsm op de werkvloer. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag. 
Online: 9u30 tot 16u. 
Klassikaal: 9u – 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 26 april 2022 Online 

CODE: VF22DIG003 

Dinsdag 7 juni 2022 I-Diverso Gent 

Spitaalpoortstraat 51 

9000 Gent 

CODE: VF22DIG004 

Dinsdag 6 september 2022 

 

I-Diverso Turnhout 

Steenweg op Tielen 70 

2300 Turnhout 

CODE: VF22DIG006 

Dinsdag 13 december 2022 

 

Online 

CODE: VF22DIG005 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 15 deelnemers. 
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Do It Yourself: online leren en uitwisselen 

Mentor vzw 

 
1. Introductie 

• Wat is (het belang van) online uitwisselen en leren? De winst en te vermijden valkuilen. 

• Online werkvormen als middel: methodische keuzes op basis van je doel. 

• De 'DIY'-houding: online uitwisselen leer je al doende! 
 

2. Onderdompeling in online werkvormen 

• Welke online tools en mogelijkheden bestaan om online leren en ontwikkelen mogelijk te 
maken? Komen o.a. aan bod: online lesvideo's (met PowerPoint, Autocue ...), interactieve 
opleidingsmodules (webinar, webcast ... en hun verschillen), (gratis) online 
opleidingsaanbod, tools als Microsoft Forms, Socrative, Padlet ... 

• Welke online leervorm kies je best? (met een handige beslisboom) 
 

3.  D(o) I(t) Y(ourself) - traintrail 
Op maat aan de slag met de eigen leervraag. 

 
Doelstellingen 
Na het volgen van deze opleiding: 

• weet de deelnemer op welke uitwisselings-/leerdoelen online ingezet kan worden 

• kent de deelnemer verschillende online werkvormen om uitwisseling en ontwikkeling te 
bevorderen 

• is de deelnemer warm gemaakt om met een leergierige ervaringsgerichte houding nieuwe 
online mogelijkheden uit te testen (met collega's) 

• Hanteert de deelnemers op een laagdrempelige manier tools om zelf online 
leren/uitwisseling te organiseren. 

 
Doelgroep  
Alle werknemers die (richting collega’s of intern/extern netwerk) op uitwisseling, 
ontwikkeling/(team)leren inzetten en benieuwd zijn of geacht worden hier online mogelijkheden 
voor in te zetten. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u30. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 15 maart 2022 Online 

 

CODE: VF22DIG007 

Maandag 14 juni 2022 Online  

 

CODE: VF22DIG008 

Maandag 19 september 2022 Online  

 

CODE: VF22DIG009 

Dinsdag 6 december 2022 Online 

 

CODE: VF22DIG010 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 8 deelnemers. 
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Agressie- en conflictbeheersing 

Omgaan met agressie en conflicten 

Vokans 

 
Module 1: 

• kennismaking en inleiding 

• wat houden agressie en conflicten in? 

• agressie en conflicten uitgediept 

• waarom is agressie- en conflicthantering belangrijk? 
 

Module 2: 

• Omgaan met agressie en conflicten 

• omgaan met conflicten 

• omgaan met agressie. 
 
Doelstellingen 
Werknemers in de zorgcontext komen in aanraking met verschillende mensen: patiënten, bewoners, 
familieleden, collega's ... Agressie en conflicten op de werkvloer zijn hierbij niet uitzonderlijk. In deze 
training leren werknemers hoe ze agressie en conflict kunnen vermijden en bedwingen. Met de hulp 
van een ervaren coach stellen ze een actieplan op om eigen- en omgevingsvalkuilen te herkennen 
teneinde de werkbaarheid te optimaliseren 
 
Doelgroep  
Alle werknemers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur klassikaal: 1 dag, van 9u – 16u30. 
Duur online: 23 halve dagen, van 9u30 – 12u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 26 april 2022 Office Center Aalst 

Ninovesteenweg 198 

9320 Aalst 

 

CODE: VF22AGR001 

Dinsdag 10 mei 2022 

Donderdag 19 mei 2022 

Online 

CODE: VF22AGR002 

Woensdag 5 oktober 2022 

Woensdag 12 oktober 2022 

Online 

 CODE: VF22AGR003 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 8 deelnemers. 
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Conflictcoaching  

Praxisnetwerk 

 
Een conflict is vaak een puzzel in veel stukken, waar een simpele oorzaak-gevolg redenering niet veel 
oplossing biedt. Er zitten ook nogal wat knopen die moeten ontward worden en emotie is daarbij 
niet altijd een goede raadgever. We onderzoeken wat een overload aan emotie zoal doet met een 
mens. 
 
Mensen ontwikkelen een eigen stijl die niet altijd de meest efficiënte is. Men interpreteert niet altijd 
juist. Of men ziet een escalatie niet aankomen. Of men loopt weg van een dreigend conflict. Kortom 
wat in de werkelijkheid 'ontploft' heeft vaak veel wortels en een lange aanloop. We gaan verder de 
analyse toer op. Immers: hoe beter je iets begrijpt hoe meer kans dat het naar ieders tevredenheid 
opgelost geraakt. We gaan in de schoenen van elke partij staan, we proberen te achterhalen wat 
iedereen echt zou willen en dat stemt meestal niet overeen met wat men daarvoor doet. 
 
Een conflict oplossen is maatwerk. We hebben het over standpunten en belangen, over de wil om 
iets op te lossen, zien wat je teweegbrengt bij de ander, steeds terugkerende patronen herkennen, 
de positie van een eventuele bemiddelaar (leidinggevende) ... Er is veel te zeggen, te ondervinden en 
te leren. 
 
En dan gaan we aan de slag. Dag twee komt een acteur ons vervoegen. We werken zelf met mee te 
brengen casussen allerhande, grote en kleine, al dan niet opgelost, ernstige en ludieke. We leren van 
elkaar, van de feedback van andere deelnemers, van de trainer en van de acteur zelf. 
 
Het lijkt zwaar op de hand, maar er wordt ook veel gelachen tijdens dergelijke oefensessies. Het is 
gelukkig allemaal niet voor echt. Alleen: je kijkt in de spiegel die je meestal niet voorgehouden krijgt 
in conflictsituaties. 
 
Doelstellingen 

• Conflicten hanteerbaar maken door het analyseren van situaties en emoties 

• Oplossingsgericht aan de slag leren gaan. 
 
Doelgroep  
Alle werknemers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen waarvan 1 onine en 1 klassikaal telkens van 9u tot 16u30. 
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Wanneer Waar 

Donderdag 3 maart 2022 (online) 

Donderdag 10 maart 2022 (klassikaal) 

D1: Online 

D2: Bedrijvencentrum De Punt 

        Kerstraat 108 

        9050 Gentbrugge 

 

CODE: VF22AGR004 

Woensdag 5 oktober 2022 (online) 

Woensdag 12 oktober 2022 (klassikaal) 

D1: Online 

D2: Provinciehuis Vlaams-Brabant 

       Provincieplein 1 

       3010 Leuven 

 

CODE: VF22AGR005 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 8 deelnemers. 
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Basisopleiding ‘agressie in toom’  

IDEWE 

 
Hoe agressie en conflict voorkomen door eigen gedragen en lichaamstaal? 
Bewustwording over wat agressie doet met een medewerker en zicht krijgen op de eigen 
conflicthanteringsstijl. Hoe zelf niet agressief overkomen? 
 
Hoe omgaan met agressie? 
Verloop van agressie en omgaan met agressie in elke fase. Wat werkt en wat werkt niet? 
Zelfbeschermende en kalmerende technieken 
 
Grenzen stellen bij het weigeren van verzoeken 
stappenplan + oefenen 
 
Doelstellingen 
Medewerkers inzicht geven in de aard, achtergronden en gevolgen van (dreigend) agressief gedrag 
en in de eigen ervaringen en beleving van dit gedrag. 
Het verwerven van een veilige en fysiek zeker professionele houding in (dreigende) agressieve 
situaties. 
Het verwerven van vaardigheden om met een minimum aan kracht en een maximum aan 
wederzijdse veiligheid zowel individueel als teamgericht te kunnen handelen in situaties waarin 
sprake is van agressief gedrag. Hoe ga ik met eigen emoties om bij boosheid van anderen? Welke 
vaardigheden helpen mij om met agressief gedrag van anderen om te gaan? Wat kan ik zelf doen om 
mogelijke agressie van anderen niet te laten escaleren? 
 
Doelgroep  
Voor werknemers die in het kader van hun professionele activiteit willen leren omgaan met gevallen 
van agressie waarvan ze getuige of slachtoffer zijn. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u30.. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 17 november 2022 Online 

CODE: VF22AGR006 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Begeleidings- en zorgvaardigheden 

Nieuwe collega, investeer erin!  

Anker vzw 

 
Zorg voor een goed onthaalbeleid: een goede verwelkoming start al voor de eerste werkdag. 
De sollicitatie- en aanwervingsprocedure van een nieuwe medewerkrer is vaak tot in de puntjes 
uitgewerkt. Toch wordt nadien soms onvoldoende ingezet op correct onthaal, kennismaking met de 
organisatie en de heersende bedrijfscultuur. 
 
Laat nieuwe werknemers vol verwachting niet in de kou staan! Een goed onthaal biedt de beste 
garantie op een snelle en kwalitatieve inburgering. 
 
We gaan dieper in op: 

• wettelijke verplichtingen: definitie 'onthaalbeleid', onthaalprocedure, onthaalbrochure 

• peter- en meterschap: competenties, verwachtingen, motiviatie, tips en tools. 
 
Doelstellingen 
Zorgen voor een warm welkom en een vlotte integratie. Zorgen dat alle betrokkenen (b.v. de nieuwe 
collega, de leidinggevende, de collega's en eventueel peter/meter) op elkaar afgestemd zijn? 
 
Doelgroep  
De opleiding kan zowel door leidinggevende als door alle medewerkers die een rol opnemen als 
peter of meter gevolgd worden. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 7 september 2022 

Woensdag 28 september 2022 

Online 

CODE: VF22BEG001 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Mentorenopleiding 

 I-Diverso 

 
Wil je als mentor leren hoe je collega's kan motiveren? Wil je leren communiceren op een positieve 
en stimulerende manier? 
 
In deze opleiding maak je kennis met de verschillende aspecten van mentorschap. Je leert inspelen 
op verschillende leerstijlen van mensen. Na deze opleiding heb je het coachen helemaal onder de 
knie. 
 
Doelstellingen 

• kennen van rol en de taken van een mentor 
• omgaan met verschillende leerstijlen 
• omgaan met weerstand tegen leren 
• motiveren tot leren 
• aanleren van coachingtechnieken 
• omgaan met conflictsituaties 
• voorbereiding en opbouw van een evaluatiegesprek. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 4 halve dagen van 13u tot 15u. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 3 mei 2022 

Donderdag 5 mei 2022 

Dinsdag 10 mei 2022 

Donderdag 12 mei 2022 

Online 

 

CODE: VF22BEG002 

Maandag 14 november 2022 

Donderdag 17 november 2022 

Maandag 21 november 2022 

Donderdag 24 november 2022 

Online 

 

CODE: VF22BEG003 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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Mentor+  

I-Diverso 

 
De opleiding duurt 2 dagen. Tijdens deze opleiding komen volgende zaken aan bod: 

• Een woordje uitleg bij het systeem van deeltijds leren deeltijds werken en duaal leren. Hoe 
zit het systeem in elkaar? Wat doen de jongeren? Wat zijn de doelstellingen? 

• Kennismaken met mentorschap. Wat is mentorschap? Wat zijn de voordelen van 
mentorschap? 

