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Inleiding

Onze Leer-Doe-Ervaardag
Deze inspiratiedag in november 2016 was een succes. Het
was een goede mix van theorie en praktijk: ‘Lerenleervormen-leerstijlen’ belicht vanuit nieuwe invalshoeken,
begeesterende getuigenissen, geslaagde proefsessies. En last
but not least, tevreden deelnemers!
Meer info: www.vivosocialprofit.org/leer-doe-ervaardag
We verspreidden er onze eerste gedrukte vormingsbrochure.
Intussen verstuurden we er eentje naar elke LDEonderneming . Geen ontvangen? Je vindt ze ook op
http://www.vivosocialprofit.org/downloads-lde. Heb je graag
een of meerdere gedrukte exemplaren? Meld het ons op
vormingen@vivosocialprofit.org.

Wat is het ruimere kader voor onze vormingen?
In het Vlaams Intersectoraal Akkoord is het budget van het
Vormingsfonds bepaald, alsook de voorwaarde dat we deze
middelen moeten inzetten op:
 versterking van beroepsoverstijgende competenties
 permanente vorming rond dienstverlenende activiteiten
 loopbaanontwikkeling
 persoonlijke ontwikkelingsplannen
 implementeren van een kwaliteitsmodel.
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Wie kan deelnemen?
 Doelgroepwerknemers die tewerkgesteld zijn door een
lokale diensteneconomieonderneming kunnen aan de
vormingen deelnemen,
 en hun (werkvloer)begeleiders. Hieronder verstaan we
de werknemers die instaan voor de begeleiding van deze
doelgroepwerknemers op de werkvloer. Ook
personeelsleden die mee instaan voor het kwaliteitsvol
organiseren van de werking van de lokale
diensteneconomieonderneming met het oog op de
duurzame tewerkstelling van de doelgroepwerknemers
kunnen deelnemen.
De vormingen moeten steeds ten goede komen aan de
werking van de LDE-onderneming.

Ken je ons aanbod?
We organiseren en financieren een kalenderaanbod. Hierbij
leggen wij de vormingen, zowel plaats, datum als lesgever,
vast. Deelname kost niets.
Bij subsidies neem je zelf initiatief om de gewenste vorming
te organiseren. Wij financieren de vorming na goedkeuring
van je aanvraag.

Zo is het
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Wat vind je in ons aanbod 2017?
Voor de samenstelling van het kalenderaanbod 2017, lieten
we ons inspireren door de vele suggesties van de deelnemers
aan de Leer-Doe-Ervaardag 2016.
En zoals uit het bovenstaande schema blijkt , bieden we
dezelfde subsidieformules aan als in 2016.
Ons antwoord om optimaal in te spelen om de leernoden en
ontwikkeldoelen van de LDE-medewerkers.
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1. Kalenderaanbod voor
doelgroepwerknemers
tewerkgesteld in een lokale
diensteneconomieonderneming

Ken jezelf!
Groep INTRO
Inhoud
In deze vorming doe je meer kennis op over jezelf. Zelfkennis
is weten ‘Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?’. Je leert het
onderscheid tussen zelfbeeld en imago kennen (hoe zie je
jezelf? – hoe zien anderen mij?). Je gaat op zoek naar jouw
kwaliteiten via het kwaliteitenspel. Je leert een kernkwadrant
over jezelf invullen. Je tekent jouw toekomstdroom uit en
maakt de vertaling hiervan naar de realiteit. Je verzamelt alle
opgedane info over jezelf in een beknopte portfolio.
Doelen:
De deelnemers
 krijgen een beter zelfinzicht: wie ben ik? Wat kan ik? Wat
wil ik?
 kunnen een beschrijving van zichzelf geven
 kennen hun kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, allergieën
 kunnen hun dromen aftoetsen aan de realiteit
 idealiter ook: worden voorbereid op een gesprek daarover
met hun ‘leidinggevende/begeleider’. We gaan er immers
van uit dat deze opleiding pas echt nuttig kan zijn,
wanneer er als opvolging ook een gesprek met de
leidinggevende voorzien is. Zo kan er optimaal gebruik
gemaakt worden van de opgedane inzichten.

Uiteindelijk resultaat: de deelnemers hebben meer
zelfinzicht. Ze hebben een beknopte portfolio waarin ze alle
opgedane info over zichzelf hebben verzameld.
Werkvorm
Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en
groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie
ervaringen om tot inzichten over jezelf te komen. We passen
de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van
praktische oefeningen (bespreking situaties, stellingen,
rollenspelen …).
Praktisch
Duur: 1 dag van 9u00-12u30 en 13u00-16u30
Wanneer
Woensdag
17 mei 2017
Woensdag
15 november 2017

Waar
Groep Intro, Dr. E. van Dammestraat 32,
2660 Hoboken
Vormingplus Oost-Brabant, Paul van
Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief
en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende
ruimte voor oefening.
Lesgevers
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maakt Groep
INTRO werk van persoonlijke groei van mensen. We doen dit
via tewerkstelling, vorming en begeleiding. Groep INTRO
werkt in heel Vlaanderen en Brussel.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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De kracht van feedback
Vokans
Inhoud
Voormiddag:
 De gedragsstijlen: de manier waarop je een boodschap
overbrengt.
 Wat is feedback?
 Wanneer en waarom wordt feedback gegeven?
 Positieve en negatieve feedback
 Omgaan met gekregen feedback
 Zelf geven van feedback
 Je communicatiestijl
Namiddag
 Oefenen op feedback geven en ontvangen
 Toepassen op een werksituatie en dit vertalen naar
collega’s en werkgever.
Doelen
Je verdiept je in het geven en krijgen van feedback zodat je
dit nadien kunt toepassen in je dagdagelijkse werksituatie.
Op het einde van de vorming kijken we naar de uitdagingen in
het formuleren en ontvangen van feedback die je zelf
aangeeft. Zo kan de inhoud die tijdens de vorming aan bod
kwam zeker verder opgevolgd worden.
Werkvorm
Tijdens de opleiding werken we interactief en komt een
variatie aan werkvormen aan bod. Zo kunnen we de leerstijl
van elke deelnemer aanspreken waardoor iedereen zoveel
mogelijk uit de opleiding kan halen. Door de aangereikte
kennis ook in te oefenen, kun je er nadien zelf mee aan de
slag.
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Praktisch
Duur: 1 dag van 9u00-12u30 en 13u00-16u30
Wanneer
Donderdag
27 april 2017
Donderdag
16 november 2017

Waar
Hof van Watervliet, Oude Burg 27,
8000 Brugge
Vokans Gent, F. Van Rijhovelaan 241,
9000 Gent

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief
en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende
ruimte voor oefening.
Lesgevers
In Brugge: Stefanie Herpoel
Stefanie is meer dan 10 jaar bij Vokans actief als educatief
medewerker/coach. Zij staat o.a. in voor de trainingen
‘formele gesprekken voeren’ en ‘gesprekstechnieken’ in
opdracht van VIVO vzw.. Ook als jobcoach op de werkvloer
heeft zij vanuit de 2-klantenbenadering een ruime kijk op en
ervaring met loopbaanprocessen in organisaties.
In Gent: Marianne Degraeve
Als leidinggevende in binnen- en buitenland heeft Marianne de
nodige ervaring kunnen opbouwen in het opvolgen en coachen van
medewerkers. Bovendien volgde ze een aantal opleidingen in
binnen- en buitenland waarin omgaan met feedback aan bod
kwam.
Als educatief medewerker/coach bij Vokans geeft ze vormingen
waarin omgaan met feedback centraal staat. Bij individuele
coachings wordt eveneens rond dit thema gewerkt.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Omgaan met verandering
Impuls vzw
Inhoud
Alles in ons leven verandert. Het leven zelf is één grote
verandering, niets blijft hetzelfde. Voor sommige
veranderingen hebben we zelf gekozen, maar soms
veranderen ook dingen terwijl we dit niet willen, bijvoorbeeld
in je relatie of op je werk. Je wordt geconfronteerd met een
herstructurering, je komt in een nieuw team terecht, of je
jobinhoud blijkt helemaal te veranderen. Privé verandert je
gezinssituatie of je moet noodgedwongen op zoek gaan naar
een andere invulling van je vrije tijd. Hoe gaan we hiermee
om?
In deze vorming staan we stil bij de impact van dergelijke
veranderingen op jou als persoon. We gaan op zoek naar
ieders kwaliteiten en sterktes. We delen ervaringen, kijken
wat werkt en wat jijzelf en de anderen eruit geleerd hebben.
We stimuleren en zetten aan tot oplossingsgericht denken.
We eindigen de dag met een concreet actieplan voor iedere
deelnemer.
Werkvorm
We werken ervaringsgericht en interactief, vertrekkend
vanuit de kennis en de ervaringen van de deelnemers en
gekoppeld aan hun dagelijkse werkcontext.

