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VORMINGSAANBOD 2022

Beste lezer,

In deze brochure stellen FeBi en VIVO u graag hun nieuw vormingsaanbod voor het jaar 
2022 voor.

Een nieuwe samenwerking tussen FeBi en VIVO, de federale en Vlaamse vormingsfondsen, 
stelt ons in staat om u een uitgebreid sectoroverstijgend vormingsaanbod voor te stellen.

Als overkoepelende organisaties van de federale- en Vlaamse vormingsfondsen binnen 
de private non-profit sector blijft het onze gezamenlijke missie om werknemers uit 
de social-profit sector zo goed mogelijk te ondersteunen via aangepaste vormings- of 
steuninitiatieven

Het vormingsaanbod 2022 kadert in een breder geheel van acties die we als sociale partner 
organiseren om de competenties van werknemers verder te ontwikkelen.

Hou onze website www.fe-bi.org goed in de gaten om op de hoogte te blijven van al onze 
acties. Op de homepage vindt u ook de mogelijkheid tot inschrijven op onze nieuwsbrief. Via 
deze weg bent u steeds als eerste op de hoogte. 

We voorzien tijdens 2022 naast een aantal digitale vormingssessies ook een aantal ‘In 
Company’ vormingstitels. Dit zijn opleidingen met een vaste inhoud, een vaste duurtijd & 
een vaste opleidingsverstrekker die werkgevers laten doorgaan bij hen op de werkvloer 
(mits voorwaarden). 

In deze catalogus komen volgende thema’s aan bod:

• Bureautica en digitale media

• Specifieke methodieken in begeleiding/zorg

• Soft skills/persoonlijke vaardigheden

• Agressie- en conflictbeheersing

• Communicatie

• Welzijn op het werk

• Begeleidings- en zorgvaardigheden

• HRM: VTO- en competentiemanagement

• Veiligheid

De verscheidene thema’s worden u nog steeds helemaal gratis aangeboden en dit in heel 
België! 

Vanuit FeBi en VIVO hopen we dat ons programma u aanspreekt en onze vormingen zowel 
kwalitatief als inhoudelijk tegemoetkomen aan uw vormingsnoden.

 Jonathan Chevalier Luc Van Waes 

 Directeur FeBi Directeur VIVO
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VORMINGSAANBOD 2022

WELKE SECTOREN DOEN MEE?

Het vormingsaanbod is bestemd voor werknemers van instellingen die vallen onder de 
bevoegdheid van de federale- en Vlaamse vormingsfondsen: 

FEDERALE SECTOREN

Paritair Comité 330

• Het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen (RSZ-kengetal 025, 125 en 812)

• Het Sociaal Fonds Ouderenzorg (RSZ-kengetal 311, 330 en 830)

• Het Sociaal Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en –diensten (RSZ-kengetal 422, 
522, 722, 735 en 822)

Paritair Comité 337

• Het Aanvullend Sociaal Fonds Non–Profit (RSZ-kerngetal 139)

Paritair Comité 319

• Het Sociaal Fonds voor de Bicommunautaire en Federale Opvoedings- en 
Huisvestingsinrichtingen (RSZ-kengetal 462) 

VLAAMSE SECTOREN

• Het Vormingsfonds Gezinszorg Vlaamse Gemeenschap (PC 318.02) – RSZ-kengetal 211

• Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen (PC319.01) – 
RSZ-kengetal 062

• Vormingsfonds maatwerkbedrijven (PC 327) – RSZ-kengetallen 473 en 373

• Het Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk (PC329.01) – RSZ-kengetallen 262, 862 
en 176

• Het Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC331) – RSZ-
kengetallen 122 en 322

• Vormingsfonds voor lokale diensteneconomie

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van 

personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

WIE MAG ZICH INSCHRIJVEN?

Alle bezoldigde werknemers hebben de mogelijkheid zich in te schrijven voor ons gratis 
vormingsaanbod, met uitzondering van werknemers van ziekenhuizen en rusthuizen die in 
het bezit zijn van een masterdiploma.
Bevindt u zich in deze situatie, dan kan u enkel deelnemen indien u voldoet aan één van de 
volgende voorwaarden:

• U bent ouder dan 50 jaar bij de inschrijving.

• U heeft een verminderde arbeidsongeschiktheid.

• U bent minder dan 1 jaar in dienst en was werkzoekende vóór uw aanwerving.
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HOE INSCHRIJVEN?

Een vorming gevonden waaraan u of uw werknemers willen deelnemen? Fijn! Surf dan snel 
naar onze website om uzelf of uw medewerkers in te schrijven. Aarzel niet te lang, sommige 
vormingen raken snel volzet.

Wij raden u aan zich online in te schrijven via ons extranet platform. De link vindt u op onze 
website www.fe-bi.org.
Heeft u nog geen toegang tot ons platform? Op onze website vindt u het document voor uw 
login-aanvraag.

Gekende contactpersonen kunnen via het extranet alle inschrijvingen van hun organisatie 
verder opvolgen. 

Ook een werknemer kan zichzelf online inschrijven voor één van onze sessies. De 
contactpersoon krijgt hier steeds per mail een melding van en kan indien gewenst reageren. 

Geen fan van online inschrijven? Geen paniek, u kan voorlopig nog in- en uitschrijven op ons 
vormingsaanbod via het aanvraagformulier, terug te vinden op onze website.

INSCHRIJVEN VOOR IN COMPANY OPLEIDINGEN

In Company? 

Opleiding waar de inhoud en de opleidingsverstrekker vastliggen.
De opleiding gaat door op de werkvloer op het door u gekozen tijdstip (in samenspraak 
met de lesgever).

Toegang?

In 2022 kunnen de volgende sectoren aanvragen indienen voor In Company opleidingen:

• Het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen (RSZ-kengetal 025, 125 en 812)

• Het Sociaal Fonds Ouderenzorg (RSZ-kengetal 311, 330 en 830)

• Het Aanvullend Sociaal Fonds Non–Profit (RSZ-kengetal 139)

• Het Sociaal Fonds voor de Bicommunautaire en Federale Opvoedings- en 
Huisvestingsinrichtingen (RSZ-kengetal 462) 

OPGELET: elk Vormingsfonds heeft een beperkt budget voorzien voor In Company 
vormingen. U komt pas na uw aanvraag te weten of er voldoende budget beschikbaar 
is voor de gevraagde vorming. We raden u daarom aan zo snel mogelijk een In Company 
sessie aan te vragen.

Hoe aanvragen indienen?

Aanvragen voor In Company opleidingen kunnen enkel via onze extranet platform 
ingediend worden.
Bij het zoeken in het vormingsaanbod duidt u ‘in company” aan om alle beschikbare In 
Company vormingen te raadplegen.
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VORMINGSAANBOD 2022

WAT NA DE INSCHRIJVING?

Van zodra een inschrijving bij ons verwerkt is, krijgen zowel de contactpersoon van de 
instelling als de deelnemer hier bericht van via mail: 

1. Bericht van ontvangst van de inschrijving 

Als de inschrijving in orde is, krijgt de contactpersoon een overzicht van de inschrijvingen 
voor zijn organisatie. Ook de deelnemer krijgt een ontvangstbericht. We vragen aan wie 
zich inschrijft om zijn engagement na te komen om het goede verloop van de opleidingen 
niet in het gedrang te brengen. 

2. Bevestiging 

• Kalenderaanbod

Twee weken vóór het begin van de opleiding krijgen zowel de contactpersoon als de 
deelnemer een bevestigingsbericht of een annuleringsbericht (indien er niet voldoende 
deelnemers zijn). 
Bij een eerste inschrijving op het vormingsaanbod van 2022 dient u ook een bewijs van 
sociaal overleg toe te voegen. Dit geldt daarna voor elke volgende inschrijving in de 
loop van het jaar (zie ook hieronder). 

• In Company
Na ontvangst van een aanvraag deelt het Fonds mee of deze aanvaard is. Indien 
aanvaard zal de opleidingsverstrekker de organisatie contacteren voor de praktische 
afhandeling van de opleiding.

Door op de titel van de gewenste vorming te klikken komt u terecht op het scherm van 
de aanvraag In Company.
 

In Company aanvragen kunnen ook gegroepeerd worden ingediend indien 
werknemers van verschillende organisaties zullen deelnemen.
U vult bij het aanvragen alle deelnemende organisaties in.

! open aanbod ! in company aanbod

andere deelnemende organisaties
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BELANGRIJK OM WETEN!

Het Fonds vraagt dat het personeel geraadpleegd wordt bij deelname aan opleidingen 
georganiseerd in 2022. 
Stuur ons een bewijs van sociaal overleg bij uw eerste inschrijving. 
De formaliteiten verschillen volgens de sectoren, raadpleeg www.fe-bi.org voor meer 
informatie. 

Per vormingstitel kunnen maximum 6 personen van eenzelfde organisatie ingeschreven 
worden. 
Bij In Company vormingen wordt het maximaal aantal deelnemers in samenspraak met de 
opleider bepaald.

U wenst meer informatie?

Vragen met betrekking tot de programmatie en de inschrijvingen worden behandeld door 
FeBi vzw. Maak uw vragen kenbaar via mail naar vormingen@febi-vivo.org of via telefoon:  
02 227 22 54 of 02 227 59 87. 

Voor vragen met betrekking tot de inhoud van de opleiding of de bereikbaarheid van het 
leslokaal neemt u best contact op met de opleidingsverstrekker. Achteraan deze brochure 
vindt u de contactgegevens van alle opleidingsverstrekkers.

LEGENDE

Bij elke vorming wordt via onderstaande iconen aangegeven onder welke leervorm deze kan 
doorgaan: 

Klassikaal
Je volgt de opleiding 
in groep op een 
afgesproken plaats op de 
voorgeschreven data.

Online
Je volgt de opleiding 
online via pc, tablet 
of smartphone op de 
voorgeschreven data.

In Company
De opleiding kan 
georganiseerd worden 
binnen de eigen instelling. 
Een data wordt overeen 
gekomen met de 
opleidingsverstrekker.

VERANTWOORDELIJKE 
UITGEVER 

Jonathan Chevalier,  
Directeur FeBi vzw 

Sainctelettesquare 13-15,  
1000 Brussel

Schrijf je via 
onze website 
in op onze 
nieuwsbrief

www.fe-bi.org
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WORD INTRO  

DOELSTELLING

De deelnemers leren van bij het begin op een correcte manier te werken met tekstverwerking, 
zodat ze kwaliteitsvolle documenten kunnen creëren.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor iedereen die een basiskennis van de pc- en Windows-omgeving heeft, 
maar die nog geen kennis heeft van Word.

INHOUD

Dit zijn de hoofdthema’s die aan bod komen tijdens de cursus:

• Opfrissing van de omgeving en kennismaking met de systeemverbindingen
• Tekstverwerking
• Opmaak van een tekst 
• Opmaak van een paragraaf
• Invoegen
• Opslaan van een document
• Tabellen
• Mailing
• Opmaak, afdrukweergave, drukken

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22BUR001 Mentor vzw Educo Gent Koning Albertlaan 27, 
9000 Gent

28/03/2022
31/03/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR002 Mentor vzw Groep INTRO Charles Parentéstraat 6 - 
1070 Brussel

13/06/2022
20/06/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR003 Mentor vzw Online 03/10/2022
10/10/2022

2 09:00 - 16:30

BUREAUTICA EN DIGITALE MEDIA
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WORD GEVORDERDEN  

DOELSTELLING

De deelnemers vervolmaken door middel van deze cursus hun kennis van dit softwarepakket. 

DOELGROEP

Deze cursus is bedoeld voor werknemers uit de sector die reeds met Word werken. Er is dus 
minimum een basiskennis vereist. 

INHOUD

Dit zijn de hoofdthema’s die aan bod komen tijdens de cursus: 

• Samenvoegen
 - Wat is samenvoegen
 - Brieven of mailing
 - Sorteren en filteren
 - Lijsten
 - Etiketten
 - Enveloppen
 - Het lint ‘verzendlijst’
 - Gegevensbestanden
 - Samenvoegen met variabele gegevens

• Grote documenten
 - Sectie
 - Inhoudstafels
 - Verwijzingen

• Invuldocumenten
 - Datum en tijd
 - Stopcodes
 - Invulvelden
 - Vraagvelden
 - Besturingselementen

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22BUR004 Mentor vzw Educo Gent Koning Albertlaan 27, 
9000 Gent

23/03/2022
30/03/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR005 Givi GiVi 
Antwerpen

Uitbreidingstraat 66 - 
2600 Berchem

21/04/2022
28/04/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR006 Escala Online 15/09/2022
22/09/2022

2 09:00 -16:00

VF22BUR007 Givi Online 14/11/2022 
21/11/2022

2 09:00 - 16:30
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BUREAUTICA EN DIGITALE MEDIA

EXCEL INTRO  

DOELSTELLING

De deelnemers leren van bij het begin op een correcte manier te werken met rekenbladen, 
grafieken en databases.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor iedereen die een basiskennis van de pc- en Windows-omgeving heeft, 
maar die geen of weinig kennis heeft van Excel.

INHOUD

Dit zijn de hoofdthema’s die aan bod komen tijdens de cursus: 

• Introductie
 - Wat is Excel?
 - Het scherm verkennen

• Basistechnieken
 - Bestanden maken, opslaan, openen, sluiten
 - Cellen, rijen en kolommen
 - Invoeren en bewerken van gegevens

• Beheer en analyse van gegevens
 - Een tabel maken
 - Sorteren en filteren
 - Zoeken en vervangen

• Rekenen
 - Eenvoudige formules en functies

• Afdrukken
 - Pagina instellen
 - Kop- en voetteksten
 - Afdrukbereik

• Grafieken
 - Eenvoudige grafieken opmaken en bewerken

Naargelang de opleidingsverstrekker kan de invulling enigszins verschillen.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22BUR008 Givi GiVi 
Antwerpen

Uitbreidingstraat 66 - 
2600 Berchem

22/04/2022 
29/04/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR010 Mentor vzw Educo Hasselt Monseigneur Broekxplein 6, 
3500 Hasselt

19/04/2022 
25/04/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR011 Givi GiVi Gent Kerkstraat 106 -  
9050 Gentbrugge

09/06/2022 
16/06/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR012 Mentor vzw Mentor, 
Budastraat

Budastraat 27 –  
8500 Kortrijk

28/09/2022
05/10/2022  
12/10/2022
19/10/2022

4 halve 
dagen

13:00 - 16:30

VF22BUR013 Givi GiVi Brussel Komediantenstraat 22 -  
1000 Brussel

11/10/2022 
18/10/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR009 Givi Online 10/03/2022 
17/03/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR014 Givi Online 05/12/2022
08/12/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR015 Escala Online 19/05/2022  
26/05/2022

2 09:00 - 16:00

VF22BUR016 Mentor vzw Online 23/05/2022 
30/05/2022

2 09:00 - 16:30
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EXCEL GEVORDERDEN 

DOELSTELLING

De deelnemers vervolmaken aan de hand van deze cursus hun kennis van dit softwarepakket. 

DOELGROEP

De cursus is bedoeld voor werknemers uit de sector die reeds met Excel werken. Er is dus 
minimum een basiskennis vereist. 

