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INLEIDING

Het voorbije jaar was er één van vele uitdagingen in de Lokale
Diensteneconomie. De coronacrisis zorgde voor nieuwe
moeilijkheden en voor vernieuwende creativiteit en
oplossingen. Tegelijkertijd blijven de uitdagingen van de
voorbije jaren bestaan.
In het vormingsaanbod van 2021 willen we via vormingen
antwoorden bieden. Zowel voor de oude uitdagingen, als
voor de uitdagingen die de coronacrisis ons bracht. Dit is een
divers aanbod, met aandacht voor onder meer: digitalisering,
doorstroom, veerkracht, begeleiding en duurzaam
ondernemen.
Voor het eerst kiezen we er ook voor om enkele vormingen
exclusief digitaal aan te bieden. Zo zorgen we dat het
vormingsaanbod jullie overal kan bereiken en doen groeien.
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Kalenderaanbod 2021
Wat mag je van het LDE-kalenderaanbod 2021 verwachten?
Enerzijds beslisten we om enkele vormingen uit ons
kalenderaanbod 2020 te hernemen.
Anderzijds plannen we heel wat nieuwe vormingen rond
diverse onderwerpen.
Interesse? Schrijf je in via Extranet.
Past het niet maar vind je een vorming toch interessant?
Overweeg dan of een inhouse-vorming een optie is. Wil je
een vorming graag online aanvragen voor je organisatie? We
vermelden steeds of dit mogelijk is.
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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1. Kalenderaanbod voor
doelgroepwerknemers

Omgaan met verandering
I-Diverso
Inhoud
Een job in de lokale diensteneconomie achter je laten en een
nieuwe job starten in de reguliere economie: het klinkt
misschien niet zo evident. In deze vorming bekijken we wat er
allemaal verandert als je deze overstap maakt. Maar ook: wat
allemaal nog hetzelfde blijft. Én wat je kan helpen om deze
verandering makkelijker te laten verlopen. Je gaat naar huis
met heel wat tips om makkelijker met deze verandering en
veranderingen in het algemeen te kunnen omgaan.







welke verandering staat jou te wachten? En hoe sta je
hier tegenover?
hoe komt het dat we stress, onzekerheid en soms zelfs
weerstand ervaren ten opzichte van verandering?
de fases in een veranderingsproces: in welke fase zit jij?
omgaan met je eigen stressreacties
een verandering succesvol doorlopen
positieve dingen uit een verandering halen

6 - Vormingsfonds LDE 2021

Praktisch



Werkwijze: klassikaal
Duur: 1 dagdeel

Wanneer
20 mei 2021
13u00 – 16u30

Waar

I-Diverso Limburg
Sint-Martensbergstraat 34
3600 Genk
26 oktober 2021
13u00 – 16u30
I-Diverso Kortrijk-Roeselare
Filips van de Elzaslaan 35
8500 Kortrijk
Aantal deelnemers: minimum 6 - maximum 12
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Content competent!
Vokans
Inhoud
Vaardigheden of competenties: je hebt er een heleboel.
Sommige competenties zijn aangeboren en maken deel uit
van je karakter. Zo ben jij misschien ordelijk, terwijl je collega
chaotisch werkt. Andere competenties leer je al doende en
heb je nodig om je job technisch uit te voeren. Zo moet je
bijvoorbeeld goed kunnen snoeien wanneer je als
plantenverzorger aan de slag wilt.
In de vorming ‘Content competent’ krijg je een antwoord op
de volgende vragen:






wat is het verschil tussen sleutel- en beroepstechnische
competenties?
wat verwachten mijn collega’s en leidinggevende van mij
en wat verwacht ik van hen?
wat is not done op de werkvloer?
hoe functioneer ik in groep?
hoe sleutel ik mijn (sociale) vaardigheden bij?

Praktisch
 Werkwijze: klassikaal, online mogelijk
 Duur: 1 dag
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Wanneer
22 april 2021
9u00 – 16u30

Waar

Vokans Mechelen,3de verdieping,
Onder-den-Toren 5
2800 Mechelen
8 oktober 2021
9u00 – 16u30
Officenter Aalst
Ninovesteenweg 198
9320 Aalst
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 12
Kan ook inhouse aangevraagd worden

9 - Vormingsfonds LDE 2021

Persoonlijke groei en attitude
I-Diverso
Inhoud
Wil je meer inzicht in wat een werkgever van je verwacht?
Wat zijn de eigenschappen van een ideale werknemer? Welke
van die eigenschappen heb jij? In deze vorming ontdek je
welke werkattitudes je al hebt én welke je nog kan
ontwikkelen. In deze vorming leer je:







welke situaties je moet melden aan je werkgever en
op welke manier je dit moet doen
welke regels en afspraken er bestaan op de werkvloer
en ook waarom deze belangrijk zijn
de belangrijkste principes rond het geven en
ontvangen van feedback
het belang van respect voor jouw collega’s en
collegialiteit
De principes van klantvriendelijkheid
Een actieplan opmaken dat je in staat stelt om jouw
attitudes aan te scherpen