Vormingen LDE – 2017

13

Praktisch
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30, met een uur middagpauze
Wanneer
Woensdag
8 maart 2017
Donderdag
19 oktober 2017

Waar
Scoutshuis, Wilrijkstraat 45,
2140 Antwerpen
Geuzenhuis, Kantienberg 9,
9000 Gent

Aantal deelnemers: maximum 12 deelnemers.
Lesgever
Inge Melotte is licentiate arbeids- en organisatiepychologie.
Ze werkt 10 jaar als trainer en procesbegeleider in de profitsector en de sociale sector. Ze verdiept zich in thema’s als
‘verbinding houden bij veranderingsprocessen’, ‘veerkrachtig
in je job staan’ en ‘talentgericht werken’.
Opleidingen die ze gaf aan doelgroepwerknemers lokale
diensteneconomie zijn een vierdaagse opleiding over ‘Maak
werk van je toekomst’ en eentje over ‘Sterk naar werk’.
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Ontwikkel je talent
D-na
Inhoud
Tijdens deze opleiding krijg je zicht op je talenten en je
drijfveren. Daarnaast gaan we op zoek hoe je deze talenten,
met het oog op je toekomst, kan inzetten en verder
ontwikkelen in je huidige job.
Tenslotte krijg je zicht op hoe jij het beste leert en brengen
we in kaart hoe je bepaald gedrag en talenten kan aanleren
op de werkplek.
We sluiten de dag af met het maken van een actieplan voor je
eigen ontwikkeling.
Werkvorm
We werken interactief en vanuit de ervaring en de praktijk
van de deelnemers.
Tijdens deze vorming gaan we actief en in kleine groepen aan
de slag met volgende tools:
 talententoolbox of kwaliteitenspel met korte kadering;
 het inspiratiespel;
 een loopbaantijdslijn;
 de leercirkel van Kolb.
Elke deelnemer sluit de dag af met een actieplan om de eigen
talenten verder te ontwikkelen en de opdracht dit te
bespreken met zijn leidinggevende/begeleider.
Praktisch
Duur: 1 dag van 9u00-12u15 en 13u00-16u30
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Wanneer
Vrijdag
9 juni 2017
Maandag
6 november 2017

Waar
Geuzenhuis, Kantienberg 9,
9000 Gent
Scoutshuis, Wilrijkstraat 45,
2140 Antwerpen

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
10 deelnemers.
Lesgever
Kris Verherstraeten werkt sinds 2011 voor D-na en is
maatschappelijk werker van opleiding. In zijn job als trainer is
hij dagelijks bezig met werken rond de persoonlijke
ontwikkeling van medewerkers met betrekking tot allerlei
thema’s. Sinds 2010 werkt hij regelmatig met
doelgroepwerknemers voor lokale besturen en dit in het
kader van artikel 60, WEP + en IBO.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Omgaan met stress
Groep INTRO
Inhoud
 WAT is stress?
 HOE merk je dat je stress hebt? Welk effect heeft stress op
jou? (positief/negatief)
 Wat zijn OORZAKEN van stress? Waar krijg je stress van?
 Hoe kan je stress VOORKOMEN? (op het werk/ thuis /
elders…)
 Hoe kan je op een goede manier OMGAAN met stress?
 Ketelmodel voor stresshantering (vuur minderen, stoom
aflaten, ketel verstevigen)
 Tips om om te gaan met stress
 Inoefenen: hoe zou je omgaan met stress in de volgende
situaties?
Doelen
De deelnemers
 weten wat stress is en hoe dat tot uiting komt bij henzelf.
 weten dat stress positieve en negatieve effecten heeft.
 kennen de oorzaken van hun eigen stress
 kennen enkele technieken om met hun stress om te gaan
 hebben inzicht in het ketelmodel voor stresshantering
 leren zich ontspannen aan de hand van kleine
oefeningetjes
Werkvorm
Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en
groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie
ervaringen om tot de theoretische inzichten over het omgaan
met stress te komen. We passen de nieuwe inzichten meteen
ook toe aan de hand van praktische oefeningen (bespreking
situaties, stellingen, rollenspelen …).
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Praktisch
Duur: 1 dag van 9u00-12u30 en 13u00-16u30
Wanneer
Vrijdag
21 april 2017
Donderdag
9 november 2017
Donderdag
30 november 2017

Waar
Groep Intro, Dr. E. van Dammestraat
32, 2660 Hoboken
Groep Intro, Spitaalpoortstraat 51,
9000 Gent
Groep Intro, Nieuwstraat 7,
8000 Brugge

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief
en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende
ruimte voor oefening.
Lesgevers
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maakt Groep
INTRO werk van persoonlijke groei van mensen. We doen dit
via tewerkstelling, vorming en begeleiding. Groep INTRO
werkt in heel Vlaanderen en Brussel.

Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Iedereen is anders, hoe daarmee omgaan?
Agora
Inhoud
We worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met een
groter wordende diversiteit bij de klanten, bij de collega’s, in
de maatschappij in het algemeen. Hoe ga je hiermee om?
In hoeverre spelen je eigen ideeën mee in jouw omgang met
anderen? Heeft dat invloed op jouw communicatie en in jouw
gedrag? Welke ervaringen hebben je collega’s en hoe
gaan zij ermee om?
Werkvorm
Ervaringsgericht, niet schools, interactief.
In deze vorming onderzoeken we onze eigen houding en gaan
we op zoek naar veel concrete tips en aandachtspunten in het
omgaan met diversiteit. En vooral, we gaan het
ook inoefenen.
Praktisch
Duur: 1 dag van 9u00-12u30 en 13u00-16u00
Wanneer
Dinsdag
14 maart 2017
Donderdag
16 maart 2017
Dinsdag
24 oktober 2017

Waar
Stadhuis Genk, Stadsplein 1,
3600 Genk
Scoutshuis, Wilrijkstraat 45,
2140 Antwerpen
Geuzenhuis, Kantienberg 9,
9000 Gent

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
14 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief
en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende
ruimte voor oefening.
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Lesgever
De expertise van Agora is persoonsgerichte training en
begeleiding. Agora werkt met een vast team van 15 trainers,
dat zowel werknemers, leidinggevenden, organisaties als
werkzoekenden kansen geeft tot groei, op een warme en
betrokken manier.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Omgaan met klanten
Groep INTRO
Inhoud
Hoe wil je zelf behandeld worden als klant? Door deze vraag
te beantwoorden, zie je het belang van klantvriendelijkheid in
en geef je betekenis aan het begrip in jouw eigen job. Je leert
actief luisteren naar klanten en omgaan met ‘lastige klanten’.
Zowel verbale als non-verbale communicatie komen in de
opleiding aan bod. Deze opleiding draagt bij tot een grotere
klantentevredenheid, maar ook een grotere tevredenheid en
voldoening van jou als werknemer.
Doelen
 Deelnemers zien het belang in van klantvriendelijkheid en
kunnen omschrijven wat dat inhoudt in hun job
 Deelnemers hechten belang aan verzorgd voorkomen bij
contact met klanten
 Deelnemers leren actief luisteren naar klanten, weten
hoe ze met feedback/kritiek kunnen omgaan en hoe ze
best omgaan met ‘lastige’ klanten.
 De kwaliteit van het geleverde werk en de tevredenheid
van de werknemer en zijn omgeving over het geleverde
resultaat verhoogt.
Werkvorm
Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en
groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie
ervaringen om tot de theoretische inzichten over het omgaan
met conflicten te komen. We passen de nieuwe inzichten
meteen ook toe aan de hand van praktische oefeningen
(bespreking situaties, stellingen, rollenspelen …).