INHOUD

Dit zijn de hoofdthema’s die aan bod komen tijdens de cursus:

• Uitdieping geavanceerde functies
 - Cellen benoemen
 - Complexe functies
 - Matrixformules
 - Foutloze formules
 - Voorwaardelijke opmaak
 - Gegevensvalidatie
 - Extern koppelen

• Gegevens presenteren en analyseren
 - Tabellen
 - Sorteren
 - Filteren
 - Overzichten en subtotalen
 - Databasefuncties
 - Draaitabellen en grafieken
 - Werken met externe gegevens

Naargelang de opleidingsverstrekker kan de invulling enigszins verschillen.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22BUR017 Givi GiVi 
Antwerpen

Uitbreidingstraat 66 - 
2600 Berchem

14/06/2022 
21/06/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR018 Givi GiVi Brussel Komediantenstraat 22 - 
1000 Brussel

15/03/2022 
22/03/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR019 Mentor vzw Educo Gent Koning Albertlaan 27, 
9000 Gent

14/04/2022 
21/04/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR020 Mentor vzw Mentor, 
Budastraat

Budastraat 27 –  
8500 Kortrijk

01/06/2022 
08/06/2022
15/06/2022
22/06/2022

4 halve 
dagen

13:00 - 16:30

VF22BUR021 Givi Online 08/09/2022 
15/09/2022

2 09:00 - 16:30

VF22BUR022 Escala Online 10/10/2022
17/10/2022

2 09:00 - 16:00

VF22BUR023 Mentor vzw Online 14/11/2022 
21/11/2022 

2 09:00 - 16:30
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BUREAUTICA EN DIGITALE MEDIA

OUTLOOK  

DOELSTELLING

Opfrissing van het basisgedeelte, gevolgd door meer gevorderde topics en tips & tricks.

DOELGROEP

De deelnemers hebben al enige ervaring met Outlook, maar willen er vlotter en efficiënter mee 
leren werken.

INHOUD

Dit zijn de hoofdthema’s die aan bod komen tijdens de cursus: 

• Gedeelte basis: 
 - Werken binnen de MS Outlook-omgeving
 - E-mail
 - Agenda
 - Taken
 - Contactpersonen

• Gedeelte gevorderd:
 - Configuratie van Outlook: opties en instellingen aanpassen
 - Wat is de meerwaarde van werken met een exchangeserver?
 - Orde creëren binnen Outlook: werken met mappen, werken met categorieën, gegevens sorteren
 - Opzoeken van data binnen Outlook o.a. door gebruik te maken van filters en geavanceerde zoekopties, 

automatische opmaak met kleuren en regels
 - Efficiënt relatiebeheer
 - Efficiënt mailbeheer
 - De afwezigheid assistent in- en uitschakelen
 - Afdruk samenvoegen vanuit Outlook naar Word
 - Archiveren: automatisch of manueel? Een back-up maken.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22BUR024 Mentor vzw Educo 
Hasselt

Monseigneur Broekxplein 6, 
3500 Hasselt

12/09/2022 1 09:00 - 16:30

VF22BUR025 Givi GiVi 
Brussel

Komediantenstraat 22 - 
1000 Brussel 

02/06/2022 1 09:00 - 16:30

VF22BUR026 Mentor vzw Online 12/12/2022 1 09:00 - 16:30
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POWERPOINT 

DOELSTELLING

Een mooie, dynamische en professionele presentatie leren maken door optimaal aan de slag 
te gaan met de waaier aan mogelijkheden die dit softwarepakket biedt. Of hoe uw publiek te 
boeien aan de hand van een verzorgde slideshow.

DOELGROEP

De deelnemers hebben al enige ervaring met PowerPoint, maar willen er vlotter en efficiënter 
mee leren werken.

INHOUD

De volgende thema’s komen o.a. aan bod tijdens deze cursus:

• Een presentatie opbouwen
• Objecten stijlvol opmaken
• Afbeeldingen invoegen en manipuleren 
• Een grafiek invoegen en vormgeven
• Werken met Smart-art 
• Een tabel opmaken 
• Geluid en film toevoegen aan een presentatie
• Instellingen bij de diavoorstelling 
• Lint aanpassen naar eigen voorkeur
• …

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22BUR027 Escala Online 04/10/2022 1 09:00 – 16:00

VF22BUR028 Escala Online 15/11/2022 1 09:00 – 16:00
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BUREAUTICA EN DIGITALE MEDIA

GA DIGITAAL AAN DE SLAG IN JE ORGANISATIE 

DOELSTELLING

• Je kan een educatief programma digitaal ondersteunen
• Je past educatief materiaal aan de hand van praktische tips en richtlijnen zelf aan om digitaal 

te gebruiken.
• Je implementeert een digitale werking in je coaching trajecten
• Je gebruikt een samenwerking van educatie en coaching in een digitale werking
• Je bereikt je hele cliëntengroep maximaal en differentieert
• Je helpt je cliënten niet enkel inhoudelijke verder maar zet hen ook aan tot connectie 

onderling en met de wereld.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor educatief medewerkers, begeleiders, coaches, … die zoekende zijn 
om hun werking digitaal op te starten en te ondersteunen. Zo kunnen zij hun aanbod digitaal-
proof maken en hun cliënten introduceren aan een online werking.

INHOUD

• Aspecten van een online educatieve werking:
 - Behandelen van educatieve thema’s
 - Balans van inhoud en vrije tijd
 - Differentiatie
 - Werken met groepen
 - Programma’s en kanalen
 - Casuïstiek
 - Tips & tricks

• Aspecten van een online coaching/aanbod:
 - Opbouw
 - Werkvormen en tools
 - Casuïstiek
 - Programma’s en kanalen
 - Tips & Tricks

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22DIG001 Konekt Online 18/10/2022 1 09:30 -16:30

VF22DIG002 Konekt Online 15/11/2022 1 09:30 -16:30
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SOCIALE MEDIA IN JE ORGANISATIE  

DOELSTELLING

Na het volgen van deze cursus: 

• kent de deelnemer de belangrijkste sociale media kanalen.
• weet de deelnemer hoe deze te gebruiken in de werkcontext.
• weet de deelnemer wat best op sociale media te plaatsen en wat niet.
• kent de deelnemer de belangrijkste aspecten uit de privacywetgeving .
• weet de deelnemer waarop men moet letten bij het gebruik van eigen gsm op de werkvloer.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor alle medewerkers uit alle sectoren.

INHOUD

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

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22DIG003 I-Diverso Online 26/04/2022 1 09:30 - 16:00

VF22DIG004 I-Diverso I-Diverso 
Gent

Spitaalpoortstraat 51,  
9000 Gent

07/06/2022 1 09:00 - 16:30

VF22DIG005 I-Diverso Online 13/12/2022 1 09:30 - 16:00

VF22DIG006 I-Diverso I-Diverso 
Turnhout

Steenweg op Tielen 70,  
2300 Turnhout

06/09/2022 1 09:00 - 16:30
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BUREAUTICA EN DIGITALE MEDIA

DO IT YOURSELF: ONLINE LEREN EN UITWISSELEN 

DOELSTELLING

• Na het volgen van deze opleiding:
• weet de deelnemer op welke uitwisselings-/leerdoelen online ingezet kan worden
• kent de deelnemer verschillende online werkvormen om uitwisseling en ontwikkeling te 

bevorderen
• is de deelnemer warm gemaakt om met een leergierige ervaringsgerichte houding nieuwe 

online mogelijkheden uit te testen (met collega’s)
• hanteert de deelnemer op een laagdrempelige manier tools om zelf ‘online leren/uitwisselen’ 

te organiseren

DOELGROEP

Alle werknemers die richting collega’s of externen inzetten op uitwisseling, ontwikkeling of (team)
leren en benieuwd zijn of geacht worden hier online mogelijkheden voor in te zetten.

INHOUD

• Introductie
 - Wat is (het belang van) online uitwisselen en leren? De voordelen en te vermijden valkuilen
 - Online werkvormen als middel: methodische keuzes op basis van je doel
 - De ‘DIY’-houding: online uitwisselen leer je al doende!

• Onderdompeling in online werkvormen
 - Welke online tools en mogelijkheden bestaan er om online leren en uitwisselen mogelijk te maken?
 - Welke online leervorm kies je best? (met een handige beslisboom)

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

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22DIG007 Mentor vzw Online 15/03/2022 1 09:00 - 16:30

VF22DIG008 Mentor vzw Online 14/06/2022 1 09:00 - 16:30

VF22DIG009 Mentor vzw Online 19/09/2022 1 09:00 - 16:30

VF22DIG010 Mentor vzw Online 06/12/2022 1 09:00 - 16:30
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AGRESSIE- EN 
CONFLICTBEHEERSING
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OMGAAN MET AGRESSIE EN CONFLICTEN 

DOELSTELLING

Werknemers in de zorgcontext komen in aanraking met verschillende mensen: patiënten, 
bewoners, familieleden, collega’s, etc. Agressie en conflicten op de werkvloer zijn hierbij niet 
uitzonderlijk. In deze training leren werknemers hoe ze agressie en conflict kunnen vermijden 
en bedwingen. Met de hulp van een ervaren coach stellen ze een actieplan op om eigen- en 
omgevingsvalkuilen te herkennen teneinde de werkbaarheid te optimaliseren.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

Module 1: 

• Kennismaking en inleiding
• Wat houden agressie en conflicten in?
• Agressie en conflicten uitgediept
• Waarom is agressie- en conflicthantering belangrijk?

Module 2: 

• Omgaan met agressie en conflicten
• Omgaan met conflicten
• Omgaan met agressie

WERKVORM EN METHODIEK

Door de link tussen theorie en praktijkoefeningen (rollenspelen, cases, …) leren de deelnemers 
concreet om te gaan met agressie en conflicten. Om de kwetsbaarheid en de betrokkenheid van 
de deelnemers te remediëren, zal steeds in kleine groepen worden gewerkt.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22AGR001 Vokans Office Center 
Aalst

Ninovesteenweg 198, 
9320 Aalst

26/04/2022 1 09:00 - 16:30

VF22AGR002 Vokans Online 10/05/2022 
19/05/2022 

2 halve 
dagen

09:00 - 12:30

VF22AGR003 Vokans Online 05/10/2022 
12/10/2022

2 halve 
dagen

09:00 - 12:30

AGRESSIE- EN CONFLICTBEHEERSING
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CONFLICTCOACHING 

DOELSTELLING

Tijdens deze cursus leren de deelnemers:

• conflicten hanteerbaar maken door het analyseren van situaties en emoties.
• oplossingsgericht aan de slag gaan.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen. 

INHOUD

Een conflict heeft vaak veel wortels en een lange aanloop. Er zitten ook nogal wat knopen die 
moeten ontward worden en emotie is daarbij niet altijd een goede raadgever. We onderzoeken 
wat een overload aan emotie zoal doet met een mens. 

Een conflict oplossen is maatwerk. We hebben het over standpunten en belangen, over de wil om 
iets op te lossen, zien wat je teweegbrengt bij de ander, steeds terugkerende patronen herkennen, 
de positie van een eventuele bemiddelaar (leidinggevende), ... Er is veel te zeggen, te ondervinden 
en te leren.

WERKVORM EN METHODIEK

We gaan in de schoenen van elke partij staan, we proberen te achterhalen wat iedereen echt zou 
willen en dat stemt meestal niet overeen met wat men daarvoor doet. Dag twee komt een acteur 
ons vervoegen. We werken zelf met mee te brengen casussen allerhande, grote en kleine, al dan 
niet opgelost, ernstige en ludieke. We leren van elkaar, van de feedback van andere deelnemers, 
van de trainer en van de acteur zelf.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22AGR004 Praxisnetwerk Online

Klassikaal
Bedrijven-
centrum 
De Punt

Kerkstraat 108,  
9050 Gentbrugge

03/03/2022 

10/03/2022

2 09:30 - 16:30

09:00 - 16:30

VF22AGR005 Praxisnetwerk Provinciehuis 
Vlaams-
Brabant

Provincieplein 1,  
3010 Leuven

02/12/2022 
09/12/2022

2 09:30 - 16:30 
09:00 - 16:30
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AGRESSIE- EN CONFLICTBEHEERSING

BASISOPLEIDING ‘AGRESSIE IN TOOM’  

DOELSTELLING

• Medewerkers inzicht geven in de aard, achtergronden en gevolgen van (dreigend) agressief 
gedrag en in de eigen ervaringen en beleving van dit gedrag. 

• Het verwerven van een veilige en fysiek zekere professionele houding in (dreigende) 
agressieve situaties. 

• Het verwerven van vaardigheden om met een minimum aan kracht en een maximum aan 
wederzijdse veiligheid zowel individueel als teamgericht te kunnen handelen in situaties 
waarin sprake is van agressief gedrag. Hoe ga ik met eigen emoties om bij boosheid van 
anderen? Welke vaardigheden helpen mij om met agressief gedrag van anderen om te gaan? 
Wat kan ik zelf doen om mogelijke agressie van anderen niet te laten escaleren?

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor werknemers die in het kader van hun professionele activiteit willen 
leren omgaan met gevallen van agressie waarvan ze getuige of slachtoffer zijn. 

INHOUD

• Hoe agressie en conflict voorkomen door eigen gedrag en lichaamstaal?
 - Bewustwording over wat agressie doet met een medewerker en zicht krijgen op de eigen 

conflicthanteringsstijl. Hoe zelf niet agressief overkomen?

• Hoe omgaan met agressie?
 - Verloop van agressie en omgaan met agressie in elke fase. Wat werkt en wat werkt niet? 

Zelfbeschermende en kalmerende technieken.

• Grenzen stellen bij het weigeren van verzoeken
 - Stappenplan + oefenen

WERKVORM EN METHODIEK

De methodieken spelen in op de verschillende leerstijlen van KOLB, een methode die het mogelijk 
maakt om rekening te houden met individuele voorkeuren in leerstijl. Hierbij wordt concrete 
ervaringsuitwisseling afgewisseld met reflectie, theorie en audiovisueel materiaal. De opleiding is 
zeer praktijkgericht met oefeningen en dvd-materiaal, dit in combinatie met rollenspelen aan de 
hand van casussen.

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22AGR006 IDEWE Online 17/11/2022 1 09:00 – 16:30



28 

BEGELEIDINGS- EN 
ZORGVAARDIGHEDEN
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NIEUWE COLLEGA, INVESTEER ERIN 

DOELSTELLING

De deelnemer leert:

• zorgen voor een warm welkom en een vlotte integratie. 
• zorgen dat alle betrokkenen (b.v. de nieuwe collega, de leidinggevende, de collega’s en 

eventueel peter/meter) op elkaar afgestemd zijn.

DOELGROEP

De opleiding kan zowel gevolgd worden door leidinggevende als door alle medewerkers die een 
rol opnemen als peter of meter.

INHOUD

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

We gaan dieper in op:

• Wettelijke verplichtingen: definitie ‘onthaalbeleid’, onthaalprocedure, onthaalbrochure
• Peter- en meterschap: competenties, verwachtingen, motivatie, tips en tools

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22BEG001 Anker vzw Online 07/09/2022
28/09/2022

2 09:00 - 16:00

BEGELEIDINGS- EN ZORGVAARDIGHEDEN
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MENTORENOPLEIDING 

DOELSTELLING

Wil je als mentor leren hoe je collega’s kan motiveren? Wil je leren communiceren op een 
positieve en stimulerende manier?