• De positie, rollen en taken van een mentor. 

• Het motiveren van jongeren. 

• Opleidingsdoelen en competenties: werken met een opleidingsplan. 

• Communicatie- en coachingtechnieken. 

• Observeren en evalueren. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 18 januari 2022 

Dinsdag 25 januari 2022 

I-Diverso Gent 

Spitaalpoortstraat 51 

9000 Gent 

CODE: VF22MEN001  

Dinsdag 8 februari 2022 

Dinsdag 15 februari 2022 

I-Diverso Genk 

St. Martensbergstraat 34 

3600 Genk 

CODE: VF22MEN002 

Donderdag 10 februari 2022 

Donderdag 17 februari 2022 

I-Diverso Brugge 

Nieuwstraat 7 

8000 Brugge 

CODE: VF22MEN003 

Maandag 14 maart 2022 

Maandag 21 maart 2022 

I-Diverso Antwerpen 

Oudaan 16 

2000 Antwerpen 

CODE: VF22MEN004 

 

 

 



 

101 - Vormingsfonds LDE 2022  

  

 

Vrijdag 3 juni 2022 

Vrijdag 10 juni 2022 

I-Diverso Asse 

Nieuwstraat 122c 

1730 Asse 

CODE: VF22MEN005 

Dinsdag 13 september 2022 

Dinsdag 20 september 2022 

I-Diverso Gent 

Spitaalpoortstraat 51 

9000 Gent 

CODE: VF22MEN006 

Maandag 3 oktober 2022 

Maandag 17 oktober 2022 

I-Diverso Leuven 

Ijzermolenstraat 2 

3001 Leuven 

CODE: VF22MEN007 

Dinsdag 4 oktober 2022 

Dinsdag 11 oktober 2022 

I-Diverso Brugge 

Nieuwstraat 7 

8000 Brugge 

CODE: VF22MEN008 

Maandag 10 oktober 2022 

Maandag 17 oktober 2022 

I-Diverso Antwerpen 

Oudaan 16 

2000 Antwerpen 

CODE: VF22MEN009 

Maandag 17 oktober 2022 

Maandag 24 oktober 2022 

I-Diverso Genk 

St. Martensbergstraat 34 

3600 Genk 

CODE: VF22MEN010 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Mentor+ online  

I-Diverso 

 
De online opleiding wordt verspreid over 3 weken.  
Je krijgt elke week 2u online opleiding hele groep + 1u intervisie in 2 aparte groepjes 
 
Tijdens deze opleiding komen volgende zaken aan bod: 

• Een woordje uitleg bij het systeem van deeltijds leren deeltijds werken en duaal leren. Hoe 
zit het systeem in elkaar? Wat doen de jongeren? Wat zijn de doelstellingen? 

• Kennismaken met mentorschap. Wat is mentorschap? Wat zijn de voordelen van 
mentorschap? 

• De positie, rollen en taken van een mentor. 

• Het motiveren van jongeren. 

• Opleidingsdoelen en competenties: werken met een opleidingsplan. 

• Communcatie- en coachingtechnieken. 

• Observeren en evalueren. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 4x 2 uur. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 20 januari 2022 

Donderdag 27 januari 2022 

Donderdag 3 februari 2022 

Donderdag 10 februari 2022 

Telkens van 13u tot 15u 

Online 

 

CODE: VF22MEN011 

Dinsdag 8 februari 2022 

Donderdag 10 februari 2022 

Dinsdag 15 februari 2022 

Donderdag 17 februari 2022 

Telkens van 13u tot 15u 

Online 

 

CODE: VF22MEN012 

 

Maandag 12 september 2022 

Maandag 19 september 2022 

Maandag 26 september 2022 

Maandag 3 oktober 2022 

Telkens van 10u tot 12u 

Online 

 

CODE: VF22MEN013 

 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers.  
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Mentor+ Intervisie  

I-Diverso 

 
Tijdens de dag wisselen de methodes 'intervisie', 'ervaringsuitwisseling' en 'droppen van interessante 
kaders' zich af. De inbreng en de noden van groep bepalen hoeveel tijd er aan elke methode 
gespendeerd wordt. 
 
De deelnemers krijgen voorafgaand aan de dag de vraag om aan te geven over welke thema's ze 
zeker ervaringen willen uitwisselen, nog extra handvaten willen krijgen.  Op de dag zelf organiseren 
we verschillende uitwisselingstafels rond de meest gekozen thema's. De vragen die er leven bij de 
deelnemers worden op tafel gelegd en de deelnemers krijgen de kans om hun ervaringen hierover uit 
te wisselen en elkaar tips en tricks te geven hierrond. 
 
Doelstellingen 
De intervisie is bedoeld voor mentoren die in het verleden deelnamen aan een mentoropleiding. 
De deelnemers leren van elkaar: 

• Ze krijgen praktische handvaten om om te gaan met uitdagingen die ze tegenkomen als 
mentor in de dagelijkse praktijk. 

• Ze gaan naar huis met een heleboel tips en tricks uit de praktijk van andere mentoren. 
 
Doelgroep  
Mentoren die in het verleden deelnamen aan de mentor+-opleiding. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 21 maart 2022 GI Genk 

St. Martensbergstraat 34 

3600 Genk 

 

CODE: VF22MIV001 

 

Maandag 3 oktober 2022 De Punt 

Kerkstraat 108 

9050 Gentbrugge 

 

CODE: VF22MIV002  

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 15 deelnemers. 
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Terug aan de slag  

HIVSET Vormingscentrum 

 
Het is niet vanzelfsprekend om na een langdurige afwezigheid terug te keren naar de werkvloer. 
Misschien is het takenpakket wel veranderd, zijn er andere collega's, misschien is de werkdrive er 
nog niet echt, … Allemaal zaken die waarschijnlijk voor heel wat stress zorgen, zelf wanneer je nog 
niet terug begonnen bent. 
 
Om deze terugkeer goed te laten verlopen, is een goede coaching enorm belangrijk! Tegelijkertijd is 
er geen standaard coachtraject dat voor iedereen past. Sommigen zijn immers afwezig geweest 
omwille van ziekte, anderen hebben eventjes een professioneel zijspoor gevolgd. De ene heeft nood 
aan heel veel begeleiding, de andere kan je er dadelijk terug in laten vliegen. 
 
In deze vorming spelen we in op verschillende thema's die in dit coachtraject van belang kunnen zijn. 
Er wordt ruimte gemaakt voor ervaringsuitwisseling en vragen. Thema's die door de groep 
aangehaald worden kunnen toegevoegd worden als er ruimte is. 
 
Doelstellingen 
 
De deelnemer:  

• kent een aantal theoretische kaders rond het begeleiden van mensen (verbindende 
communicatie, zelfdeterminatietheorie, veerkracht …) 

• kan actief luisteren bij moeilijke gesprekken 
• kan aan de slag gaan met collega's die minder gemotiveerd zijn 
• kan feedback geven 
• kan verbinding creëren 
• kan inschatten waar de collega nood aan heeft en zijn begeleidingsstijl hierop aanpassen. 

 
Doelgroep  
Huidige of toekomstige buddy’s of mentoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 15u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 16 juni 2022 

Vrijdag 17 juni 2022 

Online 

CODE: VF22BEG004 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Specifieke methodieken in begeleiding/zorg 

Palliatieve zorg: inleiding in de palliatieve zorg/ Wat? Quoi? Qué? What?  

Forum Palliatieve Zorg 

 
Palliatieve zorg is een totale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. 
Het gaat niet enkel om zorg voor fysieke symptomen (comfort bieden en pijnbestrijding), maar ook 
om sociale, spirituele en psychologische zorg. 
Niet alleen de patiënt zelf, maar ook de familie of mantelzorgers worden ondersteund. Er is daarbij 
ook aandacht voor rouwzorg. 
In deze vorming hopen we deelnemers meer zelfvertrouwen te geven om goede zorgen te kunnen 
bieden aan het leveneinde. Dat kan door zelf te zorgen, door patiënten en hun mantelzorgers beter 
te informeren, maar ook door symptomen beter te herkennen en daardoor juist te kunnen 
doorverwijzen. 
De vorming is opgebouwd uit 4 modules. Het is mogelijk om deze modules apart te volgen. 
Voorwaarde om module 2, 3 of 4 te volgen, is om eerst een onlinemodules rond de basisconcepten 
van palliatieve zorg te volgen. 
 
Inhoud: 
De meeste mensen denken bij palliatieve zorg aan terminale zorg. Maar het is veel ruimer dan dat. 
Palliatieve zorg is een totaalzorg met als doel het comfort van een ernstig zieke patiënt en zijn 
omgeving te garanderen. Het gaat over supportieve zorg (vanaf de diagnose van een 
levenbedreigende ziekte), over terminale zorg in de laatste levensfase en over rouwzorg. In deze 
vorming gaan we dieper in op de volgende vragen: 
 

• Wat is palliatieve zorg? 

• Waarom is palliatieve zorg een meerwaarde? 

• Wie is de palliatieve cliënt en wie kan er palliatieve zorg bieden? 

• Waar kunnen mensen terecht voor palliatieve zorg? 
 
Doelstellingen 
In deze module zetten we een aantal hardnekkige misverstanden rond palliatieve zorg recht. We 
belichten de palliatieve zorghouding en we tonen aan waarom palliatieve zorg een grote 
meerwaarde kan zijn voor de patiënt en diens familie. 
 
Doelgroep  
verzorgenden, zorgkundigen, poetshulpen, keukenhulpen, verpleegkundigen, opvoeders, 
administratief personeel. 
 
Praktisch 
Duur: een halve dag. 
 

Wanneer Waar 

Vrij te kiezen 

 Indien je meerdere modules wil volgen dan 
moet je deze module voor de startdatum van 
de andere module afwerken. 

E-Module 

 

CODE: VF22PAL001 
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Maandag 2 mei 2022 

Van 9u – 12u 

w.e.m.m.e.l. (expertisecentrum ‘Waardig 
Levenseinde’) 

J. Vander Vekenstraat 158 

1780 Wemmel 

CODE: VF22PAL002 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Palliatieve zorg: Sterven, hoe gaat dat eigenlijk? 

Forum Palliatieve Zorg 

 
Palliatieve zorg is een totale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. 
Het gaat niet enkel om zorg voor fysieke symptomen (comfort bieden en pijnbestrijding), maar ook 
om sociale, spirituele en psychologische zorg. 
Niet alleen de patiënt zelf, maar ook de familie of mantelzorgers worden ondersteund. Er is daarbij 
ook aandacht voor rouwzorg. 
In deze vorming hopen we deelnemers meer zelfvertrouwen te geven om goede zorgen te kunnen 
bieden aan het leveneinde. Dat kan door zelf te zorgen, door patiënten en hun mantelzorgers beter 
te informeren, maar ook door symptomen beter te herkennen en daardoor juist te kunnen 
doorverwijzen. 
De vorming is opgebouwd uit 4 modules. Het is mogelijk om deze modules apart te volgen. 
Voorwaarde om module 2, 3 of 4 te volgen, is om eerst een onlinemodules rond de basisconcepten 
van palliatieve zorg te volgen. 
 
Inhoud: 
De meeste mensen denken bij palliatieve zorg aan terminale zorg. Maar het is veel ruimer dan dat. 
Palliatieve zorg is een totaalzorg met als doel het comfort van een ernstig zieke patiënt en zijn 
omgeving te garanderen. Het gaat over supportieve zorg (vanaf de diagnose van een 
levenbedreigende ziekte), over terminale zorg in de laatste levensfase en over rouwzorg.  
In deze module komt aan bod: 
 

• Hoe merk je dat een persoon binnenkort zal overlijden? 