Vormingen LDE – 2017
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Praktisch
Duur: 1 dag van 9u00-12u30 en 13u00-16u30
Wanneer
Woensdag
17 mei 2017
Vrijdag
20 oktober 2017
Woensdag
25 oktober 2017

Waar
Vormingplus Oost-Brabant, Paul van
Ostaijenlaan 22-24, 3001 Heverlee
Groep Intro, Sint-Martensbergstraat 34,
3600 Genk
Groep Intro, Dr. E. van Dammestraat 32,
2660 Hoboken

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief
en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende
ruimte voor oefening.
Lesgevers
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maakt Groep
INTRO werk van persoonlijke groei van mensen. We doen dit
via tewerkstelling, vorming en begeleiding. Groep INTRO
werkt in heel Vlaanderen en Brussel.

Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Omgaan met conflicten
Groep INTRO
Inhoud
In deze opleiding vertrek je vanuit het bepalen van wat een
conflict juist is. Welke conflicten heb je zelf wel eens? Hoe
komt een conflict juist tot stand? We bekijken welke plaats jij
zelf en de andere in een conflict hebben. We leren jou de
mogelijke resultaten van een conflict kennen aan de hand van
het schema van conflicthantering. Je kan bijvoorbeeld een
compromis sluiten, het probleem oplossen, het conflict
ontlopen, toedekken… Je krijgt tips mee die je kan gebruiken
in conflictsituaties en je oefent deze tips in. Resultaat is dat je
conflicten beter kan plaatsen en zo ook beter kan omgaan
met conflicten, zodat deze het werk minder verstoren.
Doelen:
De deelnemers
 weten wat een conflict is en welke soort conflicten er
bestaan
 weten hoe een conflict ontstaat en welke rol ze hier zelf
in spelen
 kennen mogelijke resultaten die kunnen volgen op een
conflict
 weten hoe ze kunnen omgaan met een conflict
 kunnen conflicten beter plaatsen en zo ook beter omgaan
met conflicten, zodat deze het werk minder verstoren.
Werkvorm
Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en
groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie
ervaringen om tot inzichten over jezelf te komen. We passen
de nieuwe inzichten meteen ook toe aan de hand van
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praktische oefeningen (bespreking situaties, stellingen,
rollenspelen …).
Praktisch
Duur: 1 dag van 9u00-12u30 en 13u00-16u30
Wanneer
Donderdag
30 maart 2017
Woensdag
11 oktober 2017
Vrijdag
13 oktober 2017

Waar
Groep Intro, Filips van de Elzaslaan 35,
8500 Kortrijk
Groep Intro, Dr. E. van Dammestraat 32,
2660 Hoboken
Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5,
3500 Hasselt

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief
en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende
ruimte voor oefening.
Lesgevers
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maakt Groep
INTRO werk van persoonlijke groei van mensen. We doen dit
via tewerkstelling, vorming en begeleiding. Groep INTRO
werkt in heel Vlaanderen en Brussel.

Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Preventie van fysieke overbelastingsletsels
tijdens het werk en in de dagelijkse activiteiten
Ergoteam
Inhoud
Inventarisatie van diverse werksituaties en behoeften op
aangeven van de deelnemers (persoonlijke verwachtingen en
vragen)
 Theoretische informatie :
- structuur en werking van het bewegingsstelsel
- niet-belastende en belastende houdingen
- mogelijke klachten en letsels en gevolgen op termijn
- ergonomie: mogelijkheden voor aanpassingen aan de
werkomgeving
 Praktische oefeningen :
- manueel hanteren van lasten - principes en
technieken in verschillende concrete situaties:
optillen, dragen, neerzetten, duwen, trekken, …
- inoefenen in concrete situaties met gebruik van
aanwezige materialen: emmers, dozen, kisten,
bakken, zakken, kruiwagens, …
- oefeningen voor fysieke fitheid en activiteiten in het
dagelijks leven (sporten, poetsen, bed comfort,
fietsen, auto laden en lossen, ... )
Doelen
 Inzicht verwerven in fysieke belasting factoren bij het
werk en kennen van risico’s
 Eigen werkomgeving met een kritische blik leren bekijken
en (her)organiseren
 Goed gebruikmaken van beschikbare werkmiddelen
 Goede praktijken toepassen inzake manueel hanteren van
goederen en verplaatsen van lasten
 Acties ondernemen voor persoonlijke fitness
Vormingen LDE – 2017

25

Werkvorm
 Interactie informatiesessie, met presentatie van
effectieve voorbeelden
 Vraagstelling en overleg in groepjes, volgens
interessegebied
 Demonstraties en praktische oefeningen in de concrete
werkomgeving
 Fysieke oefeningen ter preventie (eenvoudige
bewegingsoefeningen)
Praktisch
Duur: 1 dag van 8u30-12u30 en 13u00-16u30
Wanneer
Dinsdag
9 mei 2017
Donderdag
18 mei 2017
Donderdag
16 november 2017

Waar
Geuzenhuis, Kantienberg 9,
9000 Gent
Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5,
3500 Hasselt
Scoutshuis, Wilrijkstraat 45,
2140 Antwerpen

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
14 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief
en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende
ruimte voor oefening.
Lesgevers
Marijke Daneels, ergotherapeute, of Raymond Coppin,
verpleegkundige, zal de opleiding verzorgen.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Werken, een plezier!?
Groep INTRO
Inhoud
De opleiding bestaat uit drie onderdelen:
1. Ontdekken WAT jou motiveert om te werken.
De deelnemers ontdekken dit aan de hand van het
werkplezierspel. Dit spel geeft inzicht in je werkmotieven:
wat maakt dat je plezier hebt in je werk?
Mijn waarden, mijn interne en externe drijfveren
(intrinsieke en extrinsieke motivatie).
2. Opmaken ACTIEPLAN om je werkmotivatie/werkplezier te
behouden.
3. SPREKEN over je werkmotivatie en actieplan in duo’s of
kleine groepjes, via rollenspel…
Doelen:
 De deelnemers worden zich bewust van wat hen
motiveert om te werken en leren dit onder woorden
brengen.
 Ze hebben een actieplan ‘hoe behoud ik mijn
werkplezier?’.
 Idealiter: de deelnemers worden voorbereid op een
‘motivatiegesprek’ of ‘werkpleziergesprek’ met hun
‘leidinggevende/begeleider’. We gaan er immers van uit
dat deze opleiding pas echt nuttig is, wanneer er als
opvolging ook een gesprek met de leidinggevende
voorzien is. Zo kunnen de verwachtingen van werknemer
en leidinggevende op elkaar afgestemd worden en kan er
daadwerkelijk gewerkt worden aan de motivatie.
Het uiteindelijke resultaat is dat hun motivatie om te werken
groter is.
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Werkvorm
Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en
groepsdynamisch werken. In deze vorming maken we ook
gebruik van een spelmethodiek: we spelen het
werkplezierspel. We vertrekken vanuit jouw ervaringen om
tot inzichten te komen. We passen de nieuwe inzichten
meteen ook toe aan de hand van praktische oefeningen
(bespreking situaties, stellingen, rollenspelen …).
Praktisch
Duur: 1 dag van 9u00-12u30 en 13u00-16u30
Wanneer
Vrijdag
27 oktober 2017