In deze opleiding maak je kennis met de verschillende aspecten van mentorschap. Je leert 
inspelen op verschillende leerstijlen van mensen. Na deze opleiding heb je het coachen 
helemaal onder de knie.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

Tijdens de cursus leert de deelnemer het volgende:

• Kennen van de rol en taken van een mentor
• Omgaan met verschillende leerstijlen
• Omgaan met weerstand tegen leren
• Motiveren tot leren
• Aanleren van coachingtechnieken
• Omgaan met conflictsituaties
• Voorbereiding en opbouw van een evaluatiegesprek

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22BEG002 I-Diverso Online 03/05/2022
05/05/2022
10/05/2022
12/05/2022

4 x 2u 13:00 - 15:00

VF22BEG003 I-Diverso Online 14/11/2022
17/11/2022
21/11/2022
24/11/2022

4 x 2u 13:00 - 15:00
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BEGELEIDINGS- EN ZORGVAARDIGHEDEN

MENTOR+ 

DOELSTELLING

Het is een groot pluspunt als de praktijkkennis van ervaren werknemers kan doorgegeven 
worden aan jonge werknemers. Om het doorgeven van deze kennis en ervaring zo efficiënt 
mogelijk te maken, is het nuttig dat werknemers die in aanmerking komen om jongeren op te 
leiden of te begeleiden, zich zo goed mogelijk voorbereiden op die taak. Daarom verwerven 
de deelnemers in deze opleiding de nodige inzichten, technieken en vaardigheden, ter 
voorbereiding op hun rol als mentor. 

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

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

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

• Kennismaken met mentorschap. Wat is mentorschap? Wat zijn de voordelen van mentorschap?
• De positie, rollen en taken van een mentor
• Het motiveren van jongeren
• Opleidingsdoelen en competenties: werken met een opleidingsplan
• Communicatie- en coachingtechnieken
• Observeren en evalueren

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22MEN001 I-Diverso Gent-
Dampoort

Spitaalpoortstraat 51 
9000 Gent

18/01/2022 
25/01/2022

2 09:00 - 16:00

VF22MEN002 I-Diverso GI Genk St. Martensbergstraat 34 
3600 Genk

08/02/2022 
15/02/2022

2 09:00 - 16:00

VF22MEN003 I-Diverso GI Brugge Nieuwstraat 7 
8000 Brugge

10/02/2022 
17/02/2022

2 09:00 - 16:00

VF22MEN004 I-Diverso GI 
Antwerpen

Oudaan 16 
2000 Antwerpen

14/03/2022 
21/03/2022

2 09:00 - 16:00

VF22MEN005 I-Diverso GI Asse Nieuwstraat 122c 
1730 Asse

03/06/2022 
10/06/2022

2 09:00 - 16:00

VF22MEN006 I-Diverso Gent-
Dampoort

Spitaalpoortstraat 51 
9000 Gent

13/09/2022 
20/09/2022

2 09:00 - 16:00

VF22MEN007 I-Diverso GI Leuven Ijzermolenstraat 2 
3001 Leuven

03/10/2022 
17/10/2022

2 09:00 - 16:00

VF22MEN008 I-Diverso GI Brugge Nieuwstraat 7 
8000 Brugge

04/10/2022 
11/10/2022

2 09:00 - 16:00

VF22MEN009 I-Diverso GI 
Antwerpen

Oudaan 16 
2000 Antwerpen

10/10/2022 
17/10/2022

2 09:00 - 16:00

VF22MEN010 I-Diverso GI Genk St. Martensbergstraat 34 
3600 Genk

17/10/2022 
24/10/2022

2 09:00 - 16:00
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MENTOR+ ONLINE 

DOELSTELLING

Het is een groot pluspunt als de praktijkkennis van ervaren werknemers kan doorgegeven 
worden aan jonge werknemers. Om het doorgeven van deze kennis en ervaring zo efficiënt 
mogelijk te maken, is het nuttig dat werknemers die in aanmerking komen om jongeren op te 
leiden of te begeleiden, zich zo goed mogelijk voorbereiden op die taak. Daarom verwerven 
de deelnemers in deze opleiding de nodige inzichten, technieken en vaardigheden, ter 
voorbereiding op hun rol als mentor. 

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

De online opleiding wordt verspreid over 3 weken. De deelnemers krijgen elke week 2u online 
opleiding in hele groep + 1u intervisie in 2 aparte groepen.

Tijdens deze opleiding komen volgende zaken aan bod:

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

• Kennismaken met mentorschap. Wat is mentorschap? Wat zijn de voordelen van mentorschap?
• De positie, rollen en taken van een mentor
• Het motiveren van jongeren
• Opleidingsdoelen en competenties: werken met een opleidingsplan
• Communicatie- en coachingtechnieken
• Observeren en evalueren

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22MEN011 I-Diverso Online 20/01/2022 
27/01/2022 
03/02/2022 
10/02/2022

4 x 2u 13:00 - 15:00

VF22MEN012 I-Diverso Online 08/02/2022 
10/02/2022 
15/02/2022 
17/02/2022

4 x 2u 13:00 - 15:00

VF22MEN013 I-Diverso Online 12/09/2022
19/09/2022
26/09/2022
03/10/2022

4 x 2u 10:00 - 12:00
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BEGELEIDINGS- EN ZORGVAARDIGHEDEN

MENTOR+ INTERVISIE 

DOELSTELLING

De deelnemers leren van elkaar:

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

• Ze gaan naar huis met een heleboel tips en tricks uit de praktijk van andere mentoren.

DOELGROEP

De intervisie is bedoeld voor mentoren die in het verleden deelnamen aan een mentoropleiding.

INHOUD

Tijdens de dag wisselen de methodes ‘intervisie’, ‘ervaringsuitwisseling’ en ‘droppen van 
interessante kaders’ zich af. De inbreng en de noden van de groep bepalen hoeveel tijd er aan elke 
methode gespendeerd wordt.

De deelnemers krijgen voorafgaand aan de dag de vraag om aan te geven over welke thema’s 
ze zeker ervaringen willen uitwisselen en/of nog extra handvaten willen krijgen. Op de dag zelf 
organiseren we verschillende uitwisselingstafels rond de meest gekozen thema’s. De vragen die 
er leven bij de deelnemers worden op tafel gelegd en de deelnemers krijgen de kans om hun 
ervaringen hierover uit te wisselen en elkaar tips en tricks te geven hierrond.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22MIV001 I-Diverso
Locatie wordt binnenkort bepaald, 
hou onze nieuwsbrieven en website 
in de gaten!

21/03/2022 1 09:00 - 16:30

VF22MIV002 I-Diverso 03/10/2022 1 09:00 - 16:30
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TERUG AAN DE SLAG! 

DOELSTELLING

Tijdens deze cursus leert de deelnemer:

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

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

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor huidige en toekomstige buddy’s of mentoren.

INHOUD

Het is niet vanzelfsprekend om na een langdurige afwezigheid terug te keren naar de werkvloer. 
Misschien is het takenpakket wel veranderd, zijn er andere collega’s, misschien is de werkdrive er 
nog niet echt,… Allemaal zaken die waarschijnlijk voor heel wat stress zorgen, zelf wanneer je nog 
niet terug begonnen bent.

Om deze terugkeer goed te laten verlopen is een goede coaching enorm belangrijk! Tegelijkertijd 
is er geen standaard coachtraject dat voor iedereen past. Sommigen zijn immers afwezig geweest 
omwille van ziekte, anderen hebben eventjes een professioneel zijspoor gevolgd. De ene heeft 
nood aan heel veel begeleiding, de andere kan je er dadelijk terug in laten vliegen.

WERKVORM EN METHODIEK

In deze vorming spelen we in op verschillende thema’s die in dit coachtraject van belang kunnen 
zijn. Er wordt ruimte gemaakt voor ervaringsuitwisseling en vragen. Thema’s die door de groep 
aangehaald worden kunnen toegevoegd worden als er ruimte is.

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22BEG004 Vormingscentrum 
Hivset

Online 16/06/2022 
17/06/2022

2 09:00 - 15:30
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BEGELEIDINGS- EN ZORGVAARDIGHEDEN
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SPECIFIEKE METHODIEKEN 
IN BEGELEIDING/ZORG
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A. ZORG EN ETHIEK

ZORG EN ETHIEK 

DOELSTELLING

Aan het einde van de opleiding ‘zorg en ethiek’ kennen de deelnemers het verschil tussen 
intuïtie en ethische reflectie. Ze kunnen zich inleven in de leerwereld van een zorgafhankelijke 
persoon en leren hun eigen handelen in vraag te stellen i.f.v. een betere en mensvriendelijkere 
zorg. Tot slot weten de deelnemers hoe ze kunnen werken aan een meer persoonsgerichte 
zorg, met focus op de autonomie, het respect, de veiligheid en de eerlijkheid t.o.v. de 
zorgvrager, en gebruiken ze hiervoor een concreet actieplan.

DOELGROEP

Medewerkers met uiteenlopende functies en opleidingsniveaus kunnen aan deze cursus 
deelnemen.

INHOUD

Module 1:

• Ethische reflectie in de zorgverlening
• Kennismaking en inleiding
• Ethische reflectie

Module 2:

• Persoonsgerichte zorg
• Persoonsgerichte zorgverlening

WERKVORM EN METHODIEK

We passen methodieken toe die de betrokkenheid binnen en buiten deze groep vergroten, en 
het gezichtsveld van de verschillende deelnemers verruimen. Er wordt bijgevolg geïnvesteerd 
in collectieve oefeningen die inlevingsvermogen vragen, vermits de focus hier op (zelf)reflectie, 
zelfkritiek en empathie ligt.

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Vokans uw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de 
opleiding (keuze datum,..)

SPECIFIEKE METHODIEKEN IN BEGELEIDING/ZORG
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B. PALLIATIEVE ZORG

Palliatieve zorg is een totale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het gaat niet enkel om 
zorg voor fysieke symptomen, maar ook om sociale, spirituele en psychologische zorg.  
Niet alleen de patiënt zelf, maar ook de familie of mantelzorgers worden ondersteund. Er is daarbij 
ook aandacht voor rouwzorg. In deze vorming hopen we deelnemers meer zelfvertrouwen te 
geven om goede zorgen te kunnen bieden aan het levenseinde. 

De vorming is opgebouwd uit 4 modules. Het is mogelijk om deze modules apart te volgen. 
Voorwaarde om module 2, 3 of 4 te volgen, is om eerst de basisconcepten van palliatieve zorg te 
volgen (module1). 
De eerste module kan zowel klassikaal gevolgd worden als via e-learning: nadat je een login 
ontvangen heb, krijg je 1 maand toegang tot de module.

PALLIATIEVE ZORG MODULE1:  
WAT? QUÉ? QUOI? WHAT? 
BASISCONCEPTEN VAN PALLIATIEVE ZORG

DOELSTELLING

In deze module zetten we een aantal hardnekkige misverstanden rond palliatieve zorg recht. 
We belichten de palliatieve zorghouding en we tonen aan waarom palliatieve zorg een grote 
meerwaarde kan zijn voor de patiënt en diens familie.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

In deze vorming wordt dieper ingegaan op de volgende vragen:

• Wat is palliatieve zorg?
• Waarom is palliatieve zorg een meerwaarde?
• Wie is de palliatieve cliënt en wie kan er palliatieve zorg bieden?
• Waar kunnen mensen terecht voor palliatieve zorg?

 Het gaat om e-learning vorming: nadat je een login ontvangen heb, krijg je 1 maand toegang 
tot de module.

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER VORM TOEGANG

VF22PAL001 Forum Palliatieve Zorg Online (E-learning) Login tot 1 maand na inschrijving geldig

 !
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SPECIFIEKE METHODIEKEN IN BEGELEIDING/ZORG

PALLIATIEVE ZORG MODULE1: 
WAT? QUÉ? QUOI? WHAT? 
BASISCONCEPTEN VAN PALLIATIEVE ZORG

DOELSTELLING

In deze module zetten we een aantal hardnekkige misverstanden rond palliatieve zorg recht. 
We belichten de palliatieve zorghouding en we tonen aan waarom palliatieve zorg een grote 
meerwaarde kan zijn voor de patiënt en diens familie.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

In deze vorming gaan we dieper in op de volgende vragen:

• Wat is palliatieve zorg?
• Waarom is palliatieve zorg een meerwaarde?
• Wie is de palliatieve cliënt en wie kan er palliatieve zorg bieden?
• Waar kunnen mensen terecht voor palliatieve zorg?

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22PAL002 Forum 
Palliatieve 
Zorg

w.e.m.m.e.l. 
(expertisecen-
trum ‘Waardig 
Levenseinde’)

J. Vander Vekenstraat 158, 
1780 Wemmel

02/05/2022 1 halve 
dag

09:00 - 12:00
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PALLIATIEVE ZORG _MODULE2:  
STERVEN, HOE GAAT DAT EIGENLIJK?

DOELSTELLING

Tijdens deze vorming willen we zorgverleners informeren over hoe een ‘normaal’ 
stervensproces verloopt, hoe we familie en naasten kunnen betrekken en wat de 
aandachtspunten zijn in de communicatie over het stervensproces.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

In deze module komt aan bod:

• Hoe merk je dat een persoon binnenkort zal overlijden?
• Wat als de persoon angstig of onrustig is? Wat wil dat zeggen? Hoe komt dat? En hoe kunnen 

we dat uitleggen aan familieleden?
• Wat is het te verwachten verloop van een overlijden?
• Hoe communiceer je hierover met de familie? Wat zeg je? Wat zeg je beter niet?
• Wat gebeurt er na het overlijden? Wat houdt de laatste verzorging in?

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22PAL003 Forum 
Palliatieve 
Zorg

w.e.m.m.e.l. 
(expertisecen-
trum ‘Waardig 
Levenseinde’)

J. Vander Vekenstraat 158, 
1780 Wemmel

02/05/2022 1 halve 
dag

13:00 - 16:00
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SPECIFIEKE METHODIEKEN IN BEGELEIDING/ZORG

PALLIATIEVE ZORG _MODULE3: 
COMFORTZORG IS EEN TAAK VAN IEDEREEN

DOELSTELLING

In deze vorming gaan we dieper in op de meest voorkomende symptomen die met het 
levenseinde gepaard gaan. Hoe vang je signalen op over klachten of moeilijkheden, zowel van 
fysieke als van sociale, psychologische of spirituele aard? Wat kan je daar zelf aan doen en naar 
wie kan je doorverwijzen?

DOELGROEP

Deze module is bestemd voor verzorgenden, zorgkundigen en verpleegkundigen. 

INHOUD

In deze module komt aan bod:

• Welke basishouding is nodig om een goede comfortzorg te bieden? 
• Lichamelijke ondersteuning
• Sociale ondersteuning
• Psychologische ondersteuning
• Spirituele/existentiële ondersteuning

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22PAL004 Forum 
Palliatieve 
Zorg

w.e.m.m.e.l. 
(expertisecen-
trum ‘Waardig 
Levenseinde’)

J. Vander Vekenstraat 158, 
1780 Wemmel

30/05/2022 1 halve 
dag

09:00 - 12:00
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PALLIATIEVE ZORG _MODULE4:  
VERLIES, GEMIS….ROUW

DOELSTELLING

Rouw is het proces dat je doormaakt om jezelf aan te passen aan een verlies of aan een 
veranderde situatie. Dat kan zijn omdat je iemand verloren hebt, maar ook door verlies van 
bv. je gezondheid, je mobiliteit, je autonomie, … Iedereen rouwt uniek, op zijn eigen tempo 
en eigen manier. Na deze module begrijp je beter wat rouw is en hoe je mensen hierin kan 
ondersteunen.