Praktisch



Werkwijze: klassikaal, online mogelijk
Duur: 1 dag

10 - Vormingsfonds LDE 2021

Wanneer
3 mei 2021
9u00 – 16u30

Waar

I-Diverso Antwerpen
Oudaan 16
2000 Antwerpen
30 september 2021
9u00 – 16u30
I-Diverso Kortrijk-Roeselare,
Filips van de Elzaslaan 35
8500 Kortrijk
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 12
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Ik en mijn jobdoelwit
IN-Z training en begeleiding
Inhoud
Doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Hoe doe je dat?
Welke verwachtingen heb je? Welke troeven heb je zelf in
handen? Wat zijn jouw vaardigheden en kwaliteiten? En wat
doe je graag? Wat wil je zelf graag in een nieuwe job? In deze
vorming leggen we samen met jou de puzzel om te komen tot
een realistisch job-doelwit dat bij jou past.
In deze vorming leer je:









jouw unieke eigenschappen
jouw unieke vaardigheden en kwaliteiten
wat jij zelf belangrijk vindt in een job en wat niet
in welke sector je graag wil werken
welke jobs bij je passen
een link leggen tussen de ideale en de haalbare situatie
zoeken naar vacatures en deze vergelijken met je eigen
profiel
een actieplan opmaken om jouw jobdoelwit te bereiken

Praktisch



Werkwijze: online
Duur: 2 sessies van 2 uur

12 - Vormingsfonds LDE 2021

Wanneer
12 maart 2021 en 22
maart 2021
10u00 – 12u00
7 oktober 2021 en
19 oktober 2021
10u00 – 12u00

Waar
online

online

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 8
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Ik ken mijn merk
I-Diverso
Inhoud
Als je een job zoekt, 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 te bieden hebt. Je
moet met andere woorden ‘jouw merk’ kennen. In deze
vorming breng je in kaart waar jij voor staat, waar je allemaal
goed in bent en waarvoor mensen een beroep op jou kunnen
doen. Wat is bijvoorbeeld jouw specialiteit? En tot slot leer je
ook om jouw merk in de verf te zetten/te verkopen.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:








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: op het einde heb je een
zelfgemaakte affiche ‘Mijn Merk’. Deze kan je omhoog
hangen waardoor je hieraan regelmatig herinnerd wordt.

Praktisch



Werkwijze: klassikaal, online mogelijk
Duur: 1 dag
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Wanneer
6 mei 2021
9u00 – 16u30

Waar
I-Diverso Gent
Ledebergplein 21B
9050 Gent

22 november 2021
9u00 – 16u30
I-Diverso Limburg
Sint-Martensbergstraat 34
3600 Genk
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 12

Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Positief & assertief aan de slag met doorstroom
IN-Z training en begeleiding

Inhoud
Doorstromen naar een nieuwe job, het kan veel energie
vragen. Hoe zet je je negatieve gedachten om in positieve
gedachten? Hoe ga je zelf aan de slag met deze verandering?
Neem zelf het heft in handen en leer positieve en assertieve
actie te ondernemen met deze vorming.
We bekijken:






in welke fase van verandering jij zit
samen gedachten en gedrag en hoe je negatieve
gedachten kan omdraaien naar positieve gedachten
je cirkel van invloed en betrokkenheid en de impact
daarvan
je eigen ervaring rond assertiviteit en jouw drempels
hoe je assertieve boodschappen leert gebruiken.

Praktisch



Werkwijze: klassikaal, online mogelijk
Duur: 2 halve dagen of 1 dag
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Wanneer
18 maart 2021 en 25
maart
10u00 – 12u00
18 oktober 2021
9u30 – 16u30

Waar
online

In-Z
Schaapsdries 2
3600 Genk
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 15
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Voorbereiding Rijbewijs B (Nieuw!)
i-Diverso
Inhoud
I-Diverso werkt volgens de thema’s van
https://www.mijnRijbewijsB.be.
Ze voorzien een opleiding van in totaal 4 dagdelen:





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

Om de deelnemers wegwijs te maken in de verkeersregels,
vertrekt de opleider telkens vanuit concrete verkeerssituaties.
Hij brengt een bepaalde verkeerssituatie in beeld en bevraagt
de deelnemers over wat zij moeten doen. Wat als zij
bijvoorbeeld een bepaalde auto zouden zijn, wie er voorrang
heeft … Op deze manier vertrekt de opleider van de kennis
die de deelnemers reeds hebben.
De opleider pikt 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 de vertaling
naar de concrete verkeersregel en zet deze in de verf.
Er word ook gebruik gemaakt van afbeeldingen van
verkeersborden die de deelnemers bij de juiste betekenis
moet leggen. Afbeeldingen van auto’s en hun onderdelen
worden ook gebruikt.
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De deelnemers maken oefeningen op de computer. De
laatste dag volgt een proefexamen, zo bereiden ze zich
optimaal voor op het echte examen.
De deelnemers maken ook kennis met het online
leerplatform https://www.mijnrijbewijsB.be. De begeleider
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.
Doelstellingen
De deelnemers zijn klaar om het theoretisch rijexamen
Rijbewijs B met succes af te leggen.
Praktisch