Waar
Groep Intro, Filips van de Elzaslaan 35,
8500 Kortrijk

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
12 deelnemers. Op deze manier kan er voldoende interactief
en vanuit de praktijk gewerkt worden en is er voldoende
ruimte voor oefening.
Lesgevers
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maakt Groep
INTRO werk van persoonlijke groei van mensen. We doen dit
via tewerkstelling, vorming en begeleiding. Groep INTRO
werkt in heel Vlaanderen en Brussel.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
TIP: Groep Intro biedt ook de vorming ‘Hoe voer ik het
werkpleziergesprek met mijn medewerkers?’ voor de
leidinggevenden van de deelnemers aan. In een eendaagse
vorming ervaren ze zelf welk proces de medewerkers tijdens
de opleiding ondergingen en wat het werkplezierspel als
resultaat geeft.
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2. Kalenderaanbod voor alle
medewerkers aan een LDE-afdeling of
-onderneming1
Basiscursus begeleider/instructeur LDE
5-daagse cursus
VONST
Deze cursus is een absolute aanrader voor startende
begeleiders maar ook voor wie al langer in dienst is en graag
wil uitwisselen met collega’s uit andere ondernemingen.
Inhoud
DAG 1
- Wat is lokale diensteneconomie precies?
- Situering sociale economie
- Regelgeving lokale diensteneconomie
- Visie op begeleiden in tewerkstelling en naar
doorstroming in LDE
- De verschillende brillen die een begeleider kan opzetten
DAG 2
- Wie zijn de mensen die je als begeleider/instructeur of
1

Onder (werkvloer)begeleiders verstaan we de werknemers die instaan voor de
begeleiding van deze doelgroep-werknemers op de werkvloer. Ook personeelsleden
die mee instaan voor het kwaliteitsvol organiseren van de werking van de lokale
diensteneconomieonderneming met het oog op de duurzame tewerkstelling van de
doelgroepwerknemers kunnen deelnemen.
De vormingen moeten steeds ten goede komen aan de werking van de LDE
onderneming.
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ploegleider aan het werk zet?
- Wat zijn hun eigenheden?
- Hoe kan je het best met hen omgaan?
- Wat zijn je taken en rollen als begeleider/instructeur?
- Wat is begeleiden op de werkvloer precies?
- Maak kennis met het werkleidersmodel:
- Werkplezier creëren
- Groei en doorstroming mogelijk maken
- Kwaliteit van het werk garanderen
- Netwerking
- Uitdieping werkplezier:
- Werkplezier creëren, hoe doe je dat in de praktijk?
- Welke competenties vraagt dit van de werkleider?
(link met samenwerken en communicatie)
DAG 3
Uitdieping groei: werken aan groei en doorstroming
mogelijk maken
- Kennismaking met basisterminologie: competentiegericht werken, POP’s, doorstroomgericht werken
- Wat kan een begeleider allemaal doen in de praktijk om
groeigericht te werken enerzijds rond bijsturing en
anderzijds rond competentieversterkend coachen?
- Welke leiderschapsstijlen kan een begeleider toepassen
i.f.v. van groei?
- Wat houdt de competentie persoonsgericht werken
precies in?
DAG 4
Uitdieping productie:
- Wat betekent product- en resultaatsgericht werken?
- Hoe kan je als begeleider tot een kwalitatieve productie
komen?
Uitdieping netwerking:
- Wat betekent het intern en extern netwerk voor jou?
Hoe kan je dit inzetten als tool voor je eigen
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professionalisering?
Leer jezelf kennen vanuit je functie en kom tot je eigen
actieplan voor verdere professionalisering.
DAG 5
Casusanalyse rond 3 competenties
- Communicatie (feedback geven en krijgen, instructies
geven, …)
- Samenwerken (overleggen, inspraak geven, sfeer
scheppen, …)
- Persoonsgericht werken (trajecten opvolgen, matchen,
aangepaste werk vinden, …)
Terugkoppeling actieplan: welke acties heb je gezet en hoe
ga je verder?
Ev. bedrijfsbezoek
Werkvorm
 Maak kennis met tal van handvaten die je helpen om de
medewerkers professioneel te begeleiden.
 Maak kennis met functiegenoten en wissel leerrijke
ervaringen uit.
 We toetsen de vaardigheden vooral tijdens casusanalyses
gedurende de opleiding en in het bijzonder op de laatste
dag.
Praktisch
Duur: 5 dagen van 9u00 tot 16u00
Wanneer
Dinsdag
9, 16, 23, 30 mei
en 6 juni 2017
Donderdag
16, 23, 30 nov, 7
en 14 dec 2017
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Waar
De Kriekelaar, Gallaitstraat 86,
1030 Schaarbeek
De Kriekelaar, Gallaitstraat 86,
1030 Schaarbeek
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Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
15 deelnemers.
Lesgevers
VONST is een team van trainers en consultants met hun roots
in de sociale economie. Vanuit passie voor sociale economie,
groei en ontwikkeling voorzien ze een brede waaier aan
trainingen, procesbegeleiding en coaching voor zowel
doelgroepwerknemers als hun begeleiders binnen de sociale
economie. Gesteund door jarenlange praktijkervaring werken
ze rond thema’s als begeleiden van medewerkers en teams,
personeelsmanagement en loopbaanbegeleiding
(doorstroombegeleiding), werkvloerorganisatie en
stresshantering. VONST zorgt dan ook voor een vertaling van
theoretische inzichten naar opleidingspakketten waar
eenvoud, duidelijkheid en praktijkgerichtheid centraal staan.
Inge Laperre en Tom Lerminiaux zijn beiden
trainer/consultant/coach en kunnen terugvallen op hun
jarenlange werkervaring binnen de sociale economie en als
lesgever in deze sector.
Inge geeft de vorming in het voorjaar; Tom in het najaar.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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POP/doorstroomgericht werken
Tweedaagse vorming gevolgd door een
terugkomdag
VONST
Inhoud
VONST integreerde het aspect doorstroom helemaal in de
cursus POP. Het resultaat is een tweedaagse cursus gevolgd
door een terugkomdag. De deelnemers krijgen tussenin een
opdracht rond intern klaarmaken voor doorstroming die in de
terugkomdag verder besproken wordt.
In deze cursus wordt ingegaan op wat een persoonlijk
ontwikkelingsplan is, vanuit welke visies dit instrument
gebruikt kan worden, welke plaats dit kan krijgen in het
geheel van het HR-beleid en hoe gesprekken hierover kunnen
gebeuren.
De volgende onderdelen komen aan bod:
 doel en de meerwaarde van persoonlijke
ontwikkelingsplannen
 de voorwaarden nodig om het werken met POP’s te laten
slagen
 de mogelijkheden om met POP’s te werken in de eigen
werking
 de link tussen POP’s en bestaande
begeleidingsgesprekken.
 hoe kwaliteitsvolle doelen en acties te formuleren en in
een POP te verwerken.
 leren toepassen van gesprektechnieken i.f.v. het werken
met POP’s
 POP’s leren inzetten als doorstromingsinstrument

Vormingen LDE – 2017

33

Praktisch
Duur: 2 dagen en een terugkomdag, van 9u00 tot 16u00
Wanneer
Donderdag
15, 22 en 29 juni 2017

Waar
Mundo-b, Edinburgstraat 26,
1050 Brussel

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
15 deelnemers.
Lesgever
VONST is een team van trainers en consultants met hun roots
in de sociale economie. Vanuit passie voor sociale economie,
groei en ontwikkeling voorzien ze een brede waaier aan
trainingen, procesbegeleiding en coaching voor zowel
doelgroepwerknemers als hun begeleiders binnen de sociale
economie. Gesteund door jarenlange praktijkervaring werken
ze rond thema’s als begeleiden van medewerkers en teams,
personeelsmanagement en loopbaanbegeleiding
(doorstroombegeleiding), werkvloerorganisatie en
stresshantering. VONST zorgt dan ook voor een vertaling van
theoretische inzichten naar opleidingspakketten waar
eenvoud, duidelijkheid en praktijkgerichtheid centraal staan.
Lesgever is Tom Lerminiaux.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Gemotiveerde werknemers, ook als het
moeilijk gaat
Snelcursus van 1 dag voor begeleiders
Tweetakt
Inhoud
Tijdens de opleiding leer je wat je als leidinggevende kan
doen om ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk goed
en graag doen op momenten dat het moeilijk gaat.
Gemotiveerde medewerkers
Een team vol gemotiveerde en bekwame medewerkers: daar
dromen we allemaal van. Wat kan je doen om daar als
werkvloerbegeleider mee voor te zorgen?
 Leidinggeven op maat
 Medewerkers aanspreken op hun talenten en motivatie
 Aan de slag met je organisatie en werkomstandigheden
Wat als het fout gaat?
Hoe kan je iemand aanspreken op zijn foute aanpak of
vervelend gedrag, zonder zijn motivatie onderuit te halen? In
het tweede deel van de dag leer je constructief en kordaat
motiverende gesprekken voeren.
 Helder en open confronteren
 Conflict als aanleiding voor een goed gesprek
 Emoties opvangen en duidelijke afspraken maken
Werkvorm
De opleiding bestaat uit interactieve en boeiende opdrachten
en voorbeelden. Tijdens de verschillende onderdelen ga je
aan de slag met eigen praktijksituaties. De tips die je leert,
pas je meteen toe, zodat je met concrete oplossingen naar
huis gaat.
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Praktisch
Duur: 1 dag van 9u00 tot 16u30
Wanneer
Donderdag
20 april 2017
Dinsdag
7 november 2017