DOELGROEP

Deze module is bestemd voor verzorgenden, zorgkundigen en verpleegkundigen. 

INHOUD

De meeste mensen denken bij palliatieve zorg aan terminale zorg. Maar het is veel ruimer dan 
dat. Palliatieve zorg is een totaalzorg met als doel het comfort van een ernstig zieke patiënt 
en zijn omgeving te garanderen. Het gaat over supportieve zorg (vanaf de diagnose van een 
levenbedreigende ziekte), over terminale zorg in de laatste levensfase en over rouwzorg. 

In deze module willen we je enkele handvaten aanreiken om iemand te begeleiden die een 
rouwproces doormaakt. 
Om te weten hoe je iemand kan ondersteunen, is het belangrijk om te weten welke vormen rouw 
kan aannemen, hoe normaal rouwen eruit ziet en wat we kunnen doen en zeggen om te helpen. 
Wij kijken hierbij kritisch naar enkele rouwmythes, gaan dieper in op gecompliceerde rouw, 
schetsen het verschil tussen rouw en depressie en reiken tips aan om ook kinderen te 
ondersteunen in hun rouwproces.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22PAL005 Forum 
Palliatieve 
Zorg

w.e.m.m.e.l. 
(expertisecen-
trum ‘Waardig 
Levenseinde’)

J. Vander Vekenstraat 158, 
1780 Wemmel

30/05/2022 1 halve 
dag

13:00 - 16:00
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SPECIFIEKE METHODIEKEN IN BEGELEIDING/ZORG

C. INLEEFSESSIES

INLEEFSESSIE OMGAAN MET MENSEN MET 
EEN PSYCHISCHE ZORGVRAAG

DOELSTELLING

Aan de hand van een aangrijpende getuigenis ervaart de deelnemer zelf wat het betekent als 
je psychische zorg nodig hebt, wat medicatie met je doet, hoe de omgeving reageert,… en zal 
deze bijgevolg beter beseffen welke problemen kunnen opduiken in de directe omgeving, hoe 
men deze kan vermijden en oplossen. Dit resulteert in een betere communicatie, begrip en 
gepaste manier van omgaan met mensen met psychische zorgvraag. Zo kan het werk vlotter, 
veiliger en productiever verlopen.

DOELGROEP

Deze inleefsessie is een ‘must’ voor personeel actief in de zorg, zowel actieve als passieve 
zorgverleners.

DUUR 

1 halve dag 

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Mentor vzw uw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van 
de opleiding (keuze datum,..)
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INLEEFSESSIE OMGAAN MET MENSEN 
MET DEMENTIE 

DOELSTELLING

De deelnemer ervaart via een inleefoefening hoe het voelt als je zorgafhankelijk bent door je 
dementie, hoe je functioneert en hoe de omgeving reageert. De sessie biedt inzichten en tips 
om hiermee om te gaan alsook oplossingen voor vaak opduikende communicatieproblemen. 
De deelnemer beseft beter welke problemen zich kunnen voordoen in de directe omgeving, 
hoe deze te vermijden en op te lossen. Dit resulteert in meer begrip en respect.

DOELGROEP

Deze inleefsessie is een ‘must’ voor personeel actief in de zorg, zowel actieve als passieve 
zorgverleners.

DUUR 

1 halve dag 

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Mentor vzw uw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van 
de opleiding (keuze datum,..)
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SPECIFIEKE METHODIEKEN IN BEGELEIDING/ZORG

INLEEFWORKSHOP OUD WORDEN 
ERVAREN VIA ‘D’OEDE DOZE’:

DOELSTELLING

Via D’oede Doze kan je ervaren hoe het is om oud te zijn. Dit wordt gesimuleerd door middel 
van minder goed te zien, minder goed te horen, men krijgt problemen met fijne en grove 
motoriek, slikproblemen, dementie steekt de kop op,… Ondersteuning gebeurt door allerlei 
inleefopdrachten, een quiz, interessante filmpjes, tips en dergelijke. De gebruiker van de 
educatieve toolbox beleeft een waar AHA-moment. Het AHA-moment is bedoeld om meer 
respect en geduld op te brengen voor mensen die deze problemen hebben.

DOELGROEP

Deze inleefsessie is een ‘must’ voor personeel actief in de zorg, zowel actieve als passieve 
zorgverleners.

WERKVORM EN METHODIEK

De deelnemer zal tijdens een bijzonder ervaringsgerichte educatieve workshop de nodige kennis 
vergaren via deze methoden:

• Interactieve inleefopdrachten met een 20-tal simulatietools
• Interactieve quiz
• Filmfragmenten
• Reflectie
• Omkadering met omgangstips
• Uitwisselen van praktijkervaringen, anekdotes, …

DUUR 

1 halve dag 

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Mentor vzw uw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van 
de opleiding (keuze datum,..)
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COMMUNICATIE
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‘AHA, NU BEGRIJP IK JE.’ EEN INLEEFDAG ROND 
HELDER SPREKEN EN LUISTEREN MET 
PATIËNTEN/CLIËNTEN 

DOELSTELLING

In de zorgverlening is er altijd contact, niet alleen verbaal maar even belangrijk is 
lichaamscontact en passende lichaamstaal bij een goed gesprek. Wij denken hierbij aan het 
samen actief zijn, oogcontact houden, een troostende streling of iemands hand vasthouden. 
Daarnaast zijn heldere afspraken en overleg binnen de zorg onontbeerlijk. Bij gesprekken 
met collega’s, teamleider, patiënten, cliënten en hun netwerk. Goed communiceren is daarom 
essentieel voor een goede zorgverlening.

DOELGROEP

Deze inleefdag is beslist nuttig voor iedereen met aandacht voor een helder gesprek met collega, 
teamverantwoordelijke, patiënt, cliënt, vrijwilliger en anderen uit het zorgnetwerk.

INHOUD

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

• Een goed gesprek: hoe doe je dat?
• Doelgericht en professioneel communiceren: hoe doe je dat?
• Kritiek en waarderen: hoe doe je dat?
• Communiceren is teamwork
• Lastige gesprekken
• Non-verbale communicatie
• Gesprekken met patiënten, cliënten e.a. met beperkte gezondheidsvaardigheden
• Extra aandacht bij specifieke gesprekssituaties
• Info waar je terecht kan voor meer gespecialiseerde hulp bv. visualisaties, tolk, intercultureel 

bemiddelaar, ...

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22COM001 Mentor vzw Educo Gent Koning Albertlaan 27,  
9000 Gent

19/05/2022 1 09:00 - 16:30

COMMUNICATIE
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EEN STEVIGE BAND DOOR SPREKEN 

DOELSTELLING

De doel van deze cursus is om de deelnemers:

• een kort kader aan te leren rond enkele belangrijke gesprekstechnieken.
• de aangeleerde gesprekstechnieken goed te laten inoefenen.
• hun eigen kwaliteiten en valkuilen binnen de gesprekstechnieken te doen ontdekken.

DOELGROEP

Iedereen die zijn gespreksvaardigheden wil verbeteren kan aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

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

• Luisteren, samenvatten en doorvragen
• Verbreden en verdiepen
• Omgaan met containerbegrippen
• Paraverbale en non-verbale taal

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22COM002 Vormingscentrum Hivset Online 10/03/2022 1 09:00 - 15:30

VF22COM003 Vormingscentrum Hivset Online 24/11/2022 1 09:00 - 15:30
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COMMUNICATIE

GESPREKSTECHNIEKEN 

DOELSTELLING

Deze tweedaagse training levert de bouwstenen voor het voeren van een goed gesprek met 
uw patiënt/cliënt. We passen belangrijke gesprekstechnieken toe op voorbeelden, cases 
en situatiespelen in de relatie tussen uzelf als hulpverlener en uw patiënten/cliënten. Deze 
oefeningen vertrekken vanuit uw dagelijkse werkcontext.

DOELGROEP

Alle werknemers die reeds een basis gekregen hebben in communicatietechnieken kunnen aan 
deze cursus deelnemen.

INHOUD

• Het communicatieproces in de praktijk:
 - Verschillende soorten vragen en goede vragen leren stellen
 - Actief en empathisch luisteren
 - Reageren op gevoelens en anderen geruststellen
 - Feedback geven en krijgen
 - Slecht nieuws brengen

• Als de communicatie iets moeilijker loopt:
 - Omgaan met klachten en/of kritiek
 - Omgaan met conflicten
 - Assertiviteit
 - ‘Nee’ leren zeggen
 - Meningsuiting
 - Ingaan tegen wensen van anderen
 - Omgaan met anderstalige en laaggeletterde patiënten-cliënten

WERKVORM EN METHODIEK 

De vooropgestelde inhoud wordt aangeleverd en ingeoefend via verschillende interactieve 
werkvormen die steeds vertrekken vanuit de reële werksetting (=ervaringsgericht leren). We 
gebruiken hiervoor klasgesprekken, situatiespelen, casusbesprekingen en reflectieve oefeningen 
zoals het maken van een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22COM004 Vokans Vokans 
Mechelen

Onder den toren 5, 
2800 Mechelen 

09/03/2022 
23/03/2022

2 09:00 - 16:30

VF22COM005 Vokans Office Center 
Hasselt

Hendrik van Veldekensingel 
150, 3500 Hasselt

07/12/2022 
14/12/2022

2 09:00 - 16:30
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ASSERTIEVE COMMUNICATIE 

DOELSTELLING

De hoofddoelstelling van de opleiding bestaat erin om, via een combinatie van groepswerk en 
individuele groeistimulatie, u te begeleiden bij het aannemen van een assertievere houding en 
communicatie, waardoor u steviger in uw schoenen gaat staan.

DOELGROEP

Mensen die wel weten wat te zeggen maar niet durven. Zij die ‘nee’ denken maar zichzelf ‘ja’ horen 
zeggen. U aanvaardt extra werk, ook al hebt u er geen tijd voor. U vermijdt conflictsituaties. Dit zijn 
maar enkele voorbeelden waarbij uw assertiviteit op de proef wordt gesteld.

INHOUD

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Agressiviteit, assertiviteit en subassertiviteit
• De axenroos als landkaart in de communicatie tussen mensen
• Het verschil tussen empathie en begrip/erkenning geven
• Denken vanuit het ‘WEB’: Waarneming, Emotie, Behoefte
• Het eigen gedrag beïnvloedt het gedrag van de ander (keuzes maken)
• 8 communicatietechnieken bij assertiviteit
• Subgroepwerking en ervaringsuitwisseling
• Rollenspel en inoefening

WERKVORM EN METHODIEK

Vanuit het ervaringsleren: de docent begeleidt u om buiten uw gebruikelijke referentiekaders 
te leren denken en om nieuwe keuzes te maken. Door te oefenen, te conceptualiseren, te 
experimenteren en door reflectie (individueel en in groep) wordt u zich bewust van de te 
doorbreken patronen en wordt u assertiever in uw communicatie met anderen.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22COM006 Vokans Vokans 
Sint-Niklaas

Hendrik Heymanplein 7, 
9100 Sint-Niklaas

25/04/2022 1 09:00 - 16:30
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COMMUNICATIE

ASSERTIEF VAN BINNENUIT 

DOELSTELLING

In deze training leren de deelnemers het volgende:

• De betekenis van assertiviteit kennen
• Inzicht krijgen in assertieve en minder assertieve stukken in jezelf
• Leren voelen van ‘ja’ en ‘nee’ in je lichaam
• Inzicht krijgen in eigen struikelblokken in relatie tot assertief gedrag
• Leren voelen van eigen grenzen en behoeften
• Bewust leren kiezen wat met grenzen te doen
• Leren uitspreken van eigen behoeften en grenzen met respect voor de ander

DOELGROEP

Iedereen die wil ervaren wat assertiviteit voor hem/haar betekent en dit ook in de praktijk wil 
brengen.

INHOUD

Als zorgverlener krijg je vaak te maken met mensen in stresserende situaties. Dit brengt vaak 
heftige reacties teweeg, zowel bij zorgvragers als hun familie. Dit vraagt van jou als zorgverlener 
de nodige portie assertiviteit.

Een assertieve houding betekent opkomen voor jezelf en je eigen mening met respect voor de 
andere persoon. Assertiviteit ontstaat binnenin en heeft ook te maken met respect voor jezelf. Als 
je dit respect in jezelf kan voelen, dan wordt opkomen voor je mening opeens stukken makkelijker.

Tijdens deze vorming gaan we hiermee aan de slag. 

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22COM007 Prik Prik Online 13/05/2022 1 09:00 - 16:00
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COMMUNICATIE MET DE FAMILIE VAN 
DE ZORGVRAGER VANUIT VERBINDING 

DOELSTELLING

De familie is zeer belangrijk voor de zorgvrager. Als zorgverlener is het dan ook belangrijk 
om een goede relatie te onderhouden met hen. In deze vorming bekijken we hoe je als 
zorgverlener omgaat met de familie vanuit de principes van verbindende communicatie.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor zorgverleners en medewerkers die vaak in contact komen met de 
familie van zorgvragers.

INHOUD

In de vorming wordt een blik geworpen op:

• Het belang van het betrekken van familie en hoe je dit het beste aanpakt
• Op een verbindende manier omgaan met familie in stressvolle situaties
• Communicatieve vaardigheden in het omgaan met familie: assertiviteit, omgaan met feedback

WERKVORM EN METHODIEK

We werken op een interactieve manier vertrekkende vanuit praktijkvoorbeelden, casusbespreking 
en ervaringsopdrachten. De deelnemers krijgen de ruimte om eigen casussen in te brengen en 
eigen ervaringen in te brengen in de groep.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22COM008 Vormingscentrum 
Hivset

Clemens poort Overwale 3,  
9000 Gent

17/03/2022 1 09:30 - 16:00

VF22COM009 Vormingscentrum 
Hivset

Vormings-
centrum HIVSET

Westerlaan 73, 
8790 Waregem

22/09/2022 1 09:30 - 16:00

VF22COM010 Vormingscentrum 
Hivset

Online 08/12/2022 1 09:00 - 15:30
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COMMUNICATIE

STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE 
COMMUNICATIE

DOELSTELLING

Je leert de principes van verbindende communicatie toepassen op herkenbare werksituaties 
zodat:

• je een collega rechtstreeks durft aanspreken als er problemen zijn.
• je op een duidelijke manier durft opkomen voor jezelf, met respect voor de ander.
• je feedback kan geven en ontvangen.
• je leert vragen wat je nodig hebt.
• je gevoelens kan toestaan en uiten.

DOELGROEP

Medewerkers uit de verschillende social profitsectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

Verkennen van de 4 bouwstenen van Verbindende Communicatie:

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

• Gevoel: bewust worden van gevoelens, ze herkennen en benoemen
• Behoefte: bewust worden van behoeftes en de impact ervan
• Verzoek concreet formuleren

Oefenen met de 3 communicatie-processen van Verbindende Communicatie, namelijk:

• Helder krijgen wat voor jou belangrijk is en wat je hiervoor nodig hebt
• Moeilijke boodschappen helder en eerlijk kunnen formuleren, op een manier die minder 

weerstand oproept. Zo kan je op een respectvolle en duidelijke manier zeggen wat je nodig 
hebt.