• Wat als de persoon angstig of onrustig is? Wat wil dat zeggen? Hoe komt dat? En hoe kunnen 
we dat uitleggen aan familieleden? 

• Wat is het te verwachten verloop van een overlijden? 

• Hoe communiceer je hierover met de familie? Wat zeg je? Wat zeg je beter niet? 

• Wat gebeurt er na het overlijden? Wat houdt de laatste verzorging in? 
 
Doelstellingen 
In deze module zetten we een aantal hardnekkige misverstanden rond palliatieve zorg recht. We 
belichten de palliatieve zorghouding en we tonen aan waarom palliatieve zorg een grote 
meerwaarde kan zijn voor de patiënt en diens familie. 
 
Doelgroep  
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen. 
 
Praktisch 
Duur: een halve dag, van 13u tot 16u. 
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Wanneer Waar 

Maandag 2 mei 2022 w.e.m.m.e.l. (expertisecentrum ‘Waardig 
Levenseinde’) 

J. Vander Vekenstraat 158 

1780 Wemmel 

CODE: VF22PAL003 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Palliatieve zorg: Comfortzorg is een taak van iedereen 

Forum Palliatieve Zorg 

 
Palliatieve zorg is een totale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. 
Het gaat niet enkel om zorg voor fysieke symptomen (comfort bieden en pijnbestrijding), maar ook 
om sociale, spirituele en psychologische zorg. 
Niet alleen de patiënt zelf, maar ook de familie of mantelzorgers worden ondersteund. Er is daarbij 
ook aandacht voor rouwzorg. 
In deze vorming hopen we deelnemers meer zelfvertrouwen te geven om goede zorgen te kunnen 
bieden aan het leveneinde. Dat kan door zelf te zorgen, door patiënten en hun mantelzorgers beter 
te informeren, maar ook door symptomen beter te herkennen en daardoor juist te kunnen 
doorverwijzen. 
De vorming is opgebouwd uit 4 modules. Het is mogelijk om deze modules apart te volgen. 
Voorwaarde om module 2, 3 of 4 te volgen, is om eerst een onlinemodules rond de basisconcepten 
van palliatieve zorg te volgen. 
 
Inhoud: 
De meeste mensen denken bij palliatieve zorg aan terminale zorg. Maar het is veel ruimer dan dat. 
Palliatieve zorg is een totaalzorg met als doel het comfort van een ernstig zieke patiënt en zijn 
omgeving te garanderen. Het gaat over supportieve zorg (vanaf de diagnose van een 
levenbedreigende ziekte), over terminale zorg in de laatste levensfase en over rouwzorg.  
In deze module komt aan bod: 
 

• Welke basishouding is nodig om een goede comfortzorg te bieden?  

• lichamelijke ondersteuning 

• sociale ondersteuning 

• psychologische ondersteuning 

• spirituele/existensiële ondersteuning. 
 
Doelstellingen 
In deze vorming gaan we dieper in op de meest voorkomende symptomen die met het leveneinde 
gepaard gaan. Hoe vang je signalen op over klachten of moeilijkheden, zowel van fysieke, als van 
sociale, psychologische of spirituele aard? Wat kan je daar zelf aan doen en naar wie kan je 
doorverwijzen? 
 
Doelgroep  
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen. 
 
Praktisch 
Duur: een halve dag, van 9u tot 12u. 
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Wanneer Waar 

Maandag 30 mei 2022 w.e.m.m.e.l. (expertisecentrum ‘Waardig 
Levenseinde’) 

J. Vander Vekenstraat 158 

1780 Wemmel 

CODE: VF22PAL004 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Palliatieve zorg: Verlies, gemis … rouw 

Forum Palliatieve Zorg 

 
Palliatieve zorg is een totale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. 
Het gaat niet enkel om zorg voor fysieke symptomen (comfort bieden en pijnbestrijding), maar ook 
om sociale, spirituele en psychologische zorg. 
Niet alleen de patiënt zelf, maar ook de familie of mantelzorgers worden ondersteund. Er is daarbij 
ook aandacht voor rouwzorg. 
In deze vorming hopen we deelnemers meer zelfvertrouwen te geven om goede zorgen te kunnen 
bieden aan het leveneinde. Dat kan door zelf te zorgen, door patiënten en hun mantelzorgers beter 
te informeren, maar ook door symptomen beter te herkennen en daardoor juist te kunnen 
doorverwijzen. 
De vorming is opgebouwd uit 4 modules. Het is mogelijk om deze modules apart te volgen. 
Voorwaarde om module 2, 3 of 4 te volgen, is om eerst een onlinemodules rond de basisconcepten 
van palliatieve zorg te volgen. 
 
Inhoud: 
De meeste mensen denken bij palliatieve zorg aan terminale zorg. Maar het is veel ruimer dan dat. 
Palliatieve zorg is een totaalzorg met als doel het comfort van een ernstig zieke patiënt en zijn 
omgeving te garanderen. Het gaat over supportieve zorg (vanaf de diagnose van een 
levenbedreigende ziekte), over terminale zorg in de laatste levensfase en over rouwzorg.  
In deze module willen we je enkele handvaten aanreiken om iemand te begeleiden die een 
rouwproces doormaakt. 
Om te weten hoe je iemand kan ondersteunen, is het belangrijk om te weten welke vormen rouw 
kan aannemen, hoe normaal rouwen eruit ziet en wat we kunnen doen en zeggen om te helpen. 
Wij kijken hierbij kritisch naar enkele rouwmythes, gaan dieper in op gecompliceerde rouw, schetsen 
het verschil tussen rouw en depressie en reiken tips aan om ook kinderen te ondersteunen in hun 
rouwproces. 
 
Doelstellingen 
Rouw is het proces dat je doormaakt om jezelf aan te passen aan een verlies of aan een veranderde 
situatie. Dat kan zijn omdat je iemand verloren hebt maar ook door verlies van bv. Je gezondheid, je 
mobiliteit, je autonomie. 
Iedereen rouwt uniek, op zijn eigen tempo en eigen manier. 
Na deze module begrijp je beter wat rouw is en hoe je mensen hierin kan ondersteunen. 
 
Doelgroep  
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen. 
 
Praktisch 
Duur: een halve dag, van 13u tot 16u. 
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Wanneer Waar 

Maandag 30 mei 2022 w.e.m.m.e.l. (expertisecentrum ‘Waardig 
Levenseinde’) 

J. Vander Vekenstraat 158 

1780 Wemmel 

 

CODE: VF22PAL005 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Communicatie 

‘Aha, nu begrijp ik je’. Een inleefdag rond helder spreken met en luisteren naar 
patiënten/cliënten 

Mentor vzw 

 
Tijdens deze inleefdag doorloopt de deelnemer op een interactieve manier diverse luister- en 
gesprekstechnieken. Meer concreet: 

• een goed gesprek: hoe doe je dat? 

• doelgericht en professioneel communiceren: hoe doe je dat? 

• Kritiek en waarderen: hoe je doe je dat? 

• Communiceren is teamwork 

• Lastige gesprekken 

• Non-verbale communcatie 

• Gesprekken met patiënten, cliënten e.a. met beperkte gezondheidsvaardigheden 

• Extra aandacht bij specifieke gesprekssituaties 

• info waar je terecht kan voor meer gespecialiseerde hulp bv visulatisaties, tolk, intercultureel 
bemiddelaar .... 

 
Doelstellingen 
In de zorgverlening is er altijd contact, niet alleen verbaal maar even belangrijk is lichaamscontact en 
passende lichaamstaal bij een goed gesprek. Wij denken hierbij aan het samen actief zijn, oogcontact 
houden, een troostende streling of iemands hand vasthouden. Daarnaast zijn heldere afspraken en 
overleg binnen de zorg onontbeerlijk. Bij gesprekken met collega's, teamleider, patiënten, cliënten 
en hun netwerk. Goed communiceren is daarom essentieel. Goede gespreksvoering is het fundament 
voor een goede zorgverlening. 
 
Doelgroep  
Deze inleefdag is beslist nuttig voor iedereen met aandacht voor een helder gesprek met collega, 
teamverantwoordelijke, patiënt, cliënt, vrijwilliger en anderen uit het zorgnetwerk. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag, van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 19 mei 2022 Educo Gent 

Koning Albertlaan 27 

9000 Gent  

CODE: VF22COM001 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Een stevige band door spreken  

HIVSET 

 
In de vorming gaan we actief aan de slag met enkele gesprekstechnieken. We zoomen in op volgende 
gesprekstechnieken: 

• luisteren, samenvatten en doorvragen 

• verbreden en verdiepen 

• omgaan met containerbegrippen 

• paraverbale en non-verbale taal. 
 
Oude bekenden, bedenk je wellicht. Maar je zal merken dat je hier nooit over uitgeleerd geraakt. 
Iedere keer opnieuw ontdek je nieuwe facetten van jezelf in de manier waarop je communiceert en 
fris je wat je al kent weer op waardoor je steviger staat in je communicatie. En dit uit zich meteen in 
een betere band met je zorgvragers. 
 
Doelstellingen 

• een kort kader leren rond enkele belangrijke gesprekstechnieken 

• inoefenen van de aangeleerde gesprekstechnieken 

• eigen kwaliteiten en valkuilen binnen de gesprekstechnieken leren kennen. 
 
Doelgroep  
Iedereen die zijn gespreksvaardigheden wil verbeteren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 15u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 10 maart 2022 Online 

CODE: VF22COM002 

Donderdag 24 november 2022 Online 

CODE: VF22COM003 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Gesprekstechnieken  

Vokans 

 
• Het communicatieproces in de praktijk (verschillende soorten vragen en goede vragen leren 

stellen, actief en empatisch luisteren, reageren op gevoelens en andere geruststellen, 
feedback geven en krijgen, slecht niews brengen). 

• Als de communicatie iets moeilijker verloopt (omgaan met klachten en/of kritiek, omgaan 
met conflicten, assertiviteit, 'neen' leren zeggen, meningsuiting, ingaan tegen wensen van 
anderen, omgaan met anderstalige en laaggeletterde patiënten-cliënten). 

 
Doelstellingen 
Deze tweedaagse training levert de bouwstenen voor het voeren van een goed gesprek met uw 
patiënt/cliënt. We passen belangrijke gesprekstechnieken toe op voorbeelden, cases en 
situatiespelen in de relatie tussen uzelf als hulpverlener en uw patiënten/cliënten. Deze oefeningen 
vertrekken vanuit uw dagelijkse werkcontext. 
 
Doelgroep  
Alle werknemers die reeds een basis gekregen hebben in communicatietechnieken. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 9 maart 2022 

Woensdag 23 maart 2022 

Vokans Mechelen 

Onder den toren 5 

2800 Mechelen 

 

CODE: VF22COM004 

Woensdag 7 december 2022 

Woensdag 14 december 2022 

Office Center Hasselt 

Hendrik van Veldekensingel 150 

3500 Hasselt 

 

CODE: VF22COM005 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Assertieve communicatie  

Vokans 

 

• agressiviteit, assertiviteit en subassertiviteit 

• de axenroos als landkaart in de communicatie tussen mensen 

• het verschil tussen empathie en begrip/erkenning geven 

• denken vanuit het 'WEB': Waarneming, Emotie, Behoefte 

• het eigen gedrag beïnvloedt het gedrag van de ander (keuzes maken) 

• 8 communicatietechnieken bij assertiviteit 

• subgroepwerking en ervaringsuitwisseling 

• rollenspel en inoefening. 
 
Doelstellingen 
De hoofddoelstelling van de opleiding bestaat erin om, via een combinatie van groepswerk en 
individuele groeistimulatie, u te begeleiden bij het aannemen van een assertievere houding en 
communicatie, waardoor u steviger in uw schoenen gaat staan. 
 