Waar
De Kriekelaar, Gallaitstraat 86,
1030 Schaarbeek
Kwadraet, Koningin Maria
Hendrikaplein 64a, 9000 Gent

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
12 deelnemers.
Lesgever
Tom Iterbeke traint werkvloerbegeleiders. Hij heeft zelf bijna
20 jaar ervaring als leidinggevende in de social profit en
volgde de masteropleiding ‘management in de sociale
economie’ bij Antwerp management School.
Kan ook inhouse aangevraagd worden

36

Vormingen LDE – 2017

Klare taal = dé basis om uw medewerkers
doeltreffend aan te sturen
Twee halve dagen
Mentor vzw
Klare taal is nodig als je als (werkvloer)begeleider:
 goed begrepen wil worden en misverstanden wil
vermijden,
 tijdrovende correcties of extra vragen wil voorkomen,
 niet wil discrimineren en gebruiksvriendelijke info wil
geven.
Je zal ervaren dat klare taal geen kindertaal noch een
amateuristische taal is, maar een noodzakelijk instrument als
leidinggevende op de werkvloer!
Inhoud
De workshop bestaat uit twee sessies (van elk een halve dag):
Sessie 1
 Wat is klare taal?
 Waarom is dit belangrijk?
 Wat zijn de principes van klare taal?
 Spreken en schrijven: hoe wel/niet tot klare taal komen?
 Hoe gebruik je lichaamstaal op een gepaste manier?
Extra aandacht voor anderstaligen en laaggeletterden
Didactisch materiaal voor visualisaties ter ondersteuning van
gebruiksvriendelijke schriftelijke informatie
Sessie 2
 In deze sessie breng je een bestaand document mee dat
je gebruikt op de werkvloer:
- een folder
- het huishoudelijk reglement
- een contract
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een werkbon of bestelbon
een functieprofiel voor functioneringsgesprek
een standaardbrief
Je werkt aan het hertalen naar klare taal van het
document dat je meebrengt.
De trainer begeleidt en geeft tips ‘n’ tricks die voor jou
(en de andere deelnemers) relevant zijn.

Doelen
Na deze workshop zullen de deelnemers
 weten hoe ze beter kunnen omgaan met anderstalige en
laaggeletterde medewerkers
 weten hoe ze in klare taal kunnen spreken en schrijven
 inzien waarom klare taal belangrijk is
 inzicht hebben in de principes van het hertalen naar een
klare en gebruiksvriendelijke taal
 een eigen document hebben hertaald naar klare taal
Werkvorm
Via rollenspel en simulatieopdrachten ervaar je zelf als
(werkvloer)begeleider wat de struikelblokken zijn bij het
mondeling en schriftelijk communiceren met je medewerkers.
Op een interactieve manier reikt een expert handvaten aan
om in klare taal te communiceren.
 Ervarings- & doelgericht met heel wat voorbeelden uit de
praktijk.
 Oefeningen aan de hand van rollenspel en
simulatieopdrachten.
 Werken aan een eigen document biedt ruimte voor
zelfreflectie.
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Praktisch
Duur: telkens twee sessies van elk een halve dag, van 13u00
tot 16u30
Wanneer
Dinsdag
21 en 28 maart 2017
Donderdag
12 en 19 oktober 2017

Waar
Vormingplus Gent -Eeklo,
Reigerstraat 8, 9000 Gent
JINT vzw,Grétrystraat 26,
1000 Brussel

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
10 deelnemers.
Lesgevers
Hedwig Zaman heeft 6 jaar ervaring in het taalcoachen van
anderstaligen op de werkvloer in diverse reguliere bedrijven
en op de opleidingsvloer. Daarnaast verzorgt ze ook
opleidingen over thema’s zoals communicatie (algemeen),
schriftelijke communicatie, assertiviteit, omgaan met stress,
… In 2013 heeft ze zich NODO+, een methodiek van VDAB,
eigen gemaakt om nog efficiënter en doelgerichter te
kunnen taalcoachen.
Binnen de eigen organisatie heeft Hedwig meegewerkt aan
het ontwikkelen van een taalbeleid en taalprofielen van
verschillende functies. De betrokkenheid van de
beleidsmakers in een bedrijf of organisatie vindt Hedwig
noodzakelijk om tot een goede integratie van en
communicatie met anderstalige werknemers te
bewerkstelligen.
Hedwig is maatschappelijk assistent en heeft nog gewerkt
als begeleider en coach van doelgroepwerknemers en
coördinatoren binnen een sociaal economiebedrijf.
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Koen Amerlynck is expert in klare taal en vormingswerker.
Koen heeft 16 jaar ervaring met taalcoaching voor
anderstaligen binnen diverse opleidingen keukenhulp,
poetshulp, … Hij geeft ook taalcoaching op de werkvloer in
kortgeschoolde functies van LDE-ondernemingen,
maatwerkbedrijven, social profit en KMO’s.
Koen is opgeleid als vertaler-tolk (onder andere
gebarentaal). Binnen het opleidingsproject 'Wegwijs' werkt
Koen nauw samen met laaggeletterden. Tot slot verzorgt
Koen de vorming 'Omgaan met doven en slechthorenden' in
opdracht van beschutte werkplaatsen, ziekenhuizen, politie,
lokale besturen en scholen. Koen is erkend NODOinstructeur.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid
Tweedaagse vorming
Groep Intro
Inhoud
Wat is maatschappelijke kwetsbaarheid en wat zijn de
gevolgen daarvan op de werkvloer?
Door middel van ervaringsleren en groepsdynamisch werken
krijg je inzicht in verschillende soorten kwetsbaarheid en
armoede. Op basis van een case van op de eigen werkvloer
leer je omgaan met de kwetsbaarheid van personen en kom
je te weten hoe je maatschappelijk kwetsbare personen kan
versterken.
Doelen
De deelnemers
 weten wat maatschappelijke kwetsbaarheid is en kennen
de gevolgen ervan op de werkvloer
 kunnen benoemen welke maatschappelijke
kwetsbaarheid zij zien bij de werknemers op hun
werkvloer en uitleggen op welke basis ze dat vaststellen
 kennen minstens drie verschillende soorten
kwetsbaarheid en armoede
 krijgen inzicht in wat een ontschuldigingsproces betekent
 krijgen inzicht in het wantrouwen dat mensen uit
generatiearmoede hebben
 brengen tijdens de opleiding minimum één case die zich
voordoet op hun eigen werkvloer en waarin ze beter
willen kunnen omgaan met de kwetsbaarheid van die
betreffende persoon/personen
 leren empowerend/versterkend te werk te gaan met een
maatschappelijk kwetsbaar persoon
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Werkvorm
Groep INTRO werkt steeds via ervaringsleren en
groepsdynamisch werken. We vertrekken vanuit jullie
ervaringen om tot de theoretische inzichten over het omgaan
met maatschappelijke kwetsbaarheid op de werkvloer te
komen. We passen de nieuwe inzichten meteen ook toe aan
de hand van praktische oefeningen (bespreking situaties,
stellingen, rollenspelen …).