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

Tijdens de 2 dagen wisselen we inzicht met veel oefenkansen. Zo ervaren de deelnemers al 
doende de praktische meerwaarde wat motiverend werkt om dit nadien te blijven gebruiken.
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CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WIT009 Dialoogplus Grootseminarie 
Brugge

Potterierei 72, 
8000 Brugge

07/03/2022
14/03/2022

2 09:30 - 16:30

VF22WIT010 Dialoogplus Scoutshuis 
Antwerpen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Antwerpen

12/05/2022
19/05/2022

2 09:30 - 16:30

VF22WIT011 Dialoogplus Romaanse Poort Brusselsestraat 63, 
3000 Leuven

10/03/2022
17/03/2022

2 09:30 - 16:30

VF22WIT012 Dialoogplus Kwadraet Gent Kon. Maria 
Hendrikaplein 64a, 
9000 Gent

16/05/2022 
23/05/2022

2 09:30 - 16:30

VF22WIT013 Dialoogplus Borrelhuis 
Hasselt

Witte Nonnenstraat 28, 
3500 Hasselt

19/04/2022 
03/05/2022

2 09:30 - 16:30

VF22WIT014 Dialoogplus Ondernemers-
centrum Kortrijk

Leiestraat 22,  
8500 Kortrijk

03/10/2022 
10/10/2022

2 09:30 - 16:30

VF22WIT015 Dialoogplus Scoutshuis 
Hopper 
Antwerpen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Antwerpen

04/10/2022 
11/10/2022

2 09:30 - 16:30

VF22WIT016 Dialoogplus Locatie en data worden binnenkort 
bepaald, hou onze nieuwsbrieven en 
website in de gaten!

2 09:30 - 16:30

VF22WIT017 Dialoogplus Bedrijven-
centrum 
De Punt

Kerkstraat 108 , 
9050 Gentbrugge

10/11/2022
17/11/2022

2 09:30 - 16:30

VF22WIT018 Dialoogplus Cultuurcentrum    Kunstlaan 5, 3500 
Hasselt                     Hasselt

06/12/2022 
13/12/2022

2 09:30 - 16:30
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COMMUNICATIE

OPFRISSING: STERKER OP HET WERK DOOR 
VERBINDENDE COMMUNICATIE’

DOELGROEP

Voor wie al eerder kennismaakte met de principes van ‘verbindende communicatie’

INHOUD

Naast een korte opfrissing van de basis wordt er ingegaan op vragen en situaties aangebracht 
door de deelnemers zelf. Het accent ligt op het oefenen.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WIT019 Dialoogplus Scoutshuis 
Antwerpen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Anwterpen

24/03/2022 1 09:30 - 16:30

VF22WIT020 Dialoogplus Romaanse Poort Brusselsestraat 63, 
3000 Leuven

24/02/2022 1 09:30 - 16:30

VF22WIT021 Dialoogplus Kwadraet Gent Kon. Maria 
Hendrikaplein 64a, 
9000 Gent

22/03/2022 1 09:30 - 16:30

VF22WIT022 Dialoogplus Romaanse Poort Brusselsestraat 63, 
3000 Leuven  

4/10/2022 1 09:30 - 16:30

VF22WIT023 Dialoogplus Scoutshuis 
Hopper 
Antwerpen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Antwerpen

22/11/2022 1 09:30 - 16:30

VF22WIT024 Dialoogplus Kwadraet Gent Kon. Maria 
Hendrikaplein 64a, 
9000 Gent

5/12/2022 1 09:30 - 16:30

COMMUNICATIE
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HRM: VTO- EN COMPETENTIE-
MANAGEMENT
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HRM: VTO- EN COMPETENTIEMANAGEMENT

BOUWEN AAN EEN LEERBELEID 

DOELSTELLING

Tijdens de vorming krijgt de deelnemer de volgende handvaten aangereikt:

• Ontdekken van de meerwaarde van een visie op leren in je organisatie en hoe je die opmaakt
• Leren hoe je een functioneel VTO-plan op maat van je organisatie opstelt
• Te weten komen hoe je VTO-doelen linkt aan de strategie van de organisatie
• Ondervinden hoe je ervoor zorgt dat opleidingsinitiatieven impact realiseren in je organisatie

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

Een online leerplatform …

• waar alle deelnemers vlot toegang tot krijgen.
• met online leermodules opgebouwd uit opleidingsvideo’s van de trainer en aangepast film- en 

oefenmateriaal.
• dat deelnemers op eigen tempo en op zelfgekozen momenten kunnen doorlopen naargelang 

wat voor hen het meest interessant is.

3 contactmomenten:

• Een collectief opstartmoment (1,5u) waarbij:
 - deelnemers elkaar en de lesgever leren kennen.
 - iedereen wegwijs gemaakt wordt op het online leerplatform.
 - het verdere leertraject toegelicht en ingepland wordt.

• Een individueel feedbackmoment (1u):

Een videoconversatie of telefoongesprek waarin de trainer individueel met elke deelnemer in 
gesprek gaat omtrent het VTO-beleid in diens organisatie en zo advies op maat kan bieden.

• Een collectief intervisiemoment (2,5u):  
Onder (groepjes) deelnemers, o.l.v. de trainer, als ideaal moment voor deelnemers om:

 - ervaringen uit te wisselen in de uitbouw van VTO-beleid met hun collega-deelnemers.
 - concrete tips en tricks mee naar huis te nemen om verder aan de slag te gaan

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22VTO001 Mentor vzw Online Collectief opstartmoment: 
21/03/2022

3 halve dagen 10:30 - 12:00

Individuele coachingsgesprekken: 
week 25/04/2022

1 uur

Collectief intervisiemoment: 
24/05/2022

09:00 - 10:30

VF22VTO002 Mentor vzw Online Collectief opstartmoment: 
26/09/2022

3 halve dagen 10:30 - 12:00

Individuele coachingsgesprekken: 
week 14/11/2022

1 uur

Collectief intervisiemoment: 
13/12/2022

09:00 - 10:30
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SOFT SKILLS / PERSOONLIJKE 
VAARDIGHEDEN
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A. EFFICIËNT WERKEN

TIME MANAGEMENT ALGEMEEN:  
TIJDSBEHEER EN HET BEPALEN 
VAN PRIORITEITEN

DOELSTELLING

Tijdens deze vorming verwerft de deelnemer de volgende competenties:

• Analyseren van de verschillende oorzaken en moeilijkheden bij het managen van tijd en stress
• De impact van urgenties, onvoorziene gebeurtenissen en verstoringen kunnen verminderen
• Tijdsbeheer op korte, middellange en lange termijn
• Tijd op een doeltreffende manier kunnen managen in team en in relatie met collega’s
• Het recht op deconnectie: de balans tussen privéleven en het professionele leven

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor administratief en niet-administratief personeel.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen tijdens deze vorming aan bod:

• Zelfevaluatietest om de persoonlijke factoren te identificeren rond timemanagement
• De impact van urgenties kunnen verminderen, belangrijkheid en dringendheid onderscheiden
• De GTD-methode kunnen gebruiken voor het stroomlijnen van alles wat binnenkomt
• Praktische tips voor het plannen en werken met een agenda op korte, middellange en lange 

termijn
• Timemanagement in een team: aanpassen van het leiderschap aan het team
• Technieken voor deconnectie en enkele tips voor stressbeheer
• Analyse van concrete werksituaties via collegiale consultatie

WERKVORM EN METHODIEK

De vorming beoogt een evenwicht tussen: zelf-evaluatie van de eigen werking, theoretische 
concepten en toepassing in de praktijk. De deelnemers zullen de kans hebben om persoonlijke 
situaties in te brengen die ze dagdagelijks in hun werkcontext ervaren.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22EFF001 CFIP Online 09/05/2022
17/05/2022

2 09:00 - 16:30

VF22EFF002 CFIP Lokaal CFIP Louis Grimaumontlaan 153,  
1200 Bruxelles

10/10/2022
18/10/2022

2 09:00 - 16:30

SOFT SKILLS / PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN
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TIME MANAGEMENT VOOR ADMINISTRATIEF PERSONEEL: 
BEWUST OMGAAN MET MIJN TIJD 
OP HET WERK EN THUIS

DOELSTELLING

De deelnemer zal op het einde van de opleiding bewuster omgaan met prioriteiten en 
doelstellingen, leert het verschil kennen tussen dringend en belangrijk, leert assertief omgaan 
met anderen en is in staat een planning te maken en ook te volgen.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor administratief personeel dat bewuster met de beschikbare tijd wil 
leren omgaan.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen tijdens deze vorming aan bod:

• Basiscommunicatie in tijdsbeheer
• Wat wil ik echt en wie ben ik?
• Vier domeinen van behoeftes
• Welke rollen speel ik in het leven?
• Hoe schrijf ik mijn eigen missieverklaring?
• Wat zijn mijn langetermijndoelen?
• Waarom ben ik verslaafd aan urgentie?
• Hoe meet ik wat ik doe?
• Gebruik en analyse van een logboek
• Belangrijk versus dringend (Eisenhower schema)
• Prioriteiten stellen
• De weekplanning
• Langetermijnplanning en doelgeoriënteerde opvolging van projecten
• Hoe beheer(s) ik mijn e-mails en de post op een efficiënte manier?
• Hoe bewaar ik discipline?
• Tips & Tricks

WERKVORM EN METHODIEK

Door middel van een stukje theorie, enkele oefeningen en het leren van elkaar wordt de cursist 
begeleid in het veranderen van de aanpak met to-do lijstjes naar een weloverwogen planning. De 
cursist houdt ook gedurende een dag een logboek bij van zijn/haar activiteiten.

DUUR 

1 dag

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Escala uw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de 
opleiding (keuze datum,..)
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SOFT SKILLS / PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

TIME MANAGEMENT VOOR NIET-ADMINISTRATIEF PERSONEEL: 
BEWUST OMGAAN MET MIJN TIJD OP 
HET WERK EN THUIS

DOELSTELLING

De deelnemer zal op het einde van de opleiding bewuster omgaan met prioriteiten en 
doelstellingen, leert het verschil kennen tussen dringend en belangrijk, leert assertief omgaan 
met anderen en is in staat een planning te maken en ook te volgen.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor niet-administratief personeel dat bewust een persoonlijke 
verandering in het tijdsgebruik nastreeft en meer structuur wil aanbrengen in leven en werk.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen tijdens deze vorming aan bod:

• Basiscommunicatie in tijdsbeheer
• Wat wil ik echt en wie ben ik?
• Vier domeinen van behoeftes
• Welke rollen speel ik in het leven?
• Hoe schrijf ik mijn eigen missieverklaring?
• Wat zijn mijn langetermijndoelen?
• Waarom ben ik verslaafd aan urgentie?
• Hoe meet ik wat ik doe?
• Gebruik en analyse van een logboek
• Belangrijk versus dringend (Eisenhower schema)
• Prioriteiten stellen
• De weekplanning
• Langetermijnplanning en doelgeoriënteerde opvolging van projecten
• Hoe beheer(s) ik mijn e-mails en de post op een efficiënte manier?
• Hoe bewaar ik discipline?
• Tips & Tricks
• Brief aan mezelf

WERKVORM EN METHODIEK

Door middel van een stukje theorie, enkele oefeningen en het leren van elkaar wordt de cursist 
begeleid in het veranderen van de aanpak met to-do lijstjes naar een weloverwogen planning. De 
cursist houdt ook gedurende een dag een logboek bij van zijn/haar activiteiten.

DUUR 

1 dag

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Rode Kruis Vlaanderen uw organisatie contacteren voor de praktische 
afhandeling van de opleiding (keuze datum,..)
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EFFECTIEF ONLINE VERGADEREN 
EN SAMENWERKEN

DOELSTELLING

De deelnemers verwerven tijdens de cursus de volgende competenties:

• Pijnpunten leren identificeren bij remote werken (eigen en in team)
• Inzicht in gedeeld aandachtspunten en tools voor een snelle kwaliteitsverbetering
• Tips voor persoonlijke effectiviteit
• Vergaderleidraad voor verschillende types vergaderingen
• Inzicht in gedeeld aandachtspunten voor duurzaam effectief (ook online) teamwerk
• Inzicht in technieken (hefbomen) om online vertrouwen en verbinding te stimuleren
• Inzicht in hefbomen voor gemotiveerd werk
• Inzicht in technieken om zelf assertiever te zijn en assertiviteit te stimuleren in groep, met 

focus op werken op afstand

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

Tijdens de coronacrisis maakten we met z’n allen snel en gedwongen de switch naar online en 
op afstand samenwerken en vergaderen. Hoewel er voordelen aan zijn (snellere organisatie, 
lagere kost, flexibiliteit, ...), verliep dit niet altijd vlekkeloos. Veel aspecten van goed teamwerk 
en effectief samenwerken blijven ook op afstand overeind staan, maar toch zijn er een aantal 
aspecten die in het online verhaal méér van onze aandacht vragen. Daarom dit traject van 2 sessies 
over hoe effectiever en virtueel vergaderen en (samen)werken.

Ook voor de dynamiek en verbinding in vergaderen is er voldoende aandacht: 

• Hoe schatten we elkaars reacties correct in? 
• Hoe kunnen we ook remote blijven bijleren van elkaar? 
• Hoe vieren we onze successen? 
• Hoe gaan we om met tegenslagen en moeilijke gesprekken? 
• Met welke concrete methodieken kunnen we meer assertiviteit en dus ook meer kwaliteit en 

resultaat in de groep nastreven?

WERKVORM EN METHODIEK

Doorheen twee sessies werken de opleiders met online tools en methodieken om verbinding te 
stimuleren en om een dynamische, interactieve en to-the-point samenwerking mogelijk te maken. 
We bekijken hoe we persoonlijk en in groep effectiever kunnen worden door stoorzenders te 
identificeren, waar mogelijk te elimineren, en door duidelijke afspraken op te stellen.

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22EFF003 Escala Online 03/05/2022 
10/05/2022

2 halve dagen 09:00 - 12:00
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SOFT SKILLS / PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

EFFECTIEF EN INCLUSIEF VERGADEREN,  
OOK OP AFSTAND

DOELSTELLING

Tijdens deze cursus leert de deelnemer:

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

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

• een persoonlijk actieplan opmaken.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

• Blok 1: De valkuilen van ons denken en hoe die leiden tot slechte beslissingen
 - Wat zijn de belangrijkste vooringenomenheden (biases) die het ons moeilijk maken om inclusief en 

efficiënt samen te werken met anderen?
 - Welke zijn de belangrijkste denkfouten die spelen in groepsverband?
 - Hoe spelen deze een rol bij het vergaderen en nemen van beslissingen?

• Blok 2: Het organiseren van een vergadering zodat uw organisatie inclusieve en kwaliteitsvolle 
beslissingen maakt

 - De keuze van de deelnemers: wie nodigt u uit?
 - De voorbereiding: Wat voor voorbereiding vraagt u van de deelnemers? Welke technieken zijn het meest 

geschikt om te kunnen vergaderen op basis van data en feiten?
 - Het voorzitten van de vergadering: Wie laat u het eerst aan het woord komen? Welke mechanismes 

gebruikt u best om tot een onderbouwde en gedragen beslissing te komen?
 - De opvolging: Wat te doen met afwijkende meningen eens de beslissing is genomen? Hoe leren van 

fouten?

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22EFF004 Human Insight Online 06/12/2022 1 halve dag 09:00 - 12:30
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PROJECTMANAGEMENT 

DOELSTELLING

Na deze cursus zullen de deelnemers:

• vertrouwd zijn met de belangrijkste principes, kaders en instrumenten van 
projectmanagement.