Doelgroep  
Mensen die wel weten wat te zeggen maar niet durven. Zij die 'neen' denken maar zichzelf 'ja' 
hoeren zeggen. U aanvaardt extra werk, ook al hebt u er geen tijd voor. U vermijdt conflictsituaties. 
Dit zijn maar enkele voorbeelden waarbij uw assertiviteit op de proef wordt gesteld. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 25 april 2022 Vokans Sint-Niklaas 

Hendrik Heymansplein 7 

9100 Sint-Niklaas 

 

CODE: VF22COM006 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Assertief van binnenuit  

Prik Prik 

 
Als zorgverlener krijg je vaak te maken met mensen in stresserende situaties. Dit brengt vaak heftige 
reacties te weeg, zowel bij zorgvragers als hun familie. Dit vraagt van jou als zorgvrager de nodige 
portie assertiviteit. 
 
Een assertieve houding betekent opkomen voor jezelf en je eigen mening met respect voor de 
andere persoon of de andere partij. Meestal krijgen we communicatieve technieken aangeleerd om 
die mening te verwoorden. Vaak vergeten we daarbij echter dat assertiviteit ontstaat binnenin. 
Assertiviteit heeft te maken met respect voor jezelf. Als je dit respect in jezelf kan voelen, dan wordt 
opkomen voor je mening opeens stukken makkelijker. 
 
Tijdens deze vorming gaan we hiermee aan de slag. We leren hoe een ja en een nee voelt in ons 
lichaam. Vanuit dat innerlijk aanvoelen, krijgen we meer zicht op onze eigen noden en behoeften en 
leren we die in contact met de ander op een gepaste wijze verwoorden. We gaan voelen waar onze 
grenzen liggen, gaan bewust kiezen wat we hiermee willen doen en leren deze uitspreken. 
 
Onze belichaamde manier van omgaan met assertiviteit en grenzen zorgt voor meer blijvend en 
diepgaand resultaat. 
 
Doelstellingen 
In deze training leren de deelnemers het volgende: 

• betekenis van assertiviteit kennen 

• inzicht krijgen in assertieve en minder assertieve stukken in jezelf 

• leren voelen van je en nee in je lichaam 

• inzicht krijgen in eigen struikelblokken in relatie tot assertief gedrag 

• leren voelen van eigen grenzen en behoeften 

• bewust leren kiezen wat met grenzen te doen 

• leren uitspreken van eigen behoeften en grenzen in respect voor de ander. 
 
Doelgroep  
Iedereen die wil ervaren wat assertiviteit voor hem/haar betekent en dit ook in de praktijk wil 
brengen. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 13 mei 2022 Online  

CODE: VF22COM007 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 deelnemers.  
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Communicatie met de familie van de zorgvrager vanuit verbinding  

HIVSET 

 
In de vorming wordt een blik geworpen op: 

• het belang van het betrekken van familie en hoe je dit het beste aanpakt 

• op een verbindende manier omgaan met familie in stressvolle situaties 

• communicatieve vaardigheden in het omgaan met familie: assertiviteit, omgaan met 
feedback. 

 
Doelstellingen 
De familie is zeer belangrijk voor de zorgvragen. Als zorgverlener is het dan ook belangrijk om een 
goede relatie te onderhouden. In deze vorming bekijken we hoe je als zorgverlener omgaat met de 
familie vanuit de principes van verbindende communicatie. 
 
Doelgroep  
Verzorgenden, verpleegkundigen, leidinggevenden. 
 
Praktisch 
Duur:  
Klassikaal: 1 dag van 9u30 tot 16u. 
Online: 1 dag van 9u tot 15u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 17 maart 2022 Clemenspoort 

Overwale 3 

9000 Gent 

 

CODE: VF22COM008 

Donderdag 22 september 2022 Vormingscentrum HIVSET 

Westerlaan 73 

8790 Waregem 

 

CODE: VF22COM009 

Donderdag 8 december 2022 Online 

CODE VF22COM10 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Sterker op het werk met verbindende communicatie  

DialoogPlus 

 
Verkennen van de 4 bouwstenen van Verbindende Communicatie: 

• Waarnemen: concrete feiten benoemen als basis en gemeenschappelijke start om je te 
uiten. Bewust worden van 'oordelen' en 'meningen' in de communicatie. 

• Gevoel: bewust worden van gevoelens, ze herkennen en benoemen. 

• Behoefte: bewust worden van behoeftes en de impact ervan. 

• Verzoek concreet formuleren. 
 
Oefenen met de 3 communicatie-processen van Verbindende Communicatie, namelijk: 

• Helder krijgen wat voor jou belangrijk is en wat je hiervoor nodig hebt. 

• Moeilijke boodschappen helder en eerlijk kunnen formuleren, op een manier die minder 
weerstand oproept. Zo kan je op een respectvolle en duidelijke manier zeggen wat je nodig 
hebt. 

•  Empatisch kunnen luisteren naar elkaars behoeften, zodat collega's zich beter begrepen 
voelen. Zo ontstaat meer creativiteit en openheid om tot oplossingen te komen die op 
langere termijn beter gedragen worden. 
 

Tijdens de 2 dagen wisselen we inzicht met veel oefenkansen. Zo ervaren de deelnemers al doende 
de praktische meerwaarde wat motiverend werkt om dit nadien te blijven gebruiken. 
 
Doelstellingen 
In de groep leer je de principes van verbindende communicatie toepassen op herkenbare 
werksituaties zodat: 

• je een collega rechtstreeks durft aanspreken als er problemen zijn 

• je op een duidelijke manier durft opkomen voor jezelf, met respect voor de ander 

• je feedback kan geven en ontvangen 

• je leert vragen wat je nodig hebt 

• je gevoelens kan toestaan en uiten. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u30 tot 16u30. 
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Wanneer Waar 

Maandag 7 maart 2022 

Maandag 14 maart 2022 

Grootseminarie Brugge 

Potterierei 72 

8000 Brugge 

 

CODE: VF22WIT009 

Donderdag 10 maart 2022 

Donderdag 17 maart 2022 

Romaanse Poort 

Brusselsestraat 63 

3000 Leuven 

 

CODE: VF22WIT011 

Dinsdag 19 april 2022 

Dinsdag 3 mei 2022 

Borrelhuis Hasselt 

Witte Nonnenstraat 28 

3500 Hasselt 

 

CODE: VF22WIT013 

Donderdag 12 mei 2022 

Donderdag 19 mei 2022 

Scoutshuis 

Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 

 

CODE: VF22WIT010 

Maandag 16 mei 2022 

Maandag 23 mei 2022 

Kwadraet Gent 

Koningin Maria Hendrikaplein 64a 

9000 Gent 

 

CODE: VF22WIT012 

Maandag 3 oktober 2022 

Maandag 10 oktober 2022 

 

Ondernemerscentrum Kortrijk 

Leiestraat 22 

8500 Kortrijk 

 

CODE: VF22WIT014 
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Dinsdag 4 oktober 2022 

Dinsdag 11 oktober 2022 

Scoutshuis 

Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 

 

CODE: VF22WIT015 

Data nog te bepalen Locatie nog te bepalen 

 

CODE: VF22WIT016 

Donderdag 10 november 2022 

Donderdag 17 november 2022 

Bedrijvencentrum De Punt 

Kerkstraat 108 

9050 Gentbrugge 

 

CODE: VF22WIT017 

Dinsdag 6 december 2022 

Dinsdag 13 december 2022 

Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 

 

CODE: VF22WIT018 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Sterker op het werk met verbindende communicatie opfrissing 

 
Vanuit je eigen situaties verdiep je je kennis en vaardigheden en pas je het verbindend 
communiceren toe zodat deze vorm van communiceren meer ‘vanzelfsprekend’ wordt. 
 
Vertrekkend vanuit de 4 basisstappen van de verbindende communicatie oefen je met deze tool in 
kleine groep. Empathisch luisteren, zowel naar jezelf als naar de ander, eerlijk uiten en het 
formuleren van voorstellen kunnen aan bod komen. 
 
Doelstellingen 
Tijdens deze 1-daagse vervolgworkshop krijg je de kans om je kennis van verbindende communicatie 
op te frissen en hier praktisch en stapsgewijs rond te oefenen. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren die al een basis van verbindende communicatie hebben. 
Opgelet: de principes worden niet meer uitvoerig uitgelegd.  Hiervoor verwijzen wij naar de 
basisopleiding. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 24 februari 2022 Romaanse Poort 

Brusselsestraat 63 

3000 Leuven 

 

CODE: VF22WIT020 

Dinsdag 22 maart 2022 Kwadraet Gent 

Koningin Maria Hendrikaplein 64a 

9000 Gent 

 

CODE: VF22WIT021 

Donderdag 24 maart 2022 Scoutshuis 

Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 

 

CODE: VF22WIT019 
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Dinsdag 4 oktober 2022 Romaanse Poort 
Brusselsestraat 63 
3000 Leuven 

 

CODE: VF22WIT022 

Dinsdag 22 november 2022 Scoutshuis 

Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 

 

CODE: VF22WIT023 

Maandag 5 december 2022 Kwadraet Gent 

Koningin Marie Hendrikaplein 64a 

9000 Gent 

 

CODE: VF22WIT024 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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VTO- en competentiebeleid 

Bouwen aan een leerbeleid  

Mentor vzw 

 
Een online leerplatform … 

• waar alle deelnemers vlot toegang tot krijgen 

• met online leermodules opgebouwd uit opleidingsvideo's van de trainer en aangepast film- 
en oefenmateriaal 

• dat deelnemers op eigen tempo en op zelfgekozen momenten kunnen doorlopen naargelang 
wat voor hen het meest interessant is. 

 
En 3 contactmomenten: 
Een collectief opstartmoment (1,5u) waarbij: 

• deelnemers elkaar en de lesgever leren kennen 

• Iedereen wegwijs gemaakt wordt op het online leerplatform 

• het verdere leertraject toegelicht en ingepland wordt. 
 
een individueel feedbackmoment (1u): een videoconversatie of telefoongesprek waarin de trainer 
individueel met elke deelnemer in gesprek gaat omtrent het VTO-beleid in diens organisatie (a.d.h.v. 
een eigen 'optiscan VTO', en zo advies op maat kan bieden. 
 
Een collectief intervisiemoment (2,5u): onder (groepjes) deelnemers, o.l.v. de trainer, als ideaal 
moment voor deelnemers om: 

• Ervaringen uit te wisselen in de uitbouw van VTO-beleid met hun collega-deelnemers 

• Concrete tips en tricks mee naar huis te nemen om verder aan de slag te gaan. 
 