Werkwijze: klassikaal, blended, online mogelijk
Duur: 2 dagen

19 - Vormingsfonds LDE 2021

Wanneer
3 juni 2021 en 10
juni 2021
9u30 – 16u30

4 oktober 2021 en
25 oktober 2021
9u30 – 16u30

Waar

I-Diverso Waasland
Nieuwstraat 35
9500 Sint-Niklaas

I-Diverso Antwerpen
Oudaan 16
2000 Antwerpen

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 8
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Veerkrachtig aan de slag (Nieuw!)
i-Diverso
Inhoud
Tijdens deze opleiding sta je stil bij het LDEKD21009
veranderingen en moeilijke situaties. Wat heeft het voorbije
jaar voor jou betekend? Voor welke veranderingen sta je in
de komende periode? Dit kan bijvoorbeeld gaan over de
coronaperiode, het naderende einde van jouw
doorstroomperiode of een veranderende werksituatie. In
deze opleiding leer je hoe je op een veerkrachtige manier kan
omgaan met moeilijke situaties.
Doelstellingen
Deelnemers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

krijgen de kans om even stil te staan bij hun uitdagingen,
moeilijke situaties en 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.

21 - Vormingsfonds LDE 2021

Praktisch



Werkwijze: klassikaal
Duur: 1 dag

Wanneer
20 april 2021
9u00 – 16u30

Waar
I-Diverso Gent
Ledebergplein 21B
9050 Gent

18 oktober 2021
9u00 – 16u30
I-Diverso Antwerpen
Oudaan 16
2000 Antwerpen
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 12
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Smart met de smartphone: focus op job en
sollicitaties
KOPA
Inhoud
We hebben allemaal een smartphone, maar we gebruiken
hem vooral voor persoonlijk gebruik. Wat zijn de
verwachtingen op het werk? Hoe kan je gepast professioneel
communiceren met je smartphone? Hoe kan je je smartphone
linken met je laptop of tablet? En waarvoor is dat nuttig? Wat
met sociale media? Wat kan je wel en niet posten? Hoe
beveilig je je profiel? En tot slot: hoe leer je je smartphone te
gebruiken bij sollicitaties?
Thema’s die aan bod komen zijn:










wat is social media? Hoe gebruik je dit?
de deontologische code, vrijheid van meningsuiting en de
grenzen hiervan, wat zijn trollen?
privacybeleid en hoe onze gegevens beschermen
reclame vs social media
gevoerde propaganda via social media
gebruik van fake news
gebruik van gsm voor formele activiteiten
aanpassen voicemail en e-mailadres
hoe een formele sms of whats app sturen en wat dient er
allemaal in te staan?

Belangrijk: deelnemers brengen een opgeladen smartphone
mee met zoveel mogelijk wachtwoorden van (smartphone ID,
e-mail, mijn loopbaan, Facebook, instagram)
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Praktisch



Werkwijze: online
Duur: 1 dag

Wanneer
23 februari 2021
9u00 – 16u00
12 oktober 2021
9u00 – 16u00

Waar
online
online

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 15

Kan ook inhouse aangevraagd worden

24 - Vormingsfonds LDE 2021

Basiscommunicatie met klanten
KOPA
Inhoud
In diverse sectoren zoals horeca, zorg, … heb je dagelijks
contacten met klanten. Vaak zijn dit ‘korte contacten’. Het is
belangrijk voor je job en voor je klanten dat je een goede
eerste indruk nalaat en dat je efficiënt en vlot communiceert
om misverstanden te voorkomen. Het is een uitdaging om op
de noden van elke klant in te spelen en een aangenaam
klimaat te creëren. Een alerte houding, professionele
communicatie en positieve uitstraling dragen hiertoe bij.
Thema’s die aan bod komen zijn:







hoe klanten professioneel en ‘warm’ begroeten?
wat is het verschil tussen verbaal en non-verbaal gedrag?
wat zijn de noden van mijn klant? Hoe herken ik deze?
hoe reageren bij lastig gedrag of ontevreden klanten?
wat betekent discreet omgaan met klanten?
wat te doen bij klachten?

Praktisch



Werkwijze: online
Duur: 1 dag
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Wanneer
Waar
15 maart 2021
online
9u00 – 16u00
25 oktober 2021
online
9u00 – 16u00
Aantal deelnemers: minimum 6 - maximum 15
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Kennismaking met videochat (Nieuw!)
i-Diverso
Inhoud
Als gevolg van de coronamaatregelen, konden opleidingen in
2020 niet allemaal doorgaan. Ook teamoverleg was niet altijd
mogelijk. 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
onder andere minder ver verplaatsen. 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 (bijvoorbeeld 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
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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?)
krijgen tips en antwoorden op hun vragen.

Praktisch



Werkwijze: klassikaal
Duur: 1 dag

Wanneer
23 april 2021
10u00 – 15u00

Waar
I-Diverso Vlaams-Brabant
IJzerenmolenstraat 2
3001 Leuven

21 oktober 2021
10u00 – 15u00
I-Diverso Limburg,
Sint Martensbergstraat 34
3600 Genk
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 8
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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PC-initiatie (Nieuw!)
Mentor vzw
Inhoud
Je kan er niet naast: werken met de pc is een noodzaak
geworden. Maar hoe begin je eraan? Deze cursus pc-initiatie
richt zich tot de beginnende computergebruiker die wil leren
werken met de computer zonder enige of beperkte
voorkennis.
Wat leer je?
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Praktisch



Werkwijze: klassikaal
Duur: 2 dagen
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Wanneer
21 juni 2021 en 24
juni 2021
9u00 – 16u30

Waar

Mentor vzw
Budastraat 27
8500 Kortrijk

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 10
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Sollicitatietraining voor anderstaligen (Nieuw!)
KOPA
Inhoud
Solliciteren voor een nieuwe job: het is niet gemakkelijk.
Zeker niet als je dat moet doen in een taal die niet je
moedertaal is. In deze vorming van KOPA gaan we
laagdrempelig aan het werk om jou te laten starten met
solliciteren. We gaan online te werk en zorgen voor duidelijke
instructies, individuele opdrachten, spelen en interactie met
anderen.
Wat leer je?