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

• geleerd hebben van elkaar over elkaars ervaringen, good en bad practices worden 
uitgewisseld en teruggekoppeld door de docent.

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

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

• toekomstige projecten in de organisatie effectiever en efficiënter voorbereid uitvoeren.
• in staat zijn om te werken met indicatoren tijdens alle fasen van een project, en dit op een 

efficiënte manier.
• de principes, middelen en instrumenten van projectmanagement beschouwen als 

ondersteunend in hun werking, niet als iets dat ‘er bovenop komt’.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

• Algemene inleiding rond belang en context van projectmatig werken
• Kenmerken van projectmatig werken
• Basisprincipes van projectmanagement
• De voorbereiding van projecten 
• Opstarten van het projectteam/een projectgroep
• Uitvoering van het project - leidinggeven aan het project
• Voortgang
• Afsluiten van een project
• Evaluatie van een project
• Communicatie in en rond projecten
• Omgaan met conflicten en belangentegenstellingen bij conflicten
• Projectindicatoren
• Rapportering

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22EFF005 KEIK Online 25/04/2022 
09/05/2022

2 09:00 - 17:00

VF22EFF006 KEIK Online 12/09/2022 
26/09/2022

2 09:00 - 17:00
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SOFT SKILLS / PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

B. OMGAAN MET VERANDERING

OMGAAN MET WEERSTAND 
EN VERANDERINGEN 

DOELSTELLING

Snelle of slecht doorgevoerde veranderingen zijn niet zonder gevolg. Ze kunnen leiden tot een 
hoger ziekteverzuim, personeelsverloop, klachten en ontevredenheid. 
Omgaan met weerstand begint dan ook in de eerste plaats met het besef dat weerstand 
normaal is. Tijdens deze sessie reiken we praktische tools aan om veranderingen te 
introduceren en hoe om te gaan met weerstand.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

• Herkennen van weerstand in verschillende vormen (en de eigen reactie hierop)
• Omgaan met weerstand: huidige versus gewenste situatie
• Veranderingsprocessen en strategieën m.b.t. introduceren van veranderingen
• Communicatie bij veranderingen
• Omgaan met emoties en deze een plaats leren geven bij verandering
• Leren hoe je eigen persoonlijkheidsstijl invloed heeft op veranderingen en er gepast op 

reageren en veranderingen om te buigen naar opportuniteiten

WERKVORM EN METHODIEK

De vorming verloopt interactief en praktijkgericht. Er wordt gewerkt met eigen werkvoorbeelden, 
casussen en ervaring van de deelnemers.

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22VER001 Anker vzw Online 20/04/2022 
27/04/2022

2 09:00 - 16:00

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Anker vzw uw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van 
de opleiding (keuze datum,..)
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OMGAAN MET VERANDERINGEN 

DOELSTELLING

• Leren herkennen en duidelijk in kaart brengen van jouw weerstanden
• De impact van jouw persoonlijkheid op het omgaan met veranderingen
• Weerstanden omzetten in efficiënt gedrag waarbij jijzelf én de organisatie beter worden
• Opmaken en opvolgen van een persoonlijk actieplan

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die geconfronteerd worden met veranderingen binnen 
de professionele context, zoals wijziging van functie, verhuis naar een nieuw gebouw, in een nieuw 
team terechtkomen, een nieuwe leidinggevende, … en willen leren hoe hiermee om te gaan.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:

• Het veranderingsproces onder de loep
• Formuleren van weerstanden en behoeften
• Constructief ombuigen van weerstanden naar uitdagingen
• Van anders denken naar anders beleven van veranderingen (volgens het stappenmodel 

van J. Kotter)
• Rationeler omgaan met veranderingsprocessen (energie efficiënt gebruiken)
• Je motivatie behouden in het nastreven van nieuwe gemeenschappelijke doelen
• Je eigen identiteit bewaren in een nieuwe situatie, taken, werkomgeving, 

verantwoordelijkheden
• De rol van minder prettige emoties en streven naar opbouwend gedrag

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Escala uw organisatie contacteren voor de praktische afhandeling van de 
opleiding (keuze datum,..)
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SOFT SKILLS / PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

VEERKRACHTIG OMGAAN MET VERANDERING 

DOELSTELLING

• Zicht krijgen op en begrijpen wat plotse verandering met ons doet
• Zicht op factoren die veerkracht voor mij op dat moment kunnen verhogen
• Stilstaan bij verlies, verdriet en wat ons dat zegt over wat we echt belangrijk vinden
• Verandering tot een positief verhaal kunnen maken, wat tot ander/nieuw gedrag kan leiden.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

Het Covid19-virus en alle veiligheidsmaatregelen die getroffen worden maken dat we plots in een 
andere realiteit terecht zijn gekomen. Op zeer korte tijd werd onze hele gebruikelijke werking en 
samenwerking aangepast. Om met deze veranderingen om te gaan, werden er grote flexibiliteit 
en wenbaarheid gevraagd. 

In deze cursus staan we stil bij:

• Wat gebeurt er met ons als we geconfronteerd worden met plotse veranderingen, met 
grenzen die we tegenkomen?

• Welke reacties merken we op en hoe kunnen we die begrijpen? 
• Wat zijn ‘gewone’ reacties op ongewone situaties?
• Hoe gaan we veerkrachtig om met die veranderingen? 
• Wat hebben we nodig en welke stappen kunnen we hierin zetten om sterker naar een 

volgende verandering te stappen? 
• Wat verliezen we en hoe leggen we de focus op wat we echt belangrijk vinden voor onszelf/

voor onze omgeving?
• Kunnen we zo tot nieuw gedrag komen en tot integratie van de verandering?
• Wat kan de betekenis van een team, van collega’s zijn in dit proces?

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22VER002 Bsides Online 25/11/2022 1 09:00 - 16:00
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C. WERKEN IN TEAM

FEEDBACK - MOEILIJKE BOODSCHAPPEN 
GEVEN AAN EN ONTVANGEN VAN COLLEGA’S

DOELSTELLING

Op een goede manier moeilijke boodschappen geven en ontvangen is van onschatbare waarde. 
Toch vinden veel mensen het moeilijk om open en eerlijk te communiceren en het te laten 
weten aan een collega als er hen iets stoort. Deze vorming leer je hoe je duidelijk feedback kan 
geven.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

• Hoe kan je duidelijk feedback geven?
• Wat als mijn intentie niet overkomt bij de ander?
• Hoe feedback geven als je zelf boos bent?
• Wat als ik merk dat steeds hetzelfde mij blijft storen bij iemand?
• Hoe zorg ik ervoor dat ik de ander echt kan horen wat ik bedoel?
• Hoe reageren als anderen iets aan mij vertellen dat ik misschien niet fijn vind?
• Hoe kan ik horen wat de ander zegt en daarover constructief in gesprek gaan?

WERKVORM EN METHODIEK

We starten met zeer concrete situaties die gebeuren op de werkvloer en over concrete ervaringen 
met feedback en lastige boodschappen tussen collega’s, zoals onenigheid over hoe een taak 
moet aangepakt worden. Op die manier worden de principes van constructieve commentaar, 
constructieve feedback verzameld en de basis van verbindende communicatie toegelicht. Inzichten 
zal je krijgen via duogesprekken, oefeningen in kleine en grotere groep, demo’s,... Actieve 
deelname van de deelnemers is dus een must.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WIT001 Impuls Impulsvorming 
vzw

Elisabethlaan 64, 
3200 Aarschot

26/04/2022 1 09:30 - 16:30
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SOFT SKILLS / PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN 

DOELSTELLING

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

feedbackcultuur.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

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

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WIT002 Kwadraet Online 04/10/2022 1 09:30 - 16:30
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LATENT TALENT: TOOLS OM TALENTEN 
IN ONS TEAM NOG TE BETER TE (H)ERKENNEN

DOELSTELLING

Tijdens de cursus leert de deelnemer de volgende zaken:

• Zicht krijgen op talenten in je team
• Bespreekbaar maken van verschillen in een team
• Hoe hiermee aan de slag te gaan
• Versterken van de talenten van je medewerkers
• Zelf aan de slag gaan met tools

DOELGROEP

Voor mensen die in een team werken (al dan niet als leidinggevende of coach) en aan de slag 
willen met de aanwezige talenten.

INHOUD

Het gaat om een interactieve vorming waarbij diverse methodieken gehanteerd kunnen 
worden om met talenten in het team aan de slag te gaan. De trainer van deze vorming geeft de 
deelnemers inzicht in de werkwijze en de mogelijkheden van elke tool: wanneer te gebruiken? hoe 
werkt het? ... 

Tools die onder andere aan bod komen:

• Kwaliteitenspel+
• Padvinder (ontwikkeld door Mentor vzw, gevalideerd door ESF)
• Competenties & vaardigheden in kaart brengen
• Tools rond (de)motivatie waaronder Werkplezierspel
• ...

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WIT003 Mentor vzw Scoutshuis Hopper 
Antwerpen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Antwerpen

13/12/2022 1 09:00 - 16:00
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SOFT SKILLS / PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

DE KRACHT VAN EEN TEAM: 1+1=3 

DOELSTELLING

Tijdens deze cursus zullen de deelnemers:

• de sterktes en uitdagingen van zichzelf als medewerkers en als team leren kennen.
• de samenwerking en communicatie tussen teamleden en teamverantwoordelijken verbeteren.
• oplossingsgerichte teamcoaching leren gebruiken.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

De cursus is opgedeeld in 4 modules:

• Module 1: IK- niveau
 - Kwaliteiten
 - Kernkwadranten
 - Mijn communicatiestijl
 - Conflicthantering

• Module 2: Niveau Team deel 1
 - Teamcultuur
 - Teamrollen van Belbin
 - Samenwerken in team
 - Valkuilen voor teamwerkingen

• Module 3: Niveau Team deel 2
 - Teamfunctioneren
 - Kwaliteiten van een team
 - Oplossingsgericht teamcoachen

• Module 4: Aan de slag
 - Terugkoppeling vorige sessies
 - Rasci-model

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WIT004 Vokans Online 10/03/2022 
15/03/2022
24/03/2022
31/03/2022

4 halve dagen 09:00 – 12:30 

 -
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CULTUURSENSITIEF WERKEN IN DE PRAKTIJK 

DOELSTELLING

Tijdens deze cursus zal de deelnemer:

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

• handelingsverlegenheid leren aanpakken bij gevoelige thema’s.
• dialoogtechnieken aanleren.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

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

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

• aandacht hebben voor stereotypes en vooroordelen.
• aandacht hebben voor identiteit en kruispuntdenken.
• in gesprek gaan over gevoelige thema’s, met speciale aandacht voor interculturele 

vraagstukken (a.d.h.v. dialoogtips).
• hoe je dit kan toepassen in jouw dagelijkse praktijk als hulpverlener (casuïstiek & 

toepassingen).

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

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WIT005 Arzu Yentur Scoutshuis 
Hopper 
Antwerpen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Antwerpen

27/05/2022 1 halve dag 09:30 - 12:30

VF22WIT006 Arzu Yentur Kwadraet 
Gent

Kon. Maria Hendrikaplein 
64a, 9000 Gent

27/10/2022 1 halve dag 13:00 - 16:00
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SOFT SKILLS / PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

MIJN INTERCULTURELE WERKPLEK 

DOELSTELLING

Binnen de zorg zijn er steeds meer culturen, godsdiensten, levensopvattingen, … aanwezig. 
In deze opleiding ervaren de deelnemers zelf wat het betekent om een ‘andere’ culturele 
achtergrond te hebben. De deelnemers leren hoe ze op hun werkplek binnen de zorg optimaal 
met diversiteit kunnen omgaan. Zij leren hoe zij zoveel mogelijk taaldrempels, sociaal-culturele 
drempels en interetnische spanningen kunnen vermijden en oplossen.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor medewerkers die met collega’s, patiënten, bewoners, familieleden, … 
met een andere culturele achtergrond samenwerken en omgaan.

INHOUD

Cultuurverschillen in de praktijk: 

• Zicht krijgen op aspecten van verschillen binnen culturen, manieren van respect tonen voor 
elkaar, … 

• Hoe breng je gedragsnormen, manier van denken en werken, manier van omgaan met gezag, 
houding t.a.v. collega’s en patiënten/cliënten, ... over naar andere culturen? 

• Tijdsbesef bij andere culturen. 

Sociale vaardigheden bij ‘interculturele communicatie’: 

• Hoe verwoord en ga ik om met een probleem, een klacht, kritiek, ... ? 
• Communiceren via lichaamstaal en in een voor iedereen gebruiksvriendelijke taal

WERKVORM EN METHODIEK

Interactief via inleefoefeningen, filmillustraties, gebruik van divers spelmateriaal, anekdotes 
uit de praktijk, tips en richtlijnen voor een betere omgang, intervisie en referenties naar goede 
praktijkvoorbeelden, ruimte voor vraagstelling en uitwisselen van ervaringen.

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WIT007 Mentor vzw Online 22/09/2022 
29/09/2022
13/10/2022

3 halve dagen 13:30 - 16:00
13:30 - 16:00
13:30 - 15:30
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INTERVISIE OPSTARTEN IN JE ORGANISATIE 

DOELSTELLING

Tijdens de cursus krijgen de deelnemers:

• intervisie gesitueerd in zijn context en hun context.
• inzicht op eigen sterktes en werkpunten als intervisiebegeleider, leren goede cases en vragen 

formuleren en krijgen diverse methoden aangereikt om intervisies gestructureerd en effectief 
te laten verlopen.

• tips, handvaten en een naslagwerk toegestuurd om effectieve intervisie te kunnen 
begeleiden.

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

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

• Het wat en waarom van intervisie
• Een kleine blik op de geschiedenis van intervisie
• De randvoorwaarden bij intervisie
• Wat is een goede intervisie? Hoe formuleer ik een intervisievraag?
• De basisstructuur van intervisie
• Het profiel van een intervisiebegeleider
• Nodige vaardigheden
• Dieper ingaan op ‘de kunst van het vragen stellen’
• Soorten intervisie: mix van methodieken
• De groei van een intervisieteam volgens de piramide van Lencioni
• Belang van gestructureerde aanpak
• Oefencases in 2 cirkels
• Rol van de intervisiebegeleider in de eigen organisatie
• Leren uit succesverhalen
• Beantwoorden van vragen

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WIT008 Itineris Online 10/11/2022
24/11/2022

2 halve dagen 09:00-12:15
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SOFT SKILLS / PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

VERBINDEND SAMENWERKEN OP AFSTAND 

DOELSTELLING

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

stappen te zetten bij een heropstart of ‘normalisering’ van taken.
• Je hebt kennis van de principes van Verbindende Communicatie om je meer te kunnen 

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

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

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

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

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

Wij kijken naar de aanleiding van het afstandswerken en de impact hiervan op onder meer 
arbeidsvreugde. Wat maakt dat mensen komen werken en in hoeverre speelt het sociale contact 
hierbij een rol? Hoe kunnen we meer tijd en aandacht besteden aan hetgeen mensen belangrijk 
vinden in hun job?