Doelstellingen 
Tijdens de vormig krijg je handvaten aangereikt om er effectief(ver) werk van te maken: 

• je ontdekt de meerwaarde van een visie op leren in je organisatie en hoe je die opmaakt 

• je leert hoe je een functioneel VTO-plan op maat van je organisatie opstelt 

• je komt te weten hoe je VTO-doelen linkt aan de strategie van de organisatie 

• je ondervindt hoe je ervoor zorgt dat opleidingsinitiatieven impact realiseren in je 
organisatie. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 3 halve dagen 

• Dag 1: collectief opstartmoment 

• Dag 2: individueel coachingsgesprek moment af te spreken met de deelnemer 

• Dag 3: collectief intervisiemoment 
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Wanneer Waar 

Maandag 21 maart 2022 van 10u30 tot 12u 

Week van 25 april 2022 1u af te spreken 

Dinsdag 24 mei 2022 van 9u tot 10u30 

Online  

 

CODE: VF22VTO001 

 

Maandag 26 september 2022 van 10u30 tot 12u 

Week van 14 november 2022 1u af te spreken 

Dinsdag 13 december 2022 van 9u tot 10u30 

Online 

 

CODE: VF22VTO002 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Persoonlijke vaardigheden/Soft Skills 

Efficiënt werken 

Timemanagement algemeen: tijdsbeheer en het bepalen van prioriteiten  

CFIP 

 

• Zelfevaluatietest om de persoonlijke factoren te identificeren rond timemanagement 

• De impact van urgenties kunnen verminderen, belangrijkheid en dringendheid 
onderscheiden 

• De GTD-methode kunnen gebruiken voor het stroomlijnen van alles wat binnenkomt 

• Praktische tips voor het plannen en werken met een agenda op korte, midden en lange 
termijn 

• Timemanagement in een team: aanpassen van het leiderschap aan het team 

• Technieken voor deconnectie en enkele tips voor stressbeheer 

• Analyse van concrete werksituaties via collegiale consultatie. 
 
Doelstellingen 

• Analyseren van de verschillende oorzaken en moeilijkheden bij het managen van tijd en 
stress. 

• De impact van urgenties onvoorziene gebeurtenissen en verstoringen kunnen verminderen. 

• Tijdsbeheer op korte, middellange en lange termijn. 

• Doeltreffend zijn tijd kunnen managen in team en in relatie met collega's 

• Het recht op deconnectie: de balans tussen privéleven en het professionele leven. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 9 mei 2022 

Dinsdag 17 mei 2022 

Online  

CODE: VF22EFF001 

Maandag 10 oktober 2022 

Dinsdag 18 oktober 2022 

CFIP 

Louis Gribaumontlaan 153 

1200 Brussel 

CODE: VF22EFF002 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Effectief online vergaderen en overleggen  

Escala 

 
In 2020 maakten we met z'n allen snel en gedwongen de switch naar online en op afstand 
samenwerken en vergaderen. Zoom, Microsoft Teams, Webex, het zijn namen die intussen door 
iedereen gekend zijn. Initieel merkten we ook de voordelen op: via het internet vergaderen is vaak 
sneller georganiseerd, het kost minder geld, het is flexibeler, ... Hoe goed het ook is dat in lockdown 
nog steeds kon vergaderd worden, vlekkeloos liep het zeker niet altijd. We blijven na al die maanden 
ook steeds meer achter met het gevoel onze verbinding en subtiele signalen te missen. 
 
Veel aspecten van goed teamwerk en effectief samenwerken blijven ook remote overeind staan, 
maar toch zijn er een aantal aspecten die in het online verhaal méér van onze aandacht vragen. Ook 
na het verdwijnen van het covid19-virus zal remote en virtual werken een deel blijven uitmaken van 
onze job. Daarom dit traject van 2 sessies over hoe effectiever en virtueel vergaderen en 
(samen)werken. 
 
Doorheen twee sessies werken de opleiders met online tools en methodieken om verbinding te 
stimuleren en om een dynamische, interactieve en to-the-point samenwerking mogelijk te maken. 
Maar mel al die focus op techniek, vergeten we soms dat effectief vergaderen vooral draait om 
voorbereiding en vertrouwen. Dat is juist nog belangrijker als je niet allemaal in dezelfde ruimte bent. 
We bekijken hoe we persoonlijk en in groep effectiever kunnen worden door stoorzenders te 
identificeren, waar mogelijk te elimineren, en door duidelijke afspraken op te stellen. 
 
Ook voor de dynamiek en verbinding in vergaderen is er voldoende aandacht: Hoe schatten we 
elkaars reacties correct in? Hoe kunnen we ook remote blijven bijleren van elkaar? Hoe vieren we 
onze successen? Hoe gaan we om met tegenslagen en moeilijke gesprekken? Met welke concrete 
methodieken kunnen we meer assertiviteit en dus ook meer kwaliteit en resultaat in de groep 
nastreven? 
 
Doelstellingen 

• pijnpunten leren identificeren bij remote werken (eigen en in team) 

• inzicht in gedeelde aandachtpunten en tools voor een snelle kwaliteitsverbetering 

• tips voor persoonlijke effectiviteit 

• vergaderleidraad voor verschillende types vergaderingen 

• inzicht in gedeeld aandachtspunten voor duurzaam effectief (ook online) teamwerk 

• inzicht in technieken (hefbomen) om online vertrouwen en verbinding te stimuleren 

• inzicht in hefbomen voor gemotiveerd werk 

• inzicht in technieken om zelf assertiever te zijn en assertiviteit te stimuleren in groep, met 
focus op werken op afstand. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen van 9u tot 12u. 
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Wanneer Waar 

Dinsdag 3 mei 2022 

Dinsdag 10 mei 2022 

Online  

 

CODE: VF22EFF003 

 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Effectief en inclusief vergaderen, ook op afstand  

Human Insight 

 
Blok 1: De valkuilen van ons denken en hoe die leiden tot slechte beslissingen 

• Wat zijn de belangrijkste vooringenomenheden (biases) die het ons moeilijk maken om 
inclusief en efficiënt samen te werken met anderen? 

• Welke zijn de belangrijkste denkfouten die spelen in groepsverband? 

• Hoe spelen deze een rol bij het vergaderen en nemen van beslissingen? 
 
Blok 2: Het organiseren van een vergadering zodat uw organisatie inclusieve en kwaliteitsvolle 
beslissingen maakt 

• De keuze van de deelnemers: wie nodigt u uit? 

• De voorbereiding: Wat voor voorbereiding vraagt u van de deelnemers? Welke technieken 
zijn het meest geschikt om te kunnen vergaderen op basis van data en feiten? 

• Het voorzitten van de vergadering: Wie laat u het eerst aan het woord komen? Welke 
mechanismes gebruikt u best om tot een onderbouwde en gedragen beslissing te komen? 

• De opvolging: Wat te doen met afwijkende meningen, eens de beslissing is genomen? Hoe 
leren van fouten? 

 
Doelstellingen 

• Vergaderingen organiseren of voorzitten waar de nadruk ligt op inclusieve besluitvorming en 
kwaliteitsvolle beslissingen 

• Technieken hanteren om in een overleg afwijkende meningen aan te moedigen en 
overdreven groepsdenken te vermijden 

• Een persoonlijk actieplan opmaken. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: een halve dag, van 9u tot 12u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 6 december 2022 Online  

CODE: VF22EFF004 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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Projectmanagement   

KEIK 

  

• algemene inleiding rond belang en context van projectmatig werken 

• kenmerken van projectmatig werken 

• basisprincipes van projectmanagement 

• de voorbereiding van projecten  

• opstarten van het projectteam/een projectgroep 

• uitvoering van het project - leidinggeven aan het project 

• voortgang 

• afsluiten van een project 

• evaluatie van een project 

• communicatie in en rond projecten 

• omgaan met conflicten en belangentegenstellingen bij conflicten 

• projectindicatoren 

• rapportering. 
 
Doelstellingen 

• De deelnemers aan de opleiding zijn vertrouwd met de belangrijkste principes, kaders en 
instrumenten van projectmanagement. 

• De deelnemers zijn in staat om principes van projectmanagement toe te passen op al hun 
werkzaamheden met een projectmatig karakter. 

• De deelnemers leren van elkaar over elkaars ervaringen, good en bad practices worden 
uitgewisseld en teruggekoppeld door de docent. 

• De deelnemers kunnen met hun eigen vragen en problemen aan de slag gaan omdat de 
eigen casussen kunnen worden ingebracht. 

• De deelnemers zijn in staat om de principes, technieken en instrumenten van 
projectmanagement toe te passen op hun eigen projecten. 

• Toekomstige projecten in de organisatie worden effectiever, efficiënter voorbereid, 
uitgevoerd. 

• Deelnemers zijn in staat om te werken met indicatoren tijdens alle fasen van een project, en 
dit op een efficiënte manier. 

• Deelnemers beschouwen de principes, middelen en instrumenten van projectmanagement 
als ondersteunend in hun werking, niet als iets dat 'er bovenop komt'. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 17u. 
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Wanneer Waar 

Maandag 25 april 2022 

Maandag 9 mei 2022 

Online  

CODE: VF22EFF005 

Maandag 12 september 2022 

Maandag 26 september 2022 

Online 

CODE: VF22EFF006 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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Omgaan met verandering 

Omgaan met weerstand en veranderingen  

Anker vzw 

  

• herkennen van weerstand in verschillende vormen (en de eigen reactie hierop) 

• omgaan met weerstand: huidige versus gewenste situatie 

• veranderingsprocessen en strategieën m.b.t. introduceren van veranderingen 

• communicatie bij veranderingen 

• omgaan met emoties en deze een plaats leren geven bij verandering 

• leren hoe je eigen persoonlijkheidsstijl invloed heeft op veranderingen en er gepast op 
reageren en veranderingen om te buiten naar opportuniteiten. 

 
Doelstellingen 
Snelle of slecht doorgevoerde veranderingen zijn niet zonder gevolg. Ze kunnen leiden tot een hoger 
ziekteverzuim, personeelsverloop, klachten en ontevredenheid. 
Omgaan met weerstand begint dan ook in de eerste plaats met het besef dat weerstand normaal is. 
Tijdens deze sessie reiken we praktische tools aan om veranderingen te introduceren en hoe om te 
gaan met weerstand. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 20 april 2022 

Woensdag 27 april 2022 

Online  

CODE: VF22VER001 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Veerkrachtig omgaan met verandering 

Bsides 

 
Het Covid19-virus en alle veiligheidsmaatregelen die getroffen werden, maakten dat we plots in een 
andere realiteit terecht kwamen. 
Op zeer korte tijd werd onze hele werking en samenwerking, met alle gebruikelijke structuren, 
afspraken, werkwijzen, interactie ... aangepast. Om met deze veranderingen om te gaan, werden er 
grote flexibiliteit en wenbaarheid gevraagd. 
 
In deze workshop staan we stil bij: 

• Wat gebeurt er met ons als we geconfronteerd worden met plotse veranderingen, met 
grenzen die we tegenkomen. Welke reacties merken we op en hoe kunnen we die begrijpen? 
Wat zijn 'gewone' reacties op ongewone situaties? 

• Hoe gaan we veerkrachtig om met die veranderingen? Wat hebben we nodig en welke 
stappen kunnen we hierin zetten om sterker naar een volgende verandering te stappen?  

• Bij wat we verliezen en hoe de focus leggen op wat we echt belangrijk vinden voor 
onszelf/voor onze omgeving. Kunnen we zo tot nieuw gedrag komen en tot integratie van de 
verandering? 

• Wat kan de betekenis van een team, van collega's zijn in dit proces? 
 
Doelstellingen 

• zicht krijgen op en begrijpen wat plotse verandering bij ons doet 

• zicht op factoren die veerkracht voor mij op dat moment kunnen verhogen 

• stilstaan bij verlies, verdriet en wat ons dat zegt over wat we echt belangrijk vinden 

• verandering tot een positief verhaal, met kansen, kunnen maken, wat tot ander/nieuw 
gedrag kan leiden. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 25 november 2022 Online  

CODE: VF22VER002 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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Werken in team 

Feedback – moeilijke boodschappen geven aan en ontvangen van collega’s  

Impuls 

 
Ondanks de ontelbare gunstige effecten, vinden veel mensen het moeilijk om open en eerlijk te 
communiceren en het te laten weten aan een collega als er hen iets stoort. Sommige mensen doen 
dit wel heel open en schrikken dan van de reactie die ze hierop krijgen. 
Op een goede manier moeilijke boodschappen geven en ontvangen, is van onschatbare waarde. Het 
zorgt voor een goed onderling contact, maakt mensen gelukkiger en vermindert spanningen en stress 
op de werkvloer. 
 