Praktisch
Duur: 2 dagen van 9u00 tot 16u30
Wanneer
Woensdag
19 en 26 april 2017
Vrijdag
10 en 17 november
2017

Waar
Groep Intro, Dorpsstraat 30,
1070 Brussel
Groep Intro, Sint-Martensbergstraat
34, 3600 Genk

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
12 deelnemers.
Lesgever
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maakt Groep
INTRO werk van persoonlijke groei van mensen. We doen dit
via tewerkstelling, vorming en begeleiding. Groep INTRO
werkt in heel Vlaanderen en Brussel.

Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Omgaan met stress op de werkvloer
Eendaagse vorming
Vokans
Inhoud
Module 1: Wat is stress en welke gevolgen kan het
hebben?
 Wat is stress?
 Stresssignalen
 Externe oorzaken van stress
Module 2: Hoe (preventief) omgaan met stress?
 Tips om preventief stress aan te pakken
- Stress en een ongezonde levensstijl
- Stress en onrealistische gedachten
- Stress en assertiviteit
 Tips is stressvolle situaties
Doelen
Enerzijds zelf leren omgaan met stress en anderzijds ook
stress-signalen leren herkennen bij medewerkers en hierop
adequaat inspelen.
Werkvorm
Tijdens de opleidingen werken we interactief met de
deelnemers en komt een variatie aan werkvormen aan bod.
Zo wordt elke leerstijl aangesproken en kan dus elke
deelnemer zoveel mogelijk uit de opleiding halen. Door de
aangereikte kennis ook in te oefenen, kunnen de deelnemers
nadien er zelf mee aan de slag.
Op het einde van de vorming kijken waar de deelnemer zelf
aangeeft waar zijn uitdagingen liggen. Zo kan de inhoud die
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tijdens de vorming aan bod kwam zeker nog verder
opgevolgd worden.
Praktisch
Duur: 1 dag van 9u00 tot 16u30
Wanneer
Maandag
20 maart 2017
Maandag
23 oktober 2017

Waar
Scoutshuis, Wilrijkstraat 45,
2140 Antwerpen
Vokans Brussel, Pletinckxstraat 19,
1000 Brussel

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
12 deelnemers.
Lesgevers
Lesgever voorjaar: Annelies Van Loy
Annelies heeft jarenlange ervaring in het geven van
opleidingen aan diverse doelgroepen. De opleiding omgaan
met stress heeft ze intussen reeds vele keren gegeven.
Daarnaast ondersteunt ze werkzoekenden, werknemers en
werkgevers tijdens allerlei transities in hun loopbaan.
Lesgever najaar: Emma Neyens
Emma heeft binnen Vokans ervaring met het werken met
verschillende doelgroepen in zowel het coachen op en
naast de werkvloer als in het geven van diverse trainingen
op de werkvoer.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Personeelsgesprekken voeren
Tweedaagse vorming
Vokans
Inhoud
Dag 1
Module 1: Introductie performancemanagement (PM)
 Kern, doel en voorwaarden van PM en de rol en taken van
een leider in PM
 Uitgangspunten van een effectieve managementcyclus
(plan – do – check – act)
Module 2: De verschillende soorten personeelsgesprekken
Planningsgesprek, POP-gesprek, voortgangsgesprek,
verzuimgesprek, functioneringsgesprek en
beoordelingsgesprek
Module 3: Ervaringsuitwisseling en praktische
toepassingsoefening op de personeelsgesprekken
Dag 2
Module 4: Methodieken en visie
 De waarderende benadering versus de GAP-benadering
 Mentoring en coaching
Module 5: Praktische toepassing: gesprek-en
luistervaardigheden oefenen
 Het criteriumgericht interview (STARR)
 Positieve feedback geven
 Omgaan met kritiek en weerstand
 Actief luisteren
Module 6: Ervaringsuitwisseling betreffende verslaggeving en
beheer informatiegesprekken
Doelen
De medewerker inzicht geven in de verschillende soorten
personeelsgesprekken en de praktische uitwerking ervan
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bespreken. Leren hoe je in een personeelsgesprek
menselijkheid, zakelijkheid en effectiviteit kan
samenbrengen. Deze opleiding wil leidinggevenden in de
socialprofitsector hun kennis verdiepen over het voeren van
personeelsgesprekken en praktisch bruikbare tools en tips
aanreiken.
Praktisch
Duur: 2 dagen van 9u00 tot 16u30
Wanneer
Waar
Woensdag
Centre Rosocha, Brialmontstraat 7,
3 en 10 mei 2017
1210 Sint-Joost-ten-Node
Maandag
Ondernemerscentrum Kortrijk,
16 en 23 oktober 2017
Leiestraat 22, 8500 Kortrijk
Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
12 deelnemers.
Lesgevers
Lesgever voorjaar: Kirsten Drijkoningen
Kirsten is een ervaren Vokans-trainer met expertise in opleidingen
rond feedback en personeelsgesprekken voeren. Daarnaast
ondersteunt ze werkzoekenden en werknemers met een
oriënteringsvraag.
Lesgever najaar: Stefanie Herpoel
Stefanie is meer dan 10 jaar bij Vokans actief als educatief
medewerker/coach. Zij staat o.a. in voor de trainingen
‘formele gesprekken voeren’ en ‘gesprekstechnieken’ in
opdracht van VIVO vzw. Ook als jobcoach op de werkvloer
heeft zij vanuit de 2-klantenbenadering een ruime kijk op
en ervaring met loopbaanprocessen in organisaties.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Teamversterkend werken in bestaande
overlegmomenten
Agora
Inhoud
Vaak hebben we het als leidinggevende heel erg druk met
allerlei praktische en inhoudelijke zaken. We hebben geen tijd
en ruimte om te werken aan het team en het teamgevoel. In
deze vorming ervaar je een heel arsenaal aan oefeningen en
methodieken waarmee je teamversterkend kan werken in
bestaande overlegmomenten.
Besteed hier in elk overlegmoment 10 à 20 minuten tijd aan
en je merkt zeer heilzame effecten op korte en lange termijn:
versterking van het teamgevoel, bevordering van open
communicatie, verhoging van betrokkenheid en participatie,
vermindering van conflicten, verbetering van de
dienstverlening, …
Doelstellingen van teamversterkend werken
 Het teamgevoel versterken
 Open communicatie bewerkstelligen
 Preventie van burn-out en conflicten
 Actieve betrokkenheid in het team vergroten
 Het engagement tijdens teamvergaderingen vergroten
 Begrip en respect onder collega’s vergroten
 Elkaar op een andere manier leren kennen
 Elkaars kwaliteiten en competenties actief leren kennen
 Het ‘wij-denken’ stimuleren
 Een ‘goed-bezig-gevoel’ creëren
 Een waarderende houding ten opzichte van elkaar
promoten
 Door de samenhang van het team te vergroten, verbetert
de dienstverlening aan de klanten
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De activiteiten zijn tijdens de vorming per thema geclusterd:
 Basisvaardigheden bij communicatie
 Feedback geven aan elkaar
 Oplossingsgericht denken
 Persoonlijke inzichten
 Samenwerken
 Energizers
Een 20-tal activiteiten komen aan bod.
Doelen
 Kennismaken met een groot arsenaal aan
teamversterkende oefeningen en methodieken
 Inzicht krijgen in het achterliggende gedachtengoed van
teamversterkende oefeningen en methodieken
 Aanleren van de correcte aanpak en begeleidingswijze
 Zelf ervaren dat de oefeningen en methodieken energie
geven en dat je naar huis gaat met opgeladen batterijen
Werkvorm
Ervaringsgericht, niet schools, interactief.
Deelnemers krijgen uitleg over de verschillende activiteiten,
de aanpak ervan en het achterliggende gedachtengoed. Alle
activiteiten ervaren en leren de deelnemers
proefondervindelijk. De trainer geeft telkens enkele tips en/of
varianten.
Kaders waarop deze activiteiten steunen, zijn: waarderende
aanpak en het bevragen van ieders ijsberg. Beide kaders
versterken de intrinsieke motivatie van medewerkers. De
trainer licht beide kaders kort toe.
Alle activiteiten zijn eenvoudig, ludiek en uitnodigend. Op die
manier kan de leidinggevende ze in ieder team en zonder
voorbereiding toepassen.
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Het resultaat is een syllabus met fiches per activiteit waarin
vermeld staat: aanpak, verloop, doelstellingen, benodigde
materialen, timing.
Praktisch
Duur: 1 dag van 9u00 tot 16u30
Wanneer
Donderdag
27 april 2017
Dinsdag
17 oktober 2017