Er wordt gekeken naar verschillen tussen mensen: sommige mensen kunnen heel goed thuis 
werken, voor anderen is dit moeilijker. Dit kan te maken hebben met wat zij belangrijk vinden, 
maar ook met praktische omstandigheden als werkruimte, andere mensen in huis, ... Mensen 
hebben dus een ideale manier om tot resultaat te komen. Door de bril van Verbindende 
Communicatie betekent dit: mensen hebben verschillende strategieën om tot hetzelfde doel te 
komen. Hoe stuur je het gesprek hierover aan zodat de nadruk ligt op het gemeenschappelijke?

Door op afstand te werken mis je als leidinggevende, maar ook als collega’s onderling heel 
wat informatie over de persoon als geheel. Hierdoor is het soms moeilijk om je te herkennen 
in de ander en kunnen we vaak minder van elkaar verdragen. Wat zijn praktische tips en 
aandachtspunten om deze leegte in te vullen? Hoe hou je authentiek contact? Op welke manier 
hebben andere organisaties dit de afgelopen tijd overbrugt?

De principes van Verbindende Communicatie en meer bepaald empathisch luisteren wordt 
aangebracht en ingeoefend om ook de boodschap te horen achter hetgeen gezegd wordt en om 
zo tot meer verbinding en meer begrip te komen.

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WIT025 Impuls Online 01/04/2022 1 09:30 - 16:30
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WELZIJN 
OP HET WERK
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WELZIJN OP HET WERK

A. OMGAAN MET EMOTIE EN STRESS

OMGAAN MET EMOTIES OP DE WERKVLOER 

DOELSTELLING

• Je bewustzijn van je eigen emoties verbreden en verhelderen
• De emoties van de ander goed aanvoelen
• Helder je emoties kunnen communiceren
• Je niet laten meeslepen in de emoties van jezelf of de ander
• Helder communiceren in situaties waar de emoties hoog oplopen
• Oefenen met het thema boosheid

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor zorgverleners en leidinggevenden.

INHOUD

Een job als zorgverlener brengt je in contact met heel wat emoties. Je hoort heftige verhalen, 
je maakt moeilijke momenten van je zorgvragers mee, je krijgt soms heel wat van familie over je 
heen. Hoe blijf je daar constructief mee omgaan? Dat leer je in deze vorming.

We starten met de basis: 

• Wat zijn emoties? 
• Wat is het verschil tussen onze gevoelens en onze emoties?
• Hoe kunnen we ze herkennen in onszelf en waarnemen bij een ander?

Van daaruit gaan we kijken waarom we sommige emoties makkelijker of moeilijker vinden om mee 
om te gaan op de werkvloer.

WERKVORM EN METHODIEK

We kijken naar het onderscheid tussen dat wat van ons is, en wat van de ander en koppelen dit 
aan gezonde grenzen. Aansluitend kijken we naar de positieve betekenis van boosheid. Heel wat 
zorgverleners vinden dit een moeilijke emotie om mee om te gaan, zowel in zichzelf als bij de 
ander. We leren er in deze vorming op een positieve manier naar kijken en mee omgaan. We leren 
onze grenzen aanvoelen en uitspreken. Deze aangevoelde grenzen zijn nodig om helder te kunnen 
communiceren in emotionele situaties. Als laatste gaan we dit oefenen aan de hand van werkelijke 
situaties.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WEL001 Prik Prik The Floor Grotesteenweg 91 
2060 Antwerpen

01/12/2022 1 09:30 - 16:30



78 

GEZONDE VEERKRACHT, HOE VOORKOMEN 
DAT STRESS TOT BURN-OUT LEIDT?

DOELSTELLING

• Medewerkers krijgen inzicht in de werking van acute en chronische stress: oorzaken, gevolgen, 
proces van toenemende stresssignalen die kunnen leiden tot burn-out.

• Medewerkers worden zich bewust van eigen stress-signalen en deze van collega’s, hun 
eigen manier van omgaan met stress, mogelijke persoonsgerelateerde en werkgerelateerde 
stressoren.

• Medewerkers krijgen inzicht in hoe ze met gezonde veerkracht kunnen blijven werken en 
voorkomen dat stress tot burn-out leidt.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

Er wordt stilgestaan bij:

• Wat verstaan we onder ‘bevlogenheid’, ‘burn-out’, ‘depressie’ en ‘stress’?
• Hoe kan ik bevlogen blijven?
• Wat zijn werkgerelateerde oorzaken van stress en burn-out?
• Analyse van de eigen werksituatie: hulpbronnen en hinderpalen
• Wie loopt een verhoogd risico?
• Hoe kan ik signalen van stress, overspanning en burn-out herkennen?
• Hoe ga ik in dialoog met collega’s bij stresssignalen? Hoe kunnen we als team over onze 

stresssignalen en stresscoping praten?
• De vijf domeinen van zelfzorg om de eigen veerkracht te versterken.

WERKVORM EN METHODIEK

Er wordt gebruik gemaakt van een spelbord, reflectiekaartjes, een dobbelsteen en een 
massagestoel waarbij een PowerPoint-presentatie voor de deelnemers als ondersteunend 
materiaal wordt aangeboden. Vraagstelling, oefeningen, reflectie en uitwisseling worden 
afgewisseld met korte theoretische uitleg en psycho- educatie.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WEL002 IDEWE IDEWE 
Zwijnaarde

Grotesteenweg-
Noord 9, 9052 Gent

15/06/2022 1 09:00 – 16:30

VF22WEL003 IDEWE Online 20/10/2022 1 09:00 – 16:30
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WELZIJN OP HET WERK

GEEF BURN-OUT GEEN KANS 

DOELSTELLING

Met deze interactieve vorming willen we deelnemers uit de social profit bewust maken van 
de risico’s van overmatige stress waarvan burn-out een chronisch gevolg kan zijn. We loodsen 
hen doorheen de verschillende fases van burn-out en geven ook praktische tips & tricks 
om preventief aan de slag te gaan i.f.v. werkbaar werk. Hiermee ontwikkelen ze hun eigen 
handvaten en energiegevers tijdens en buiten hun job, en krijgen ze ook kapstokken mee om 
stresssignalen bij collega’s te detecteren.

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

In module 1 leert de deelnemer wat stress kan doen met een mens, en hoe overmatige stress kan 
uitmonden in burn-out. 

• Zijn er persoonsgebonden factoren die ervoor zorgen dat iemand meer kans maakt op een 
burn-out? 

• Welke fases doorgaat deze persoon? 
• Hoe herken je een burn-out?

Module 2 spitst zich toe op diverse manieren om preventief aan de slag te gaan i.f.v. werkbaar 
werk, en burn-out geen kans te geven. Preventie voor jezelf, maar ook naar anderen toe, bij wie je 
signalen opmerkt.

WERKVORM EN METHODIEK

In deze training wordt ruimte gemaakt om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, cases 
te bespreken, opdrachten in groep te maken, te reflecteren en te leren van anderen. De grootste 
meerwaarde zien we daarom in een klassikale, collectieve contactvorm

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WEL004 Vokans Online 07/06/2022 
14/06/2022

2 halve dagen 09:00 – 12:30 
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BOUWEN AAN MENTAAL VERMOGEN 

DOELSTELLING

Via dit programma verzamelen deelnemers inzicht in het stresscontinuüm zodat de deelnemers 
zelf (aanhoudende) stress en burn-out kunnen kaderen in dit model. Via een veilige sfeer 
worden de deelnemers in staat gesteld om zowel de eigen stresssignalen als die van collega’s 
te herkennen. Deelnemers zijn aan het eind van deze opleiding eveneens in staat om 
strategieën toe te passen om aanhoudende stress te reduceren in het (werk)leven.

DOELGROEP

Alle medewerkers die willen werken aan hun mentaal welzijn.

INHOUD

Effectieve beleving en bewustwording staat centraal op dag één. Het teamconcept omvat een te 
bouwen huis van mentaal vermogen, een huis met verschillende kamers, waarbij elke themakamer 
(mentaal aspect) wordt gekoppeld aan een activiteit. 

Hoofdvragen tijdens dag twee: 

• Hoe (h)erken ik stresssignalen bij mezelf en in mijn dichte omgeving?
• Welke tips en strategieën kunnen mij en mijn team helpen om stress en overspanning te 

vermijden en reduceren, alsook om elkaar erover aan te spreken?

Zowel tips en handvaten omtrent primaire als secundaire preventie worden meegenomen in deze 
opleiding. De uiteindelijke output na dag 2 is een individueel plan van aanpak, als ook actiepunten 
op teamniveau.

WERKVORM EN METHODIEK

Alert! focust eerst op het aspect bewustwording via een ‘beleefsessie’ waarbij in team taboes 
worden doorbroken. Op dag 2 wordt volop ingezet op kennis, vaardigheden en attitudes 
via verschillende werkvormen: groepsgesprek, reflectie oefeningen, scan, individuele en 
groepsoefeningen. Het naslagwerk in dit programma is een individueel blijvend hulpmiddel, ook 
na de opleiding!

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WEL005 Alert ! Online 15/11/2022
28/11/2022

2 halve dagen 09:00 - 12:00
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WELZIJN OP HET WERK

HARTCOHERENTIE ALS TECHNIEK 
IN JOUW PRAKTIJK

DOELSTELLING

De deelnemers leren een laagdrempelige techniek die zeer bruikbaar is om mensen anders 
met stress te leren omgaan. In plaats van zuiver op cognitief/verstandelijk niveau te werken, 
ervaren ze dat stress ook in het lichaam zit en dat je dat best met een lichaamsgerichte 
techniek (= de ademhaling) kan aanpakken. Na de training moeten deelnemers in staat zijn om 
de oefeningen aan anderen te leren.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor trainers in bedrijven, organisaties die instaan voor het welzijn op de 
werkvloer.

INHOUD

Sessie 1:

• Waarom lichaamsgericht werken?
• Bessel Van der Kolk Mohawk of consciousness
• Leren voelen in plaats van ademen
• Hoe begeleid je de cliënt in zijn eerste oefening

Sessie 2:

• Werken met biofeedback
• Wat zijn de voordelen voor de cliënt?
• Een coach thuis
• Wat is HRV en wat is de invloed van emoties?
• Wat wanneer je cliënt een slechte meting doet?
• Gedragstherapie: leren voelen

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WEL006 NXT-PRO Tour & Taxis Havenlaan 86C, 
1000 Brussel

07/03/2022 
14/03/2022

2 halve 
dagen

09:00 - 12:00
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MET MEER VEERKRACHT AAN HET WERK 
DOOR HARTCOHERENTIE

DOELSTELLING

• Bij jezelf stress herkennen en managen
• Leren van hartcoherentietechnieken en deze inzetten

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

In deze uitdagende tijd is er meer zorg en aandacht nodig voor de veerkracht van medewerkers en 
teams en op die manier ook de veerkracht van de hele organisatie.

In deze opleiding leer je hartcoherentietechnieken. Via deze techniek leer je bij jezelf stress te 
herkennen en om beter om te gaan met uitdagingen en stressvolle situaties, zowel privé als op het 
werk.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Wat is stress en wat doet stress met het lichaam?
• Wat is hartcoherentie en hoe werkt deze op stress?
• Hoe kunnen we deze (meetbare) hartcoherentietechnieken inzetten op de werkvloer?

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WEL007 Hoofdweg Bedrijven-
centrum De 
Punt

Kerkstraat 108 , 
9050 Gentbrugge

21/04/2022 1 09:00 - 16:00

VF22WEL008 Hoofdweg Scoutshuis 
Hopper 
Antwerpen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Antwerpen

8/11/2022 1 09:00 - 16:00
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WELZIJN OP HET WERK

STRESS OMZETTEN IN POSITIEVE ENERGIE 

DOELSTELLING

Na deze sessie weet/kent de deelnemer:

• hoe het stressmechanisme in zijn werk gaat.
• de samenhang tussen stress, burn-out, bore-out en depressie.
• het nut en de noodzaak van stress.
• hoe je gezonde stress kan detecteren.
• de gevaren van ongezonde stress.
• hoe je ongezonde, negatieve stress kan voorkomen.
• wat positieve, nuttige stress is.
• hoe je positieve stress kan stimuleren en inzetten voor jouw doelen.
• praktische tips en tricks voor jouw werkdomein (maar ook privé).

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

• De kunst van niet al-TIJD
 - Stressmechanisme uitgelegd in het dagelijkse leven-werk
 - Burn-out - Bore-out
 - Hoe herken je negatieve stress? Wetenschappelijke verklaring
 - Window of tolerance
 - Psychische en fysische gevolgen van stress
 - Faalspiraal, piekerstress
 - Stress bij jezelf
 - Tweedehandsstress

• Welbevinden, fundamenteel zelfvertrouwen en groei
 - Herkaderen, out-of-the-box denken, focus op het positieve op de werkplek en thuis
 - Grenzen trekken, timemanagement agenda en planning, durven neen zeggen, luisteren naar je lichaam

• Praktische oefeningen om stress te voorkomen en te beheersen

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WEL009 Ankerpunt Online 10/03/2022 
24/03/2022

2 halve dagen 09:00 - 12:00

VF22WEL010 Ankerpunt Online 14/10/2022
28/10/2022

2 halve dagen 09:00 - 12:00
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JE GOED VOELEN TIJDENS JE WERK 

DOELSTELLING

• Helderheid krijgen op wat je nodig hebt om je goed te voelen op de werkvloer
• Begrijpen waar je invloed op kan hebben en waarop niet
• Je behoefte voor welzijn kunnen communiceren
• Je grenzen kunnen aangeven
• Leren omgaan met stress op het werk
• Leren hoe je tot rust kan komen te midden van volle of moeilijke dagen

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor zorgverleners en leidinggevenden.

INHOUD

We gaan samen kijken naar wat jij nodig hebt om je goed te voelen op de werkvloer. We maken 
een onderscheid tussen dat waar we invloed op hebben en wat buiten onze capaciteit tot 
verandering ligt. Waar we invloed op hebben, leren we helder communiceren, zowel actief onze 
behoeften aangeven, als onze grenzen neerzetten. Hier leren we ook wat een werkplek gezonder 
kan maken.

In de zorg zijn er ook zaken waar we geen invloed op hebben, zoals bijvoorbeeld te weinig 
personeel, enz... Hier gaan we kijken hoe we daar intern op een rustige manier mee om kunnen 
gaan. 

WERKVORM EN METHODIEK

We verdiepen ons in de werking van ons zenuwstelsel en leren op een speelse manier zeer 
bruikbare technieken om onszelf te reguleren tot rust wanneer de werkdruk oploopt.

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WEL011 Prik Prik Online 31/05/2022 1 09:00 – 16:00
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WELZIJN OP HET WERK

B. ZELFZORG

ZELFZORG DOOR JE ZORG VOOR ANDEREN 
TE LEREN BEGRENZEN

DOELSTELLING

Tijdens deze vorming herinstalleert de deelnemer de balans tussen het appel van anderen en 
zelfzorg.

DOELGROEP

Iedereen die in een zorgend beroep last heeft om zichzelf te begrenzen kan aan deze cursus 
deelnemen.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Je missie als zorgverlener
• De zwakke plek in je missie
• Hoe appeleerbaar ben jij?
• Je balans in geven en ontvangen
• Hoe kan je zorgzaam begrenzen?
• Wat is het minimum dat je steeds kan doen voor een ander? Het gevoel van de ander valideren.
• Je grens lichamelijk aangeven

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WEL012 Kwadraet Hof van 
Watervliet

Oude Burg 27, 
8000 Brugge 

08/11/2022 1 09:30 - 16:30
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JE GRENZEN KENNEN EN BEWAKEN 

DOELSTELLING

De deelnemers gaan na de vorming met de volgende competenties naar huis:

• Je kan in je eigen kracht gaan staan en je grenzen aangeven.
• Effectiever en betrokken samenwerken
• (Werk)relaties behouden en versterken
• Je eigen noden en behoeften en die van anderen leren inschatten

DOELGROEP

Alle medewerkers uit alle sectoren kunnen aan deze cursus deelnemen.