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?

Praktisch



Werkwijze: online
Duur: 1 dag
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Wanneer
26 april 2021
9u00 – 16u00
15 november 2021
9u00 – 16u00

Waar
online
online

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 15
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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2. Kalenderaanbod voor medewerkers
aan een LDE-afdeling of -onderneming
Twee gezamenlijke vormingen voor de
LDE – Sociale Werkplaatsen
Basiscursus begeleider op de werkvloer
VONST
Inhoud

dag 1:
dag 2:
dag 3:
dag 4:
dag 5:

De sector en de regelgeving
De medewerkers
Werkleidersmodel – werkplezier
Werkleidersmodel – groei
Werkleidersmodel – productie/dienstverlening
en netwerking
Casusanalyse en bedrijfsbezoek (facultatief)

dag 6:

Inhouse kunnen LDE-ondernemingen nog de eigen
vijfdaagse basiscursus aanvragen.
Praktisch




Werkwijze: klassikaal, blended, online (OL)
Duur: 6 dagen van 9u30 tot 16u30
Aantal deelnemers: minimum 10 – maximum 15

33 - Vormingsfonds LDE 2021

locatie

data
telkens van
9u30 tot 16u30

Online

09/03 - 16/03 23/03 - 30/03 20/04 27/04/2021

zonder
agogische
voorkennis
De Romaanse
Poort A13,
Brusselsestraat 63,
3000 Leuven

met
agogische
voorkennis

Zaal Gids,
Scoutshuis,
Wilrijkstraat 45,
2140 Antwerpen

Polyvalente zaal,
Parothea,
Oude Abdijstraat 3
9031 Drongen

18/11 - 25/11 2/12 - 9/12 16/12doo 23/12/2021

20/05 - 27/05 03/06 - 10/06 17/0624/06/2021

07/09 - 14/09
(OL) - 21/09 28/09 (OL) 5/10 (OL) 12/10/2021

Ter info: deze opleiding heeft een erkenning voor
Vlaams opleidingsverlof.
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code

Doorstroomgericht werken: intervisie
VONST
Inhoud
In samenwerking met de sociale werkplaatsen organiseren
we een intervisie rond doorstroomgericht werken. De
deelnemers werken al een tijdje rond doorstroom en kunnen
hun ervaringen hieromtrent uitwisselen. Zij krijgen feedback
op hun specifieke cases en vragen. Geïnspireerd keren ze
terug naar hun werkplek.
Voor wie? Doorstroomcoaches/werkplekbegeleiders
tewerkgesteld in een LDE-onderneming of een
sociale werkplaats die al de basisvorming
‘doorstroomgericht werken’ gevolgd hebben bij I-Diverso
of Vonst. De deelnemers weten dus wat een POP is, waartoe
dit dient en hoe deze te gebruiken.
Praktisch




Werkwijze: klassikaal, blended en online mogelijk
Duur: 2 dagen
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 14
locatie

Online

data
telkens van
9u30 tot 16u30
25 maart 2021 en
1 april 2021
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code

Begeleiden als teamsport (Nieuw!)
Vonst
Inhoud
Wat is teamgericht werken, en waarom? Wanneer kan je
spreken van een teamgerichte aanpak? Wat is de
meerwaarde van medewerkers vanuit een team te
begeleiden? Deze workshop beantwoordt deze vragen. Komt
ook aan bod: voorwaarden om een team gericht aan te
kunnen sturen, communiceren in team, samenwerken met
respect voor elkaars leiderschap en concrete praktijksituaties.
Er wordt gewerkt met een theoretische toelichting,
reflectieoefeningen en een casusanalyse.
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 zij naar
zichzelf en hun collega – werkleiders hebben
omtrent teamgericht werken.
eigen voorbeelden geven van respectvol
communiceren in team, naar elkaar en naar
medewerkers toe.
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•

•

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.

Praktisch



Werkwijze: klassikaal, online mogelijk
Duur: 1 dag

Wanneer
1 april 2021
9u30 – 16u30

Waar

Lokaal A13, De Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven
14 oktober 2021
9u00 – 16u00
Vonst Waregem
Meiweg 27
8790 Waregem
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 15

Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Op weg naar duurzaam
ondernemen inde Lokale
Diensteneconomie (Nieuw!)
Vijfdaagse vorming
Hefboom en Signport
Inhoud
Wat is duurzaam ondernemen eigenlijk? Wat doen jullie nu al
hiervoor in jullie organisatie? Hoe geef je richting aan je
duurzaamheidsbeleid? Via deze vorming krijg je inzicht in de
realiteit van duurzaam ondernemen in de lokale
diensteneconomie. Je leert concrete acties vastleggen die
haalbaar zijn én energie geven. Tot slot leer je hoe je je
duurzaamheidsbeleid kan opvolgen en welke rol je
stakeholders hier kunnen spelen.
In deze workshop leer je:
 wat duurzaam ondernemen is
 wat het draagvlak binnen jouw organisatie en hoe dit
te vergroten
 wat je al doet en wat nog meer kan
 een duurzaamheidsvisie op te stellen
 acties te formuleren & voor te bereiden
 je duurzaamheidsbeleid op te volgen
 good practices rond duurzaamheidsbeleid
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Praktisch



Werkwijze: klassikaal, blended, online
Duur: 5 dagen, waarvan 1 volledige dag live en 4
halve dagen online

Wanneer
11 februari 2021
9u30 – 12u00
11 maart 2021
9u30 – 12u00
6 mei 2021
9u30 – 12u00
17 juni 2021
9u30 – 12u00
16 september
2021
9u30 – 16u00

Waar
online
online
online
online
Zolderzaal, Natuurpunt Limburg
Putvennestraat 112
3500 Hasselt

Aantal deelnemers: minimum 10 – maximum 16
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Maak je werknemers klantvriendelijker
(Nieuw!)
Vonst
Inhoud
Bij deze vorming leren de deelnemers:
•
•
•
•

klantgericht werken
de leernoden van medewerkers
omgaan met lastige klanten
leermomenten organiseren met
medewerkers.

Doelstellingen
De deelnemers kunnen:








aangeven waar een klantgerichte aanpak voor staat.
hun eigen visie over 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.
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Praktisch



Werkwijze: klassikaal, online mogelijk
Duur: 1 dag

Wanneer
25 maart 2021
9u00 – 16u00
22 oktober 2021
9u00 – 16u00

Waar
Online

De grote zaal, Jeugdherberg "De
Blauwput"
Martelarenlaan 11A,
3010 Leuven
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 15

Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Hoe zorg ik voor mezelf in stressvolle tijden?
(Nieuw!)
Mentor vzw
Inhoud
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. We leren bewust kijken naar stress bij onszelf,
wanneer gaan we in het rood en hoe gaan we hier mee om?
Deelnemers gaan bij deze workshop bij zichzelf na wat hen
energie geeft en wat energie kost 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. Ze leren dichter bij zichzelf te komen, hun
persoonlijke alarmbelletjes te (her)kennen en van hieruit te
communiceren naar de buitenwereld.
Thema’s:


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 vertelt dit over mezelf? Hoe
kan ik ervoor zorgen dat mijn batterijen niet
leeglopen?

42 - Vormingsfonds LDE 2021



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?

Praktisch



Werkwijze: klassikaal, online mogelijk
Duur: halve dag + een half uur individueel gesprek
per deelnemer

Wanneer
25 maart 2021
9u00 – 12u00

Waar
online

Aantal deelnemers: mimimum 6 – maximum 10

Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Feedback geven en omgaan met moeilijke
situaties aan de hand van spel (Nieuw!)
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.
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. Ervaringsgerichte opdrachten worden
samen met kaartspelen als werkvormen aangeboden. We
reflecteren en koppelen ook actief terug naar de eigen
realiteit.
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.
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Praktisch



Werkwijze: klassikaal
Duur: 1 dag

Wanneer
29 april 2021
9u30 – 16u30

Waar

Zaal Jungle, De Aanstokerij
Naamsesteenweg 130
3001 Heverlee
Aantal deelnemers: mimimum 6 – maximum 14
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Actief opvolgen van POP’s op de werkvloer
Vonst
Inhoud
In deze vorming vertrekken we vanuit het POP-verslag. We
leren het verslag op een goede manier interpreteren en dit te
vertalen in de concrete dagdagelijkse begeleiding. Verder
wordt aandacht besteed aan een goede communicatie
hierrrond naar de medewerker toe en de ondersteunende
jobcoach, trajectbegeleider, ...
Wat leer je?









wat kan je concreet doen met de informatie die op
het POP-verslag staat?
hoe ga je daarmee om op de werkplek?
hoe betrek je de medewerker hierin maximaal?
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.
hoe werk je samen met een trajectbegeleider of
jobcoach of doorstroombegeleider?
hoe communiceer je over de vorderingen?
verbindend feedback geven zonder afbreuk te doen
aan de motivatie
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Praktisch



Werkwijze: klassikaal, online mogelijk
Duur: 1 dag

Wanneer
22 april 2021
9u00 – 16u00

Waar

Vonst Waregem
Meiweg 27
8790 Waregem
29 oktober 2021
9u30 – 16u30
Vergaderzaal 2, CC Het bolwerk
Vilvoorde
Bolwerkstraat 17
1800 Vilvoorde
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 15

Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Begeleiden op afstand (Nieuw!)
Vonst
Inhoud
Deze vorming duurt 2 dagen.
Op dag 1 is de vorming onderverdeeld in 3 principes:
•

monitoren: wat is monitoren? Hoe kan je dat
doen in de praktijk en wat heb je daar voor
nodig? Wat zijn de voorwaarden die vervuld
moeten zijn voor iemand in een monitorsysteem
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?

Op dag 2 gaat het over groeien in zelfstandigheid: hoe kan je
groei ondersteunen? Ook uitdagingen in de praktijk worden
besproken.