Waar
Ondernemerscentrum Kortrijk,
Leiestraat 22, 8500 Kortrijk
Scoutshuis, Wilrijkstraat 45,
2140 Antwerpen

Aantal deelnemers: we werken in een groep van maximum
14 deelnemers.
Lesgevers
De expertise van Agora is persoonsgerichte training en
begeleiding. Agora werkt met een vast team van 15 trainers,
dat zowel werknemers, leidinggevenden, organisaties als
werkzoekenden kansen geeft tot groei, op een warme en
betrokken manier.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Uw veerkracht en weerbaarheid vergroten!
Tweedaagse vorming
Fenrir consult
Vandaag de dag staan we op heel veel verschillende manieren
onder druk en zijn we voortdurend onderhevig aan allerlei
veranderingen, herstructureringen, onverwachte
gebeurtenissen, tegenslagen en crisissituaties. De balans
tussen deze belasting enerzijds en onze draagkracht
anderzijds wordt vaak op de proef gesteld.
Deze workshop richt zicht op de individuele medewerker. De
deelnemers krijgen inzichten en technieken aangereikt om
ook in situaties van voortdurende verandering hun veerkracht
te herstellen en op peil te houden. In dit programma ligt de
nadruk vooral op het nemen en versterken van
veerkrachtbevorderende maatregelen. De lesgever reikt
verschillende technieken aan zodat de deelnemers ook in
situaties van voortdurende verandering toch vaardigheden
kunnen inzetten om
 met veranderingen, complexe situaties en onverwachte
tegenslagen zinvol om te gaan
 stressklachten en burn-out te voorkomen
 alsook om met plezier kan blijven werken en het
energiepeil hoog kan houden.
Inhoud
In een eerste deel staan we stil bij het begrip veerkracht en
maken we de balans op van de eigen veerkracht en de
rationale om hiermee aan de slag te gaan. We gaan na welke
veerkrachtbevorderende competenties en interventies er zijn
en kijken naar het gegeven dat ook met een optimale
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veerkracht de boog niet altijd gespannen kan staan.
Individuele leerwensen worden afgebakend.
In het tweede deel worden technieken aangereikt en
toegepast om veerkracht te bevorderen. Deze technieken zijn
geënt op onderzoek naar de competenties waaruit
veerkrachtige mensen putten om weerbaar te blijven. Deze
werden vertaald naar technieken en handvaten waarmee
men in de praktijk aan de slag kan gaan.
Er wordt gewerkt aan o.a.
 ‘Grip krijgen op gebeurtenissen’ door
- te werken vanuit je cirkel van invloed en je energie te
investeren in wat je wel kan beïnvloeden,
- omgaan met frustraties rond dingen waar je geen
invloed op hebt, inperken van “klaaggedrag”,
- oplossingsgericht te werk te gaan.
 ‘Waarom doen we wat we doen?’
 Het vermogen om voluit te leven en te werken door
- doelen na te streven vanuit levensprincipes, waarden,
engagement (persoonlijk en bedrijfsgerelateerd),
- keuzes te leren maken en “ja” te zeggen tegen de
juiste dingen,
- hoe focus bewaken en doelgericht te werk gaan in ‘de
waan van de dag’.
 Sterk in je kwaliteit en waarderen van verschil als
positieve investering in onszelf alsook in ons sociaal
netwerk.
- Zicht hebben op je eigen kwaliteiten en talenten en
deze gericht inzetten in activiteiten en omzetten in
effectief gedrag.
- Sterk blijven in je kwaliteit: je kwaliteit behouden
maar de niet-effectieve gedragsuitingen ervan
omzetten in effectiever gedrag.
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Waarderen van verschil: kwaliteiten van anderen
waarderen, inzetten en ervan leren.
Relativeren: hoe doe je dat nu concreet?
‘Energie als basis’: werken aan de balans van
energiegevers en energievreters en het belang van
herstel .

Werkvorm
Tijdens deze training reikt de lesgever een mix van thema’s en
technieken aan:
 persoonlijke reflectie
 begeleide oefeningen
 brainstorming en groepsdiscussies waarin de technieken
toegepast worden op persoonlijk ingebrachte situaties.
Het ‘toolbox’-principe zorgt voor een gevarieerd aanbod aan
technieken en methodieken. Deelnemers kunnen vervolgens
(in functie van hun leerwens) zelf selecteren waar voor hen
de aandachtspunten liggen die resulteren in een persoonlijk
actieplan. Hoewel de focus ligt op het aanpakken van de
eigen weerbaarheid en veerkracht kunnen verschillende
methodieken ook als techniek gehanteerd worden door
leidinggevenden naar hun team, medewerkers.
Praktisch
Duur: 2 dagen van 9u00 tot 16u30
Wanneer
Donderdag
15 en 22 juni 2017
Vrijdag
10 en 17 november 2017
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Waar
Scoutshuis, Wilrijkstraat 45,
2140 Antwerpen
Geuzenhuis, Kantienberg 9,
9000 Gent
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Lesgever
Erna Claes, mede-eigenaar Fenrir consult
(www.fenrirconsult.com)
Erna Claes is dr in de psychologie - expert trainer/adviseur .
Vanuit haar eigen bevlogenheid en passie voor haar werk
heeft zij 20 jaar ervaring gebundeld in programma’s die
opgebouwd worden zowel vanuit wetenschappelijk
gefundeerde als vanuit praktijkgetoetste invalshoek.
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Verandermanagement: hoe krijg je ze mee?
Tweedaagse vorming
Vonst
Inhoud
In deze opleiding staan de volgende vragen centraal:
Dag 1:
 Hoe kan je mensen motiveren tot verandering?
 Welke veranderingen zijn wenselijk?
 Creëren van een duidelijke en aantrekkelijke
veranderingsvisie
 Hoe kan je mensen motiveren?
 Inzetten van veelzijdige veranderstrategieën : weten
(informeren), willen (enthousiasmeren),moeten
(verplichten), ontdekken (coachen)
Dag 2:
 Hoe pak je veranderingen concreet aan?
 Hoe omgaan met weerstand?
Weerstand durven ontmoeten
Weerstand als uitnodiging tot dialoog
Van weerstand komen tot veranderingsbereidheid
Doelen
De deelnemers inzicht verschaffen in
 het nut van een duidelijke veranderingsvisie
 verschillende veranderstrategieën
 het omgaan met weerstanden bij veranderingen.
Werkvorm
Er wordt sterk vanuit ervaringen van de deelnemers gewerkt
en op basis daarvan worden theoretische concepten
toegelicht. Ervaringsuitwisseling, oefeningen en concrete
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handvaten bruikbaar in de praktijk staan centraal in deze
opleiding.
Praktisch
Duur: 2 dagen: van 9u30 tot 16u30 (inclusief half uur
middagpauze)
Wanneer
Dinsdag
16 en 30 mei 2017
Donderdag
9 en 16 november 2017

Waar
Geuzenhuis, Kantienberg 9,
9000 Gent
De Kriekelaar, Gallaitstraat 86,
1030 Schaarbeek

Aantal deelnemers: de maximale groepsgrootte is beperkt
tot 15 deelnemers.
Lesgevers
VONST is een team van trainers en consultants met hun
roots in de sociale economie. Vanuit passie voor sociale
economie, groei en ontwikkeling voorzien ze een brede
waaier aan trainingen, procesbegeleiding en coaching voor
zowel omkadering als medewerkers binnen de sociale
economie. Gesteund door jarenlange praktijkervaring
werken ze rond thema’s als begeleiden van medewerkers
en teams, personeelsmanagement en loopbaanbegeleiding
(doorstroombegeleiding), werkvloerorganisatie en
stresshantering. VONST zorgt dan ook voor een vertaling
van theoretische inzichten naar opleidingspakketten waar
eenvoud, duidelijkheid en praktijkgerichtheid centraal
staan.
Tine Debaillie verzorgt deze vorming
 Trainer/consultant/coach - Master Sociologie (Ugent) Geaggregeerde in het onderwijs (UGent)
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15 jaar ervaring als consultant in de sociale economie,
welzijnssector en reguliere sector
5 jaar ervaring individuele coach
8 jaar ervaring als trainer/lesgever in de sociale
economie

Kan ook inhouse aangevraagd worden

Vormingen LDE – 2017

57

3.