De principes van verbindende communicatie vormen een zeer goede uitvalbasis voor het geven en 
ontvangen van dit soort boodschappen. Het helpt inzicht te krijgen in eigen en andermans gevoelens, 
behoeften en motivaties, je leert niet enkel te spreken over concrete acties en gevolgen maar bekijkt 
de situatie op verschillende niveaus, en het helpt om helder en eerlijk te communiceren. 
 
Doelstellingen 

• zicht krijgen op en begrijpen wat plotse verandering bij ons doet 

• zicht op factoren die veerkracht voor mij op dat moment kunnen verhogen 

• stilstaan bij verlies, verdriet en wat ons dat zegt over wat we echt belangrijk vinden 

• verandering tot een positief verhaal, met kansen, kunnen maken, wat tot ander/nieuw 
gedrag kan leiden. 

 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 26 april 2022 Impulsvorming vzw 

Elisabethlaan 64 

3200 Aarschot 

 

CODE: VF22WIT001 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 7 deelnemers. 
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Feedback geven en ontvangen 

Kwadraet 

 
Elkaar kunnen zeggen wat jou ondersteunt én wat je anders zou wille, is één van de sleutels in een 
elkaar dragende werking. Feedback wordt dan voedsel voor het groeien. Tijdens deze cursus leer je 
hoe je dat in jouw werksituaties kan helpen waarmaken. 
 
Doelstellingen 

• Je ontdekt de mogelijkheden die feedback jou en je team te bieden heeft. 
• Je krijgt handvaten om deugddoend feedback te gaan geven. 
• Je oefent in het waarderend geven en krijgen van feedback. 
• Je onderzoekt hoe je in jouw praktijk kan bijdragen aan een meer waarderende en open 

feedbackcultuur. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 4 oktober 2022 Online 

CODE: VF22WIT002 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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Latent talent: tools om talenten in ons team nog beter te (h)erkennen  

Mentor vzw 

 
Interactieve vorming waarbij diverse methodieken gehanteerd kunnen worden om met talenten in 
het team aan de slag te gaan.  Als deelnemer van deze vorming geeft de trainer inzicht in de 
werkwijze en de mogelijkheden van elke tool: wanneer te gebruiken? hoe werkt het? ... je test 
enkele tools tijdens de vorming ook uit. 
Tools die onder andere aan bod komen: 

• kwaliteitenspel+ 

• Padvinder (ontwikkeld door Mentor vzw, gevalideerd door ESF) 

• competenties & vaardigheden in kaart brengen 

• tools rond (de)motivatie waaronder Werkplezierspel 

•  ... 
 
Doelstellingen 

• zicht krijgen op talenten in je team 

• bespreekbaar maken van verschillen in een team 

• hoe hiermee aan de slag gaan? 

• versterken van de talenten van je medewerkers 

• zelf aan de slag gaan met tools. 
 
Doelgroep  
Voor mensen die in een team werken (al dan niet als leidinggevende of coach) en aan de slag willen 
met de aanwezige talenten. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 13 december 2022 Scoutshuis 

Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 

CODE: VF22WIT003 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 14 deelnemers. 
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De kracht van een team: 1 + 1 = 3  

 Vokans 

 
Module 1: IK- niveau 

• kwaliteiten 

• kernkwadranten 

• mijn communicatiestijl 

• conflicthantering. 
 
Module 2: Niveau Team deel 1 

• teamcultuur 

• teamrollen van Belbin 

• samenwerken in team 

• valkuilen voor teamwerkingen. 
 
Module 3: Niveau Team deel 2 

• teamfunctioneren 

• kwaliteiten van een team 

• oplossingsgericht teamcoachen. 
 
Module 4: Aan de slag 

• terugkoppeling vorige sessies 

• Rasci-model. 
 
Doelstellingen 

• de sterktes en uitdagingen van ons als medewerkers en als team leren kennen 

• samenwerking en communicatie tussen teamleden en teamverantwoordelijken verbeteren 

• oplossingsgerichte teamcoaching leren gebruiken. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers. 
 
Praktisch 
Duur: 4 halve dagen van 9u tot 12u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 10 maart 2022 

Dinsdag 15 maart 2022 

Donderdag 24 maart 2022 

Donderdag 31 maart 

Online 

 

CODE: VF22WIT004 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Cultuursensitief werken in de praktijk  

Arzu Yentür 

 
In deze opleiding maak je kennis met de 'divers-sensitieve dialoog'. Je leert via interactieve 
oefeningen: 

• kijken door verschillende brillen; jouw standpunt en dat van de anderen (referentiekaders en 
perspectiefinname) 

• aandacht hebben voor stereotypes en vooroordelen 

• aandacht hebben voor identiteit en kruispuntdenken 

• in gesprek gaan over gevoelige thema's, met speciale aandacht voor interculturele 
vraagstukken (a.d.h.v. dialoogtips) 

• hoe je dit kan toepassen in jouw dagelijkse praktijk als hulpverlener (casuïstiek & 
toepassingen). 

 
Deze opleiding is een aanvulling op de e-modules te volgen op het leerplatform 
http://www.ziedet.be. 
 
Doelstellingen 

• aanleren van een houding die een open, diepgaande en waardevolle dialoog met de ander 
mogelijk maakt 

• aanpakken van handelingsverlegenheid bij gevoelige thema's 
• aanleren van dialoogtechnieken. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers. 
 
Praktisch 
Duur: een halve dag. 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 27 mei 2022 van 9u30 tot 12u30 Scoutshuis 

Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 

 

CODE: VF22WIT005 

Donderdag 27 oktober 2022 Kwadraet Gent 

Koningin Maria Hendrikaplein 64a 

9000 Gent 

 

CODE: VF22WIT006 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 deelnemers.  

http://www.ziedet.be/
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Mijn interculturele werkplek  

Mentor vzw 

 
Inleven en bewust worden dat wat jij normaal vindt niet voor iedereen normaal is. Cultuurverschillen 
in de praktijk: zicht krijgen op aspecten van verschillen binnen culturen, manieren van respect tonen 
voor elkaar, …  
Hoe breng je gedragsnormen, manier van denken en werken, manier van omgaan met gezag, 
houding t.a.v. collega's en patiënten/cliënten, ... over naar andere culturen? Tijdsbesef bij andere 
culturen. Sociale vaardigheden bij 'interculturele communicatie': Hoe verwoord en ga ik om met een 
probleem, een klacht, kritiek ... ? Communiceren via lichaamstaal en in een voor iedereen 
gebruiksvriendelijke taal? 
 
Doelstellingen 
Binnen de zorg zijn er steeds meer culturen, godsdiensten, levensopvattingen, … aanwezig. In deze 
opleiding ervaren de deelnemers zelf wat het betekent om een 'andere' culturele achtergrond te 
hebben. De deelnemers leren hoe ze op hun werkplek binnen de zorg optimaal met diversiteit 
kunnen omgaan. Zij leren hoe zij zo veel mogelijk taaldrempels, sociaal-culturele drempels en 
interetnische spanningen kunnen vermijden en oplossen. 
 
Doelgroep  
Medewerkers die met collega's, patiënten, bewoners, familieleden … met een andere culturele 
achtergrond samenwerken en omgaan. 
 
Praktisch 
Duur: 3 halve dagen 

• Dag 1: 13u30 tot 16u 

• Dag 2: 13u30 tot 16u 

• Dag 3: 13u30 tot 15u30 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 22 september 2022 

Donderdag 29 september 2022 

Donderdag 13 oktober 2022 

Online 

 

CODE: VF22WIT007 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 8 deelnemers. 
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Intervisie opstarten in je organisatie  

Itineris 

 

• het wat en waarom van intervisie 

• een kleine blik op de geschiedenis van intervisie 

• de randvoorwaarden bij intervisie 

• wat is een goede intervisie? Hoe formuleer ik een intervisievraag? 

• de basisstructuur van intervisie 

• het profiel van een intervisiebegeleider 

• nodige vaardigheden 

• dieper ingaan op 'de kunst van het vragen stellen' 

• soorten intervisie: mix van methodieken 

• de groei van een intervisieteam volgens de piramide van Lencioni 

• belang van gestructureerde aanpak 

• oefencases in 2 cirkels 

• rol van de intervisiebegeleider in de eigen organisatie 

• leren uit succesverhalen 

• beantwoorden van vragen. 
 
Doelstellingen 

• Deelnemers krijgen intervisie gesitueerd in zijn context en hun context. 

• Deelnemers krijgen inzicht op eigen sterktes en werkpunten als intervisiebegeleider, leren 
goede cases en vragen formuleren en krijgen diverse methoden aangereikt om intervisies 
gestructureerd en effectief te laten verlopen. 

• Deelnemers ontvangen tips en handvaten en krijgen een naslagwerk toegestuurd om 
effectieve intervisie te kunnen begeleiden. 

• Deelnemers krijgen antwoord op vragen en twijfels en worden gestimuleerd en geïnspireerd 
om zich verder te bekwamen in procesbegeleiding. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen van 13u30 tot 16u45. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 8 november 2022 

Dinsdag 22 november 2022 

Online 

CODE: VF22WIT007 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Verbindend samenwerken vanop afstand  

Impuls 

 
Wij kijken naar de aanleiding van het afstandswerken en de impact hiervan op onder meer 
arbeidsvreugde. Wat maakt dat mensen komen werken en in hoeverre speelt het sociale contact 
hierbij een rol? Hoe kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan hetgeen mensen belangrijk 
vinden in hun job? 
 
Er wordt gekeken naar verschillen tussen mensen: sommige mensen kunnen heel goed thuis werken, 
voor anderen is dit moeilijker. Dit kan te maken hebben met wat zij belangrijk vinden, maar ook met 
praktische omstandigheden als werkruimte, andere mensen in huis ... Mensen hebben dus een ideale 
manier om tot resultaat te komen. Door de bril van Verbindende Communicatie betekent dit: 
mensen hebben verschillende strategieën om tot hetzelfde doel te komen. Hoe stuur je het gesprek 
hierover aan zodat de nadruk ligt op het gemeenschappelijke? 
 
Door op afstand te werken mis je als leidinggevende, maar ook als collega's onderling heel wat 
informatie over de persoon als geheel. Hierdoor is het soms moeilijk om je te herkennen in de ander 
en kunnen we vaak minder van elkaar verdragen. 
Wat ijn praktische tips en aandachtspunten om deze leemte in te vullen? Hoe hou je authentiek 
contact? Op welke manier hebben andere organisaties dit de afgelopen tijd overbrugt? 
 
De principes van Verbindende Communicatie en meer bepaald empatisch luisteren wordt 
aangebracht en ingeoefend om ook de boodschap te horen achter hetgeen gezegd wordt en om zo 
tot meer verbinding en meer begrip te komen. 
 
Doelstellingen 

• Je erkent dat de reden/aanleiding voor op afstand werken een impact heeft op de werking. 
• Je kan stilstaan met je team bij wat er is en/of geweest is zodat je plaats kan maken om 

stappen te zetten bij een heropstart of 'normalisering' van taken. 
• Je hebt kennis van de principes van Verbindende Communicatie om meer te verbinden met 

anderen én met jezelf. 
• Je hebt zicht op de noden van je team als geheel en op de noden van verschillende 

teamleden als je niet allemaal op dezelfde locatie werkt. 
• Je hebt ervaren dat ook tussen vreemden (die deelnemen aan dezelfde cursus) een zekere 

mate van verbondenheid kan ontstaan online en je kan een aantal technieken toepassen in 
je eigen team op afstand. 