48 - Vormingsfonds LDE 2021

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.

•
•
•

•
•
•

Er wordt gewerkt met een theoretische toelichting, lerend
vraaggesprekken, reflectieoefeningen en
ervaringsuitwisseling.
Praktisch



Werkwijze: klassikaal, online mogelijk
Duur: 2 dagen
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Wanneer
11 mei 2021 en 18
mei 2021
9u00 – 16u00

25 november 2021
en 2 december
2021
9u00 – 16u00

Waar

Vergaderzaal de stokvis, De Nekker
Mechelen Nekkerspoel-Borcht 19 (gps
adres Spuibeekstraat)
2800 Mechelen

Vonst Waregem
Meiweg 27
8790 Waregem

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 15
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Hoe motiveer ik lokale werkgevers om mijn
LDE’ers een kans te geven?
Mentor
Inhoud
Je LDE-doelgroepmedewerkers gaan doorstromen. Maar hoe
kan je lokale werkgevers contacteren voor een geschikte
doorstroomstage en –tewerkstelling? In deze workshop leer
je hoe je contact opneemt met potentiële stagebedrijven en
werkgevers.
Na deze workshop zal je:
 weten wat een prospectie is en hoe je die doet
slagen.
 weten hoe je een relevante lijst van prospecten kan
samenstellen.
 in staat zijn om voorbereid een prospectiegesprek
aan te vatten.
 handige tips & tricks kennen om weerstand te
omzeilen.
Praktisch



Werkwijze: klassikaal, online mogelijk
Duur: 2 halve dagen of 1 dag
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Wanneer
4 maart 2021 en
11 maart 2021
9u00 – 12u00
14 oktober 2021
9u00 – 16u30

Waar

Online

Vergaderzaal de stokvis, De Nekker
Mechelen
Nekkerspoel-Borcht 19 (gps adres
Spuibeekstraat)
2800 Mechelen
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 12

Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Gesprekstechnieken POP’s (Nieuw!)
Vonst
Inhoud
Bij deze vorming vertrekken we vanuit verschillende situaties
waarmee begeleiders te maken krijgen als ze POP gesprekken
voeren: medewerkers met een helder doel, medewerkers
met weerstand, zoekende medewerkers, geen weerstand
maar geen doel. Ook reflecties over de eigen praktijk,
oefenen en zelfreflectie komen aan bod.
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.

Er wordt gewerkt met een theoretische toelichting,
reflectieoefeningen, rollenspelen en het oefenen van POPgesprekken.
Praktisch



Werkwijze: klassikaal
Duur: 1 dag
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Wanneer
4 mei 2021
9u00 – 16u00

Waar
Zolderzaal, Natuurpunt Limburg
Putvennestraat 112
3500 Hasselt

21 oktober 2021
9u00 – 16u00
Lokaal 1 + 2, Cultuurcentrum De
Werf
Molenstraat 51
9300 Aalst
Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 15
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Vergroot je veerkracht (Nieuw!)
Online vorming
Vonst
Inhoud
Wat typeert veerkracht van mensen? Hoe kan je je eigen
veerkracht versterken? Wat beïnvloedt je persoonlijke
veerkracht? Met deze vragen gaan we aan de slag in deze
online vorming. We kijken naar je omgeving, je verleden, je
denkpatronen en we kijken waar je zelf op kan letten.
Je leert:






signalen herkennen uit je omgeving
kijken naar je eigen emoties en denkpatronen (en
waar ze vandaan komen)
wat jouw persoonlijke veerkracht beïnvloedt
wat jou kan helpen om veerkrachtiger te zijn
minstens één stap zetten naar meer veerkracht

Praktisch



Werkwijze: online
Duur: 1 dagdeel

Wanneer
4 maart 2021
9u00 – 12u00

Waar
online

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 15
Kan ook inhouse aangevraagd worden
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Inclusief jobdesign
Online vorming, ev. gevolgd door
procesbegeleiding

I-Diverso
Inhoud
LDE-ondernemingen kampen vandaag met gelijkaardige
uitdagingen als bedrijven binnen het reguliere arbeidscircuit.
Vacatures geraken moeilijk of niet meer ingevuld.
Werkzoekenden zijn laag- of niet geschoold en ervaren
hierdoor een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Om aan deze veranderingen tegemoet te komen, zijn LDEondernemingen vaak genoodzaakt om het bestaande werk
anders te organiseren. Inclusief jobdesign is het anders
inrichten van werkprocessen door eenvoudige taken af te
splitsen en samen te voegen tot een nieuwe, laagdrempelige
instapfunctie op maat van de meest kwetsbare medewerkers.
Wat leer je in deze vorming?
 wat is inclusief jobdesign?
 hoe de nieuwe functie creëren?
 hoe het doorstroomtraject uitstippelen (cfr.
zalmprincipe)?
 overzicht bruikbare tools (teammatrix, sterrollen,
etc.)
 implementatie in de organisatie
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Praktisch