Kalenderaanbod: praktische
informatie

Hoe inschrijven? Wat kost het je?
Je kan het inschrijvingsformulier downloaden op
www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie
Ongeveer twee weken voor de vorming doorgaat, bevestigen
wij de deelname per mail.
Wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn, zijn we verplicht
om de opleiding te annuleren.
De vormingen zijn gratis. We betalen de factuur van de
lesgever (vorming-, cursus- en vervoerskosten) en van de
locatie.
Wat als een deelnemer niet aanwezig kan zijn?
Deel dit altijd zo vlug mogelijk voor de vorming doorgaat per
e-mail mee: vormingen@vivosocialprofit.org.
Zo kunnen we vermijden dat de cursus doorgaat voor een te
beperkte groep cursisten. En ook annulatiekosten, uiteraard.

Suggesties voor interessante vormingen?
Mail ze ons.
vormingen@vivosocialprofit.org
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4.

Subsidies

Werkmmaat getuigde op onze Leer-Doe-Ervaardag
We nodigden Werkmmaat uit omdat we van deze LDEonderneming jaarlijks heel wat subisidie-aanvragen voor
vormingen voor hun doelgroepmedewerkers ontvangen.
Wij waren benieuwd naar hun visie over vormingen.
Uit het verhaal van Erwin Lauriks, coördinator:
“Dankzij de subsidies van het Vormingsfonds LDE kennen
onze vormingstrajecten een veel dynamischere aanpak:
Positieve dynamiek op verschillende niveaus
 Veel meer vraag van collega doelgroepmedewerkers
naar vorming
 POP-trajecten verlopen veel dynamischer
 Gevoelige versterking van de CV’s
 Kansen op stages in reguliere bedrijven nemen toe
 Zelfvertrouwen van de collega doelgroepmedewerkers
stijgt
 Heeft duidelijk positieve invloed op tevredenheid van
doelgroepmedewerkers
 Positieve concurrentie tussen de collega’s
doelgroepmedewerkers
Spanningsvelden
 Uitvoeren van opdrachten t.o.v. extra vormingstijd
 Minder inkomsten uit opdrachten t.o.v. vormingstijd”
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Wat kan je zoal met onze subsidies?
 een opleiding op maat organiseren op de werkplek
 een opleidingsplan uitvoeren met aandacht voor
prioritaire leervragen of ontwikkelpunten.
Je kan inspelen op vragen zoals: ‘Wat is het
dringendste/belangrijkste voor de werknemer, voor de
onderneming? Welke ontwikkelpunten zullen het grootste
effect opleveren? Welke competenties zijn het makkelijkst
te ontwikkelen? Wat geeft de loopbaan het meest
meerwaarde?’ of plannen op langere termijn.
Wat geldt voor alle subsidies?
De vorming vindt plaats in 2017. We rekenen af per
kalenderjaar.
De aanvraag doe je altijd vóór de vorming start.

Welke subsidies kan je aanvragen?
Ontdek ons aanbod in 1 2 3 en bekijk ons leuke filmpje
(www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie)
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Een overzicht

Inhouse-vorming
Heb je het nog niet overwogen? Het loont de moeite even stil
te staan bij de vele voordelen.
Denk bijvoorbeeld aan:
 De opleiding is op maat van jouw LDE-onderneming.
Zo kan je o.a. zelf met de opleider afspreken
- wanneer de vorming het best in de werkschema’s
past.
- wie er zal aan deelnemen (doelgroepwerknemers
en/of hun (werkvloer)begeleiders)
 Een inhouse-vorming is vaak laagdrempeliger dan een
'gewone' opleiding.
 Je kan rond vele thema’s een inhouse-vorming
organiseren. Bijvoorbeeld alle thema’s waarrond we in
2017 en de voorbije jaren vormingen programmeerden
komen in aanmerking. Laat je inspireren en neem een
kijkje in onze brochures op
www.vivosocialprofit.org/downloads-lde.
Maar vormingen die beantwoorden aan een specifieke
vormingsbehoefte en niet aan bod komen in ons open
kalenderaanbod, kan je ook aanvragen.
Voor een inhouse-vorming zijn er minimum 6 effectieve
deelnemers vereist. Belemmert je dat om een vorming
inhouse te organiseren? Overweeg of je samen met een
andere LDE-onderneming de vorming kan aanvragen.
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Ook een interne opleider kan een inhouse-vorming
geven.

Taalondersteuning op de werkplek
Stel je een doelgroepwerknemer met beperkte
taalvaardigheid Nederlands te werk? Overweeg dan zeker dit
aanbod.

Individuele coaching op begeleidingsstijl van
(werkvloer)begeleiders
Sinds 2016 betalen we de volledige factuur van de coaching.
Aan jou om ons de meerwaarde van deze leervorm voor jouw
LDE-begeleider aan te geven.

Kwalificerende opleiding aan een vormingsinstelling
Je wilt als werkgever volop inzetten op de doorstroming van
je LDE-doelgroepmedewerkers naar het reguliere
arbeidscircuit. En je moedigt hen aan om een diploma of
getuigschrift te behalen. Betaal je als werkgever de
inschrijvingskost en het cursusgeld voor opleidingen zoals
HBO5 en de vervolgopleidingen, dan kan je deze
terugvorderen. En dat voor alle gevolgde studiejaren.

E-leren tijdens de werkuren
Vanaf 2016 betalen we inschrijfkosten voor online
opleidingen terug.
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doelgroep

lde-medewerker

Wie betaalt wat?

Wat en wie betaalt het
Vormingsfonds LDE?

x

x

We betalen de
inschrijfkost terug aan
de werkgever.

x

We betalen de factuur
van de coach.

Soort vorming

E-leren

Individuele coaching

Inhouse binnen of
buiten
kalenderaanbod

x

x

We betalen de factuur
(vorming-, cursus- en
vervoerskosten) van de
lesgever.

Vorming met een
interne opleider

x

x

Kwalificerende
opleiding aan een
vormingsinstelling

x

We betalen 12,50 euro
per bewezen en
voltooid cursusuur en
per deelnemer aan de
werkgever.
We betalen de inschrijfen cursuskost terug aan
de werkgever.

Taalondersteuning
op
de werkplek

x

Bemerkingen

De andere
onkosten (bv.
locatie,
verplaatsing)
betaal je als
werkgever.

We betalen de factuur
van de
taalondersteuner.

Maximum 32 u per
deelnemer per
kalenderjaar.

We betalen 12,50 euro
per bewezen en
voltooid cursusuur en
per deelnemer aan de
werkgever.

Ook incentives
vormingen
genaamd.
Let wel: dubbele
financiering kan
niet.

Lancering in het najaar als er een restbudget is
Individueel dossier: x
deelname aan
studiedag/
infosessie/
workshop
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Ter info: Inspirerende websites
www.lerenindesocialprofit.be Website met informatie, tools en
voorbeelden over leren en
ontwikkelen in de social profit.

www.competentindesocialprofit.be
- Website met informatie en tools
om verder te bouwen aan je
competentie- en/of talentbeleid.

Meer weten over de specifieke voorwaarden,
aanvraag- en terugbetalingsprocedure?
Op www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie vind
je een infofiche, het aanvraag- en terugbetalingsformulier.
Vragen? Mail naar vormingen@vivosocialprofit.org

5. Blijf op de hoogte van ons
vormingsaanbod
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
via onze website www.vivosocialprofit.org/nieuwsbrief-lde
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Laat je medewerkers mee genieten
van onze traktatie.

Vormingsfonds LDE
Sainctelettesquare 13/15 – 1000 BRUSSEL
vormingen@vivosocialprofit.org
www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie
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