• Je krijgt inspiratie om je team en je teamleden meer met elkaar in verbinding te brengen op 
een manier die voor hen en jezelf voldoening geeft. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
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Wanneer Waar 

Vrijdag 1 april 2022 Online  

CODE: VF22WIT025 

 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Welzijn op de werkvloer 

Omgaan met emoties en stress 

Omgaan met emoties op de werkplek  

Prik Prik 

 
Een job als zorgverlener brengt je in contact met heel wat emoties. Je hoort heftige verhalen, je 
maakt moeilijke momenten van je zorgvragers mee, je krijgt soms heel wat van familie over je heen. 
Hoe blijf je daar constructief mee omgaan? Dat leer je in deze vorming. 
We starten met de basis: Wat zijn emoties? Wat is het verschil tussen onze gevoelens en onze 
emoties? Hoe kunnen we ze herkennen in onszelf en waarnemen bij een ander? Van daaruit gaan we 
kijken waarom we sommige emoties makkelijker of moeilijker vinden om mee om te gaan op de 
werkvloer. 
 
We kijken ook naar het onderscheid tussen dat wat van ons is, en wat van de ander en koppelen dit 
aan gezonde grenzen. Aansluitend kijken we naar de positieve betekenis van boosheid. Heel wat 
zorgverleners vinden dit een moeilijk emotie om mee om te gaan, zowel in zichzelf als bij de ander. 
We leren er in deze vorming op een positieve manier naar kijken en mee omgaan. We leren onze 
grenzen voelen en uitspreken. Deze gevoelde grenzen zijn nodig om helder te communiceren in 
emotionele situaties. Als laatste gaan we dit oefenen aan de hand van werkelijke situaties. 
 
Doelstellingen 

• je bewustzijn van je eigen emoties verbreden en verhelderen 

• de emoties van de ander goed aanvoelen 

• helder je emoties kunnen communiceren 

• je niet laten meeslepen in de emoties van jezelf of de ander 

• helder communiceren in situaties waar de emoties hoog oplopen 

• oefenen met het thema boosheid. 
 
Doelgroep  
Zorgverleners en leidinggevenden. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 1 december 2022 The Floor  

Grotesteenweg 91 

2060 Antwerpen 

CODE: VF22WEL001 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 deelnemers. 
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Gezonde veerkracht, hoe voorkomen dat stress tot burn-out leidt?  

IDEWE 

 
Er wordt stilgestaan bij: 

• Wat verstaan we onder 'bevlogenheid', 'burn-out', 'depressie' en 'stress'? 

• Hoe kan ik bevlogen blijven? 

• Wat zijn werkgerelateerde oorzaken van stress en burn-out? 

• Analyse van de eigen werksituatie: hulpbronnen en hinderpalen 

• Wie loopt een verhoogd risico? 

• Hoe kan ik signalen van stress, overspanning en burn-out herkennen? 

• Hoe ga ik in dialoog met collega's bij stresssignalen? Hoe kunnen we als team over onze 
stresssignalen en stresscoping praten? 

• De vijf domeinen van zelfzorg om de eigen veerkracht te versterken. 
 
Doelstellingen 
Medewerkers krijgen inzicht in de werking van acute en chronische stress: oorzaken, gevolgen, 
proces van toenemende stress-signalen die kunnen leiden tot burn-out. 
Medewerkers worden zich bewust van eigen stress-signalen en deze van collega's, hun eigen manier 
van omgaan met stress, mogelijke persoonsgerelateerde en werkgerelateerde stressoren. 
Medewerkers krijgen inzicht in hoe ze met gezonde veerkracht kunnen blijven werken en voorkomen 
dat stress tot burn-out leidt. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 15 juni 2022 IDEWE Zwijnaarde 

Grotesteenweg-Noord 9 

9052 Gent 

 

CODE: VF22WEL002 

Donderdag 20 oktober 2022 Online 

CODE: VF22WEL003 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Geef burn-out geen kans  

Vokans 

 
In module 1 leert de deelnemer wat stress kan doen met een mens, en hoe overmatige stress kan 
uitmonden in burn-out. Zijn er persoonsgebonden factoren die ervoor zorgen dat iemand meer kans 
maakt op een burn-out? Welke fases doorgaat deze persoon? Hoe herken je een burn-out? 
 
Module 2 spitst zich toe op diverse manieren om preventief aan de slag te gaan i.f.v. werkbaar werk, 
en burn-out geen kans te geven. Preventie voor jezelf, maar ook naar anderen toe, bij wie je signalen 
opmerkt. 
 
Doelstellingen 
Met deze interactieve vorming willen we deelnemers uit de social profit bewust maken van de 
risico's van overmatige stress waarvan burn-out een chronisch gevolg kan zijn. We loodsen hen 
doorheen de verschillende fases van burn-out en geven ook praktische tips & tricks om preventief 
aan de slag te gaan i.f.v. werkbaar werk. Hiermee ontwikkelen ze hun eigen handvaten en 
energiegevers tijdens en buiten hun job, en krijgen ze ook kapstokken mee om stresssignalen bij 
collega's te detecteren. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen van 9u tot 12u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 7 juni 2022 

Dinsdag 14 juni 2022 

Online 

CODE: VF22WEL004 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 20 deelnemers. 
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Bouwen aan mentaal vermogen  

Alert! 

 
Effectieve beleving en bewustwording staat centraal op dag één. Het teamconcept omvat een te 
bouwen huis van mentaal vermogen, een huis met verschillende kamers, waarbij elke themakamer 
(mentaal aspect) wordt gekoppeld aan een activiteit.  
 
Hoofdvragen tijdens dag twee: 'Hoe (h)erken ik stresssignalen bij mezelf en in mijn dichte omgeving?' 
en 'Welke tips en strategieën kunnen mij en mijn team helpen om stress en overspanning te 
vermijden en reduceren, alsook om elkaar erover aan te spreken?'. Zowel tips en handvaten omtrent 
primaire als secundaire preventie worden meegenomen in deze opleiding. De uiteindelijke output na 
dag 2 is een individueel plan van aanpak, als ook actiepunten op teamniveau. 
 
Doelstellingen 
Via dit programma verzamelen deelnemers inzicht in het stresscontinuüm zodoende de deelnemers 
zelf (aanhoudende) stress en burn-out kaderen in dit model. Via een veilige sfeer worden de 
deelnemers in staat gesteld om zowel de eigen stresssignalen als die van collega's te herkennen. 
Deelnemers zijn aan het eind van deze opleiding eveneens in staat om strategieën toe te passen om 
aanhoudende stress te reduceren in het (werk)leven. 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen van 9u tot 12u. 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 16 november 2022 

Vrijdag 25 november 2022 

Online  

CODE: VF22WEL005 

 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Hartcoherentie als techniek in jouw praktijk 

NXT-PRO 

 
Sessie 1: 

• waarom lichaamsgericht werken? 

• Bessel Van der Kolk Mohawk of consciousness 

• leren voelen ipv ademen 

• hoe begeleid je de cliënt in zijn eerste oefening. 
 
Sessie 2: 

• werken met biofeedback 

• wat zijn de voordelen voor de cliënt? 

• een coach thuis 

• wat is HRV en wat is de invloed van emoties? 

• wat wanneer je cliënt een slechte meting doet? 

• gedragstherapie: leren voelen. 
 
Doelgroep  
Trainers in bedrijven, organisaties die instaan voor welzijn op de werkvloer.. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen van 9u tot 12u. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 7 maart 2022 

Maandag 14 maart 2022 

Tour & Taxis 

Havenlaan 86C 

1000 Brussel 

 

CODE: VF22WEL006 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 15 deelnemers. 
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Met meer veerkracht aan het werk door hartcoherentie  

Hoofdweg 

 
In deze uitdagende tijd is er meer zorg en aandacht nodig voor de veerkracht van medewerkers en 
teams en op die manier ook de veerkracht van de hele organisatie. 
In deze opleiding leer je bij jezelf stress te herkennen en te managen. Hierdoor leer je om beter om 
te gaan met uitdagingen en stressvolle situaties, zowel privé als op het werk. 
Je leert hartcoherentietechnieken. Door deze eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde en 
meetbare technieken leer je meer efficiënt en alert te reageren op stressvolle situaties. Je leert de 
technieken in te zetten op deze momenten. 
Wat is stress en wat doet stress met het lichaam? 
Wat is hartcoherentie en hoe werkt deze op stress? 
Hoe kunnen we deze (meetbare) hartcoherentietechnieken inzetten op de werkvloer? 
 
Doelstellingen 

• bij jezelf stress herkennen en managen 
• leren van hartcoherentietechnieken en deze inzetten. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16. 
 

Wanneer Waar 

Maandag 21 april 2022 Bedrijvencentrum De Punt 

Kerkstraat 108 

9050 Gentbrugge 

 

CODE: VF22WEL007 

Dinsdag 8 november 2022 Scoutshuis 

Wilrijkstraat 45  

2140 Antwerpen 

 

CODE: VF22WEL008 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 8 deelnemers. 
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Stress omzetten in positieve energie 

Ankerpunt 

De kunst van niet al-TIJD. 

• stressmechanisme uitgelegd in het dagelijkse leven-werk 

• burn-out - Bore-out 

• hoe herken je negatieve stress? Wetenschappelijke verklaring 

• window of tolerance 

• psychische en fysische gevolgen van stress 

• faalspiraal, piekerstress 

• stress bij jezelf 

• tweede handsstress. 
 
Welbevinden, fundamenteel zelfvertrouwen en groei 

• herkaderen, out-of-the box denken, focus op het positieve op de werkplek en thuis 

• grenzen trekken, timemanagement agenda en planning, durven neen zeggen, luisteren naar 
je lichaam. 

 
Praktische oefeningen om stress te voorkomen en te beheersen. 
 
Doelstellingen 
Na deze sessie weet je: 

• hoe het stressmechanisme in zijn werk gaat 

• de samenhang tussen stress, burn-out, bore-out en depressie 

• het nut en noodzaak van stress 

• hoe je gezonde stress kan detecteren 

• de gevaren van ongezonde stress 

• hoe je ongezonde, negatieve stress kan voorkomen 

• wat positieve, nuttige stress is 

• hoe je positieve stress kan stimuleren en inzetten voor jouw doelen 

• praktische tips en tricks voor jouw werkdomein (maar ook privé). 
 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alle sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen van 9u tot 12u. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 10 maart 2022 

Donderdag 24 maart 2022 

Online  

CODE: VF22WEL009 

Vrijdag 14 oktober 2022 

Vrijdag 28 oktober 2022 

Online  

CODE: VF22WEL010 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Je goed voelen tijdens je werk  

Prik Prik 

 
We gaan samen kijken naar wat jij nodig hebt om je goed te voelen op de werkvloer. Daar maken we 
onderscheid tussen dat waar we invloed op hebben en wat buiten onze capaciteit tot verandering 
ligt. Waar we invloed op hebben, leren we helder communiceren, zowel actief onze behoeften 
aangeven, als onze grenzen neerzetten. Hier leren we ook wat een werkplek gezonder kan maken. 
In de zorg zijn er ook zaken waar we geen invloed op hebben, zoals bijvoorbeeld te weinig personeel, 
enz... Hier gaan we kijken hoe we daar intern op een rustige manier mee om kunnen gaan. We 
verdiepen ons in de werking van ons zenuwstelsel en leren op een speelse manier zeer bruikbare 
technieken om onszelf te reguleren tot rust wanneer de werkdruk oploopt. 
 