Werkwijze: online
Duur: 1 dagdeel

Wanneer
20 mei 2021
9u00 – 12u00

Waar
online

Aantal deelnemers: minimum 6 – maximum 12
Inhouse aanbod: Procesbegeleiding ‘Inclusief jobdesign’
Aan LDE-ondernemingen die de vorming hebben gevolgd en
inclusief jobdesign willen toepassen in het bedrijf, biedt IDiverso procesbegeleiding op maat.
I-Diverso helpt bij de creatie van de nieuwe instapfunctie,
biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van tools op maat
van de nieuwe werkorganisatie en begeleidt het
implementatietraject.
Het proces van jobdesign kan volgende stappen omvatten:


interviews met leidinggevenden omtrent de
operationele processen



observaties op de werkvloer



workshop met betrokken medewerkers of individuele
interviews
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continue toetsing en terugkoppeling met
management



finaliseren takenpakket/functie met profiel en
opleidingsplan



advies op maat voor de implementatie van de nieuwe
functie

In totaal voorzien we 30 uur voor een traject van
procesbegeleiding helemaal op maat van de LDEonderneming.
Het Vormingsfonds LDE betaalt de procesbegeleiding.
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LESGEVERS
De Aanstokerij
De Aanstokerij kiest voluit voor spel als vormingsmethode:
maatschappelijke thema's maken we bespreekbaar via spel.
Spel is interactief, ervaringsgericht en motiverend. De ideale
vormingsmethode om ook het beste uit jezelf en de groep te
halen. Diversiteit, communicatie en samenwerking, talenten
en competenties. Kortom, een wereld aan spelthema’s om de
groep op een ongedwongen manier aan het denken te zetten.
De Aanstokerij brengt spel naar een hoger level en verlaagt
leerdrempels door zijn interactieve spelmethode.
Meer weten? https://aanstokerij.be/nl

I-Diverso
I-Diverso ondersteunt organisaties rond thema’s zoals
inclusie, diversiteit en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Wij hebben jarenlange ervaring met het
opleiden en begeleiden van kwetsbare doelgroepen en hun
omkadering. We staan voor een ervaringsgerichte, ‘hands on’
aanpak. I-Diverso is actief over heel Vlaanderen en Brussel.
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 passen de nieuwe
inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische
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oefeningen. Door af te wisselen in werkvormen, spelen we in
op de verschillende leerstijlen van de deelnemers.
Meer weten? www.i-diverso.be

IN-Z
IN-Z (opgericht in 1996) is een sociale ondernemer. Inspelend
op lokale vragen naar laagdrempelige dienstverlening,
creëren we jobs voor een brede groep van mensen.
Daarnaast trainen en begeleiden we individuen en groepen in
hun professionele groei. In alles wat we doen staat de mens
centraal.
Wij bieden zowel diensten aan huis als collectieve diensten in
de domeinen zorg, huishoudhulp, kind & vrije tijd, groen &
klus en onthaal & toerisme. Een deel van die diensten vindt
plaats in het kader van de lokale diensteneconomie. Aan
werkzoekenden, werknemers en werkgevers uit profit en
social profit bieden we training & begeleiding op maat.
Onze trainers werken op maat, ervaringsgericht, interactief
en op een onmiddellijk toepasbare manier. We hebben een
vast team van trainers, dat zowel werknemers,
leidinggevenden en werkzoekenden kansen geeft tot groei op
een warme en betrokken manier.
Meer weten?
https://training-begeleiding.be/nl/
https://www.in-z.be/nl/
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KOPA
KOPA begeleidt sinds 1989 in heel Vlaanderen mensen naar
een duurzame tewerkstelling. Als arbeidsmarkttrainer bieden
we mensen perspectief op een kansrijke loopbaan. We
voegen waarde(n) toe door onvolmaaktheden van de
arbeidsmarkt oplossingsgericht aan te kaarten en deze zo
mee te corrigeren.
Dit realiseren we door een gevarieerd aanbod aan training,
begeleiding naar werk en coaching op de werkvloer. In onze
teams hebben we ervaren trainers die actief zijn in
verschillende regio’s.
Meer weten? https://vzwkopa.weebly.com/
Mentor
Mentor versterkt de competenties van werkzoekenden en
werknemers én ondersteunt werkgevers in het uitbouwen
van een duurzaam loopbaanbeleid.
Daartoe:


inspireren én adviseren we organisaties vanuit onze
expertise in het coachen van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.



creëren we vanuit een warm contact met werkgever
én werknemer een vernieuwende aanpak in de
uitdagingen en vraagstukken die met elke fase van de
loopbaan gepaard gaan.

Ward Saver is consultant bij Mentor. Hij geeft de kortlopende
opleidingen 'Klanten werven doe je zo!' en ‘Hallo, kan ik een
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werkzoekende aanbevelen?’, voor zowel sociale economie
bedrijven als bij tewerkstellingsdiensten (in lokale besturen,
opleidingsinstanties …). Hij hanteert hierbij steeds een
pragmatische aanpak. Zijn focus op klantgerichtheid vanuit de
organisatie is een meerwaarde bij het uittekenen van de
toekomstige relatie met de stakeholders op de arbeidsmarkt.
Ward kent de werking van Lokale Diensteneconomie door en
door (zie o.a. ‘Proteïne’, een eerder ondersteuningsaanbod
voor LDE). Hij weet ook wat de beleidsverwachtingen zijn
inzake doorstroom en de uitdagingen in de praktijk hierbij.
Ward kent het socio-economisch werkveld in Vlaanderen
vanuit zijn ervaring in verschillende regionale overlegorganen.
Hij heeft goed overzicht over de verschillende spelers gelieerd
aan de arbeidsmarkt (ondernemingen, koepels,
ondersteuners, doorverwijzers...) en heeft er contacten.
Meer weten? www.mentorvzw.be

VOKANS
Werkgevers, werknemers en werkzoekenden: deze drie W’s
stoten op uitdagingen, noden en vragen met betrekking tot
de arbeidsmarkt. Deze hindernissen pakt Vokans aan met
doelgericht HR-maatwerk.
We coachen bij het creëren en optimaliseren van een
duurzame en kwalitatieve werkomgeving: een plek waar
werkgevers een duurzaam (loopbaan)beleid kunnen
uitbouwen, waar werknemers met goesting werken en
werkzoekenden de motivatie krijgen om aan de slag te gaan.
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Onze filosofie? Het levenslang leren aan de hand van
competentieversterking.
Meer weten? www.vokans.be
Je vindt ons ook op Facebook, LinkedIn en Instagram
VONST
VONST is een team van trainers en consultants die stuk voor
stuk met hun beide voeten in de praktijk van de sociale
economie hebben gestaan.
VONST heeft meer 13 jaar ervaring in het geven van
opleidingen aan werkleiders, HR-medewerkers en
operationele medewerker in de sector sociale economie.
Onze lange ervaring in de sociale economie laat ons toe de
evolutie te zien en te voelen. Deze kennis nemen we mee in
onze opleidingen.
VONST staat in haar opleidingen garant voor eenvoud,
duidelijkheid en praktijkgerichtheid (meer bepaald geënt op
de realiteit van de LDE’s). VONST staat ook garant voor een
naadloze verbinding met de basiscursus voor werkleiders en
de cursus POP- en doorstroomgericht werken.
Alle opleidingen door VONST worden ontwikkeld samen met
team van VONST, dit zorgt voor een uniforme aanpak bij de
lesgevers en een verrijking van de opleiding.
Meer weten? www.vonst.be
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HEFBOOM EN SIGNPORT
De lesgevers zijn Katrien Seynaeve van Signport, actief als
zelfstandig coach in sociale ondernemingen, en Valérie
Carrette werkzaam bij Hefboom voor Sociaal en Duurzaam
ondernemen. Katrien en Valérie hebben de voorbije jaren
samen diverse lerende netwerken begeleid, o.a. rond
leiderschap. Gedurende anderhalf jaar hebben ze samen met
de Koepel Lokale Diensteneconomie een lerend netwerk van
diverse LDE verspreid over Vlaanderen, begeleid rond het
thema van duurzame organisaties.
Katrien Seynaeve is sinds 1999 actief in de sociale economie
in diverse rollen, als projectleider, docent, stafmedewerker
en beleidsondersteuner. In 2016 is ze gestart als fulltime
coach waarin ze diverse sociale economie ondernemingen
heeft begeleid in het opzetten van een duurzaamheidsbeleid
en diverse andere strategische trajecten. Vanaf 2019 is ze ook
ingeschakeld in kwaliteitsaudits voor het label Qfor WSE.
Valérie Carrette heeft de voorbije jaren expertise opgebouwd
in het begeleiden van diverse lerende netwerken omtrent
leiderschap (welzijnssector), sociale en maatschappelijke
impact (welzijns- en zorgsector), outreachend werken en
toeleiding naar de arbeidsmarkt van mensen die niet
beroepsactief zijn (tewerkstellingsprojecten) en
duurzaamheid (LDE). Valérie heeft in haar vrije tijd ook
interesse in permacultuur en steekt wanneer het kan een
handje bij op CSA boerderij waar ze woont.

64 - Vormingsfonds LDE 2021

SUBSIDIEAANBOD 2021
We financieren in 2021, zolang het budget het toelaat,
opnieuw alle onderstaande formules:

Inhouse-vorming
Je kan rond vele thema’s een inhouse-vorming organiseren.
Bijvoorbeeld alle thema’s waarrond we in 2019 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.

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

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

Let wel: tot juni 2021 geven we voorrang aan
taalondersteuning voor werknemers waarvoor een
eerste keer een aanvraag gebeurt.
Als in juni blijkt dat er voor 2021 nog budget over is, keuren
we de aanvragen voor 2de keer taalondersteuning goed.
Blijft er daarna nog geld over dan keuren we de volgende
taalondersteuningsaanvragen goed.
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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.
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doelgroep

lde-medewerker

Wie betaalt wat?
Wat en wie betaalt Bemerkingen
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

Taalondersteuning
op de werkplek

x

We betalen
12,50 euro per
bewezen en
voltooid cursusuur
en per deelnemer
aan de werkgever.
We betalen de
inschrijf- en
cursuskost terug
aan de werkgever.
We betalen de
factuur van de
taalondersteuner.

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

Maximum 32 u
per deelnemer
per kalenderjaar.

Meer weten over de voorwaarden, aanvraag- en
terugbetalingsprocedure?
www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie
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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.
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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
www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie
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DAT TREFT

Interesse in de vele kansen die
het Vormingsfonds LDE
je biedt?

Hou onze LDE-nieuwsbrieven in het oog.
Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je in op
www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie ->
nieuwsbrief LDE.