Doelstellingen 

• helderheid krijgen op wat je nodig hebt om je goed te voelen op de werkvloer 
• begrijpen waar je invloed op kan hebben en waarop niet 
• je behoefte voor welzijn kunnen communiceren 
• je grenzen kunnen aangeven 
• leren omgaan met stress op het werk 
• leren hoe je tot rust kan komen te midden van volle of moeilijke dagen. 

 
Doelgroep  
Zorgverleners en leidinggevenden. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 31 mei 2022 Online  

CODE: VF22WEL011 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 deelnemers. 
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Zelfzorg 

Zelfzorg door je zorg voor anderen te leren begrenzen  

Kwadraet 

 

• je missie als zorgverlener 

• de zwakke plek in je missie 

• hoe appelleerbaar ben jij?  

• je balans in geven en ontvangen 

• hoe kan je zorgzaam begrenzen? 

• wat is het min. dat je steeds kan doen voor een ander? Het gevoel van de ander valideren. 

• je grens lichamelijk aangeven. 
 
Doelstellingen 
Deelnemers de balans tussen het appel van anderen en zelfzorg laten herinstalleren. 
 
Doelgroep  
Iedereen die in een zorgend beroep last heeft om zichzelf te begrenzen. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Dinsdag 8 november 2022 Hof van Watervliet 

Oude Brug 27 

8000 Brugge 

CODE: VF22WEL012 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 

  



 

152 - Vormingsfonds LDE 2022  

  

 

Je grenzen kennen en bewaken  

Impuls 

 
Vind je het moeilijk om nee te zeggen? Heb je steeds de neiging om je grote hart, goede wil en inzet 
te tonen? Zelfs als dat ten koste gaat van je eigen welzijn? Dit is hét moment om bewust stil te staan 
bij je grenzen en om 'nee' te leren zeggen, in verbinding met jezelf en de ander. 
Of hoe kan je reageren als de ander zijn/haar grens aangeeft? Wat kan jij doen om tot iets te komen 
waar je beide blij van wordt?  
Deze cursus zal jou daarin ondersteunen. Je leert de signalen van je lichaam en geest te herkennen, 
erkennen en bekennen, en zo je eigen behoeften en grenzen goed aan te voelen. De volgende stap is 
aangeven tot waar je kan gaan en wanneer je jouw limiet bereikt hebt: vanuit je innerlijke kracht en 
met respect voor de ander. Je luistert naar wat leeft in de ander en nodigt uit tot dialoog. 
 
Doelstellingen 

• je kan in je eigen kracht gaan staan en je grenzen aangeven 
• effectiever en betrokken samenwerken 
• (werk)relaties behouden en versterken 
• je eigen noden en behoeften en die van anderen leren inschatten. 

 
Doelgroep  
Alle medewerkers uit alles sectoren. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u30 tot 16u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 2 juni 2022 

Donderdag 16 juni 2022 

Avansa Mid-Zuidwest 

Wandelweg 11 

8500 Kortrijk 

 

CODE: VF22WEL013 

Donderdag 6 oktober 2022 

Donderdag 20 oktober 2022 

Provinciehuis Vlaams-Brabant 

Provincieplein 1 

3010 Leuven  

 

CODE: VF22WEL014 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Niet (meer) in het rood: Hoe geef ik mijn grenzen aan op een gepaste manier?  

Mentor vzw 

 
• Ervaringen delen: Hoe grenzen voelen en deze aangeven? 

• Connecteren en bewust worden van het eigen energieniveau: wat zijn mijn energiegevers en 
energienemers en wat vertellen deze over mezelf? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn 
batterijen niet leeglopen? 

• Het belang van communicatie: hoe op een gepaste, fijn afgestemde manier leren 
communiceren. Hoe verwoord en ga ik om met een probleem, andere aanpak, ... en kan ik 
dit op een niet-reactieve manier verwoorden. 

• Wat neem ik mee naar mijn werkveld? 
 
Doelstellingen 
Deze workshop is er op gericht om te kijken en te luisteren naar verschillende ervaringen van hoe 
mensen kijken naar grenzen kunnen aangeven. Vaak wordt beroep gedaan en druk gelegd waardoor 
'neen' zeggen vaak niet lukt en velen hierdoor over hun grens gaan, soms onbewust. Deze workshop 
leert mensen bewust stilstaan bij hun grenzen, wanneer ga je in het rood, en leert hoe hiermee om 
te gaan. In deze workshop gaan deelnemers bij zichzelf na wat hen energie geeft en wat energie 
neemt om van hieruit zicht te krijgen op hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. Ze krijgen de kans 
om ervaringen te delen met elkaar en zo van elkaar te leren. Deelnemers leren dichter bij zichzelf te 
komen, hun persoonlijke alarmbelletjes te (her)kennen en van hieruit te communiceren naar de 
buitenwereld op een gepaste manier. 
 
Doelgroep  
Mensen die wel weten zeggen maar niet durven. Zij die 'neen' denken, maar zichzelf 'ja' horen 
zeggen. Ze aanvaarden extra werk, ook al hebben ze er geen tijd voor. Ze vermijden conflictsituaties. 
 
Praktisch 
Duur: 2 halve dagen. 
 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 9 november 2022 van 9u tot 12u 

Woensdag 23 november 30min af te spreken 
met de opleider 

Online  

CODE: VF22WEL017 

 
Aantal deelnemers 
Maximum 6 deelnemers. 
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Zorgen voor jezelf in een wereld van de zorg  

VIVES 
 

• inleiding in praktische tips en methodieken om een balans te vinden in psychisch welzijn (aan 
de hand van tools en oefeningen om meer zelfinzicht te verkrijgen) 

• aan de slag gaan met bouwstenen voor je eigen zelfzorg 

• discussie en uitwisseling over eigen meningen en ervaringen 

• impact van psychisch welzijn op de werksituatie 

• stilstaan bij de mythe van de 'grenzeloze' hulpverlener 

• reflectie met praktische en toepasbare tips om hiermee individueel en in team aan de slag te 
gaan. 

 
Doelstellingen 

• Inzicht brengen in praktische tips en methodieken om een balans te vinden in het psychisch 
welzijn. 

• Het belang van zelfzorg correct inschatten, stilstaan bij factoren die de eigen zelfzorg 
mogelijks kunnen beïnvloeden en eigen mogelijkheden en beperkingen op dit vlak 
benoemen. 

• De impact van psychisch welzijn op de werksituaties benoemen, en inzicht krijgen in 
mogelijkheden om de veerkracht van het individuele teamlid te verhogen en de veerkracht 
van het team als geheel hoog te houden. 

 
Doelgroep  
Verpleegkundigen en verzorgenden. 
 
Praktisch 
Duur: anderhalve dag waarvan een halve dag online en 1 dag klassikaal. 
Online: 10u45 – 12u45. 
Klassikaal 9u – 17u. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 8 september 2022 

Donderdag 15 november 2022 

Online  

VIVES Campus Roeselare 

Wilgenlaan 32 

8800 Roeselare 

CODE: VF22WEL016 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 15 deelnemers. 
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Nazorg 

Nazorg voor medewerkers bij crisissituaties 

 Anker vzw 

 

• crisissen of ingrijpende gebeurtenissen: omschrijving - soorten - verloof – effecten 

• stress: soorten – gevolgen 

• mijn rol, mijn mandaat: duidelijk? Formeel en/of informeel - individueel en/of collectief 

• (h)erkennen noden/behoeften van medewerkers 

• mogelijke valkuilen 

• waar ga ik zelf mee aan de slag: persoonlijk actieplan 

• welke aanbevelingen neem ik mee naar mijn team, leidinggevende, organisatie ... 
 
Doelstellingen 
Verkennen van mogelijkheden om medewerkers passend te ondersteunen na een crisissituatie, op 
middellange en langere termijn, zodat ze zich verder met (her)nieuwde energie kunnen engageren. 
 
Doelgroep  
Medewerkers en teamleden bij de zorg. 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u tot 16u. 
 

Wanneer Waar 

Woensdag 15 juni 2022 

Woensdag 29 juni 2022 

Online  

CODE: VF22WEL017 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 10 deelnemers. 
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Kijken als in een bioscoop: terugblikken op en verwerken van heftige emoties 

HIVSET 

 
Samen met de deelnemers gaan we kijken: waar komen conflicten en emotionele gebeurtenissen 
vandaan? Kunnen we dit inschatten en zo niet zijn we sterk genoeg om dit op te vangen? Door te 
weten wat onze draagkracht is, kan veel verholpen worden. Indien we toch te maken hebben met 
onverwachte emotionele impact, hoe gaan we voor onszelf zorgen dat we dit kunnen verwerken. 
 
Doelstellingen 
Omgaan met niet alledaagse gebeurtenissen die emotioneel impact kunnen hebben in ons leven of 
als traumatisch worden ervaren. Door gebruik van een bepaalde methodiek kunnen we zaken gaan 
kaderen voor onszelf. Afstand nemen van conflicten en het verwerken ervan. 
 
Doelgroep  
Zorgverstrekkers. 
 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 15u30. 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 13 oktober 2022 Online  

CODE: VF22WEL018 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 12 deelnemers. 
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Delen van ervaringen – kom op verhaal  

Kwadraet  

 
Kwadraet biedt - vanuit hun achtergrond van coachen en groepswerk - jou de ruimte om op verhaal 
te komen. Je kan in groep je gedachten en je gevoel delen. Je hoort hoe het bij anderen is. Om elkaar 
te waarderen in wat het beste was dat je kan doen, in wat elk over zichzelf leert. In wat je bij jezelf 
ontdekt aan talent, waarden en aspiraties, aan kijk op het leven. Maar bovenal om bij elkaar te zijn, 
om stil te staan, om samen op verhaal te komen en even niets te moeten. 
 
Doelstellingen 
Delen van ervaringen uit de crisisperiode om zo zorg te geven aan wie zo hard gezorgd heeft en 
draagkracht te genereren om verder te gaan. 
 
Doelgroep  
Zorg- en hulpverleners die in de coronacrisis het beste van zichzelf gaven. 
 
Praktisch 
Duur: een halve dag, van 9u30 tot 12u30. 
 

Wanneer Waar 

Vrijdag 13 mei 2022 3Vision 

Rijdende Altillerielaan 5 

3000 Leuven 

CODE: VF22WEL019 

 
Aantal deelnemers 
Minimum 8 en maximum 16 deelnemers. 
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Onbeperkt Talent 
 
Met het project ‘Onbeperkt Talent’ ontdekken werkzoekenden met een arbeidsbeperking hun talent 
voor de social profit en brengen we hen in contact met werkgevers. We zullen van januari 2020 
t.e.m. maart 2022: 

• werken aan tools voor werkzoekenden en werkgevers om meer tewerkstelling van mensen 
met een arbeidsbeperking in de sector te bekomen. 

• ontmoeting creëren tussen werkzoekenden met een arbeidsbeperking, hun jobcoaches en 
werkgevers uit de social profit. 

Cultuursensitieve Zorg 
 
Cultuursensitieve zorg is het aannemen van een cultuursensitieve houding in een individuele 
zorgrelatie. Een cultuursensitieve houding vertrekt van de cliënt als uniek persoon en start met open 
en onbevangen kijken naar wat hij of zij als individu nodig heeft. 
Wil je meer weten over cultuursensitieve zorg, neem dan eens een kijkje op onze 
website www.pigmentzorg.be. 

• Als organisatie kan je ook werken aan een beleid rond cultuursensitieve zorg. 

• Of misschien is het leertraject Ziedet? wel iets voor jou. Daarin leer je cultuursensitief 
omgaan met cliënten en collega's. 

https://www.pigmentzorg.be/
https://www.vivosocialprofit.org/cultuursensitief-omgaan-met-clienten-en-collegas