INHOUD

Vind je het moeilijk om ‘nee’ te zeggen? Heb je steeds de neiging om je grote hart, goede wil en 
inzet te tonen? Zelfs als dat ten koste gaat van je eigen welzijn? Dit is hét moment om bewust stil 
te staan bij je grenzen en om ‘nee’ te leren zeggen, in verbinding met jezelf en de ander. Of hoe 
kan je reageren als de ander zijn/haar grens aangeeft? Wat kan jij doen om tot iets te komen waar 
je beiden blij van wordt? ...

Deze cursus zal jou daarin ondersteunen. Je leert de signalen van je lichaam en geest te 
herkennen, erkennen en bekennen, en zo je eigen behoeften en grenzen goed aan te voelen. De 
volgende stap is aangeven tot waar je kan gaan en wanneer je jouw limiet bereikt hebt: vanuit je 
innerlijke kracht en met respect voor de ander. Je luistert naar wat leeft in de ander en nodigt uit 
tot dialoog.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WEL013 Impuls Avansa Mid- en 
Zuidwest

Wandelweg 11, 
8500 Kortrijk 

02/06/2022 
16/06/2022

2 09:30 - 16:30

VF22WEL014 Impuls Provinciehuis 
Vlaams-Brabant

Provincieplein 1, 
3010 Leuven

06/10/2022 
20/10/2022

2 09:30 - 16:30



87 

WELZIJN OP HET WERK

NIET (MEER) IN HET ROOD: HOE GEEF IK 
MIJN GRENZEN AAN OP EEN GEPASTE MANIER? 

DOELSTELLING

Deze workshop is er op gericht om te kijken en te luisteren naar verschillende ervaringen van 
hoe mensen kijken naar grenzen kunnen aangeven. De deelnemers leren bewust stilstaan bij 
hun grenzen. Wanneer ga je in het rood? Hoe ga je hiermee om?

In deze workshop gaan deelnemers ook bij zichzelf na wat hen energie geeft en wat energie 
neemt om van hieruit zicht te krijgen op hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. Ze krijgen 
de kans om ervaringen te delen met elkaar en zo van elkaar te leren. Deelnemers leren 
dichter bij zichzelf te komen, hun persoonlijke alarmbelletjes te (her)kennen en van hieruit te 
communiceren naar de buitenwereld op een gepaste manier.

DOELGROEP

Mensen die wel wat weten zeggen maar niet durven. Zij die ‘nee’ denken, maar zichzelf ‘ja’ 
horen zeggen. Ze aanvaarden extra werk, ook al hebben ze er geen tijd voor. Ze vermijden 
conflictsituaties.

INHOUD

De volgende punten staan op de agenda:

• Ervaringen delen: Hoe grenzen aanvoelen en deze aangeven?
• Connecteren en bewust worden van het eigen energieniveau: wat zijn mijn energiegevers 

en energienemers en wat vertellen deze over mezelf? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn 
batterijen niet leeglopen?

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

• Wat neem ik mee naar mijn werkveld?

 !  deze vorming bestaat uit 2 delen: een halve dag in groep + een individueel moment van 
een half uur

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WEL015 Mentor vzw Online In groep: 09/11/2022 1 halve dag 09:00 - 12:00

Individueel moment: 
23/11/2022

0,5 uur Tussen 
9:00 - 12:30
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ZORGEN VOOR JEZELF 
IN EEN WERELD VAN DE ZORG 

DOELSTELLING

• Inzicht brengen in praktische tips en methodieken om een balans te vinden in het psychisch 
welzijn

• Het belang van zelfzorg correct inschatten, stilstaan bij factoren die de eigen zelfzorg 
mogelijks kunnen beïnvloeden en eigen mogelijkheden en beperkingen op dit vlak benoemen.

• De impact van psychisch welzijn op de werksituaties benoemen, en inzicht krijgen in 
mogelijkheden om de veerkracht van het individuele teamlid te verhogen en de veerkracht 
van het team als geheel hoog te houden.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor verpleegkundigen en zorgverleners.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

• Inleiding in praktische tips en methodieken om een balans te vinden in psychisch welzijn 
(aan de hand van tools en oefeningen om meer zelfinzicht te verkrijgen)

• Aan de slag gaan met bouwstenen voor je eigen zelfzorg
• Discussie en uitwisseling over eigen meningen en ervaringen
• Impact van psychisch welzijn op de werksituatie
• Stilstaan bij de mythe van de ‘grenzeloze’ hulpverlener
• Reflectie met praktische en toepasbare tips om hiermee individueel en in team aan de slag te 

gaan

Blended learning: 2 uur online + 1 dag klassikaal

Wij voorzien eerst in een 2 uur durende online training waar wij ingaan op het psychisch welzijn 
van de hulpverlener.

Na deze online sessie is het tijd om te oefenen.  
Dit gebeurt klassikaal via praktijkgerichte oefeningen vertrekkende van concrete zorgsituaties. 
Er worden hierbij manieren van omgaan met de psychische belasting besproken.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WEL016 Vives Online 08/09/2022 2u 10:45 - 12:45

Klassikaal
VIVES - Campus 
Roeselare

 
Wilgenstraat 32, 
8800 Roeselare

 
15/09/2022

 
1 dag

 
09:00 - 17:00
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WELZIJN OP HET WERK

C. NAZORG

NAZORG VOOR MEDEWERKERS 
BIJ CRISISSITUATIES

DOELSTELLING

Tijdens deze cursus gaan de deelnemers de mogelijkheden verkennen om medewerkers 
passend te ondersteunen na een crisissituatie, op middellange en langere termijn, zodat ze zich 
verder met (her)nieuwde energie kunnen engageren.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor medewerkers en teamleden uit de zorg.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Crisissen of ingrijpende gebeurtenissen: omschrijving - soorten - verloop – effecten
• Stress: soorten – gevolgen
• Mijn rol, mijn mandaat: duidelijk? Formeel en/of informeel - individueel en/of collectief
• (H)erkennen noden/behoeften van medewerkers
• Mogelijke valkuilen
• Waar ga ik zelf mee aan de slag: persoonlijk actieplan
• Welke aanbevelingen neem ik mee naar mijn team, leidinggevende, organisatie, ...

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WEL017 Anker vzw Online 15/06/2022 
29/06/2022

2 09:00 - 16:00
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KIJKEN ALS IN DE BIOSCOOP: TERUGBLIKKEN 
OP EN VERWERKEN VAN HEFTIGE EMOTIES

DOELSTELLING

De deelnemer leert omgaan met niet-alledaagse gebeurtenissen die emotioneel impact 
kunnen hebben in ons leven of als traumatisch worden ervaren. Door gebruik van een bepaalde 
methodiek kan de deelnemer zaken gaan kaderen voor zichzelf, afstand nemen van conflicten 
en deze verwerken.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor zorgverleners.

INHOUD

Samen met de deelnemers gaan we kijken: waar komen conflicten en emotionele gebeurtenissen 
vandaan? Kunnen we dit inschatten en zo niet, zijn we sterk genoeg om dit op te vangen? Door 
te weten wat onze draagkracht is, kan veel verholpen worden. Indien we toch te maken hebben 
met onverwachte emotionele impact, hoe gaan we voor onszelf zorgen zodat we dit kunnen 
verwerken?

CODE SESSIE OPLEIDINGSVERSTREKKER PLAATS DATA AANTAL DAGEN UREN

VF22WEL018 Vormingsscentrum Hivset Online 13/10/2022 1 09:00 - 15:30
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WELZIJN OP HET WERK

DELEN VAN ERVARINGEN KOM OP VERHAAL 

DOELSTELLING

De deelnemers gaan hun ervaringen delen uit de crisisperiode om zo zorg te geven aan wie zo 
hard gezorgd heeft en draagkracht te genereren om verder te gaan.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor zorg- en hulpverleners die in de coronacrisis het beste van zichzelf 
gaven.

INHOUD

Kwadraet biedt - vanuit hun achtergrond van coachen en groepswerk - jou de ruimte om op verhaal 
te komen. Je kan in groep je gedachten en je gevoel delen. Je hoort hoe het bij anderen is. Om 
elkaar te waarderen in wat het beste was dat je kan doen, in wat elk over zichzelf leert. In wat je bij 
jezelf ontdekt aan talent, waarden en aspiraties, aan kijk op het leven. Maar bovenal om bij elkaar 
te zijn, om stil te staan, om samen op verhaal te komen en even niets te moeten.

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS-
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22WEL019 Kwadraet 3Vision Rijdende Artillerielaan 5, 
3000 Leuven

13/05/2022 1 halve 
dag

09:30 - 12:30
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VEILIGHEID

EHBO EERSTE HULP VOOR 
AANGEDUIDE PERSONEN

DOELSTELLING

In deze cursus leer je de basiskennis voor eerste hulp. Je leert hoe je de verbandkoffer goed 
kan gebruiken en hoe je de hulpdiensten moet contacteren.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor werknemers actief in organisaties die minder dan 20 werknemers 
tewerkstellen in een lage risico-omgeving.

INHOUD

• Bewusteloosheid en verslikking
• Ademhalingsstilstand en reanimatie
• Huidwonden, brandwonden, letsels aan botten, spieren en gewrichten
• Vergiftiging en eerstehulpkoffer
• Pijn op de borstkas en beroerte

WERKVORM EN METHODIEK

Interactieve lesmethode, waarbij medewerkers worden gestimuleerd om zelf tot de juiste 
oplossing van de casus te komen. Alsook de nodige theorie en praktijkoefeningen krijgen.

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Rode Kruis Vlaanderen uw organisatie contacteren voor de praktische 
afhandeling van de opleiding (keuze datum,..)
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EHBO BASISCURSUS BEDRIJFSEERSTEHULP 

DOELSTELLING

De deelnemers die slagen voor het examen behalen een brevet in het kader van de ARAB-
verplichtingen erkend door de federale overheid. Aan de hand van dit brevet kunnen zij als 
bedrijfseerstehulpverlener aangesteld worden in uw organisatie.

DOELGROEP

Iedereen kan deelnemen aan deze opleiding.

INHOUD

• Dag 1:
 - Introductie
 - Vier stappen in eerste hulp
 - Reanimatie
 - Defibrillatie
 - Bloedingen en huidwonden

• Dag 2:
 - Brandwonden, 
 - Flauwte en beroerte
 - Hoofdletsels en wervelletsels 
 - Oogletsels en epilepsie
 - Pijn op de borstkas en ademhalingsmoeilijkheden
 - Verslikking en vergiftiging
 - Letsels aan botten
 - Spieren en gewrichten

• Dag 3:
 - Specifieke letsels en aandoeningen
 - Eerstehulplokaal en eerstehulpkoffer
 - Herhaling
 - Uitleg competentie - Evaluatie
 - Examen

WERKVORM EN METHODIEK

Interactieve lesmethode, waarbij medewerkers worden gestimuleerd om zelf tot de juiste 
oplossing van de casus te komen. Alsook de nodige theorie en praktijkoefeningen krijgen.

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Rode Kruis Vlaanderen uw organisatie contacteren voor de praktische 
afhandeling van de opleiding (keuze datum,..)
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VEILIGHEID

EHBO REANIMEREN EN DEFIBRILLEREN 

DOELSTELLING

Tijdens deze vorming leer je:

• hoe je een vermoedelijke hartstilstand herkent.
• wanneer er professionele hulp moet ingeschakeld worden en hoe je dat doet.
• hoe je moet reanimeren.
• hoe je een AED-toestel gebruikt.

DOELGROEP

Iedereen kan deelnemen aan deze opleiding.

INHOUD

De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod:
• Benadering van het slachtoffer en stabiele zijligging
• Reanimeren
• Defibrilleren

WERKVORM EN METHODIEK

Interactieve lesmethode, waarbij medewerkers worden gestimuleerd om zelf tot de juiste 
oplossing van de casus te komen. De deelnemers krijgen de nodige theorie en praktijkoefeningen.

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Rode Kruis Vlaanderen uw organisatie contacteren voor de praktische 
afhandeling van de opleiding (keuze datum,..)
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BIJSCHOLINGSCURSUS EHBO 1D 

DOELSTELLING

Een bijscholing bevat korte herhalingen, maar vooral nieuwe inzichten en methodes, alsook 
uitdieping van gekende materie. Er is een focus op doorgedreven oefenen. De deelnemers 
onderhouden hun kennis en breiden deze uit.

DOELGROEP

Deze cursus is bestemd voor iedereen die over een geldig brevet ‘Bedrijfseerstehulp’ beschikt. Je 
houdt je brevet ‘Bedrijfseerstehulp’ geldig door per kalenderjaar minstens 4 uur bij te scholen.

INHOUD

In de eerste 2 uur leert de deelnemer omgaan met noodsituaties, reanimatie, alarmering, stabiele 
zijligging, verstikking, het gebruik van een isolatiedeken en bijkomende praktische oefeningen.

In de andere 2 uur leert men omgaan met iemand die onwel is (flauwtes, diabetes, beroertes, 
schokken en stuipen, ...)

WERKVORM EN METHODIEK

Interactieve lesmethode, waarbij medewerkers worden gestimuleerd om zelf tot de juiste 
oplossing van de casus te komen. De deelnemers krijgen de nodige theorie en praktijkoefeningen

In Company

Deze opleiding gaat door op de eigen werkvloer op een met de opleidingsverstrekker 
afgesproken datum/data. 
Na ontvangst van uw aanvraag, komt u te weten of deze aanvaard is. 
Indien aanvaard, zal Rode Kruis Vlaanderen uw organisatie contacteren voor de praktische 
afhandeling van de opleiding (keuze datum,..)
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VORMINGSAANBOD 2022

LIJST VAN DE OPLEIDINGSVERSTREKKERS 

ALERT! OPLEIDINGEN
0479/49 31 46 - www.alert-opleidingen.be 

ANKER VZW 
0479/ 62 50 04 - www.ankervzw.be 

ANKERPUNT
0497 74 68 99 – www.ankerpunt.be

ARZU YENTUR
0484 62 82 83 - yenturarzu@gmail.com

BSIDES
0486 881 851- www.bsides.be

CFIP
02 770 50 48 – www.cfip.be

DIALOOGPLUS
0478 05 35 95 - www.dialoogplus.be

ESCALA 
051/26 87 65 - www.escala.be 

FORUM PALLIATIEVE ZORG
02 456 82 07 - www.forumpalliatievezorg.be

GIVI GROUP
03/286 83 40 - www.givigroup.be 

HOOFDWEG
0494 91 56 19 – www. hoofdweg.be

HUMAN INSIGHT
0494 75 10 62 – www.humaninsight.be

VORMINGSCENTRUM HIVSET 
 014/ 47 13 12 - www.hivset.be 

IDEWE
02/237 33 24 - www.idewe.be 

I-DIVERSO
0499/69 35 11– www.i-diverso.be

IMPULS
 016 56 95 68 – www. impulsvorming.be

ITINERIS
09 386 01 02 – www.itineris.net

KEIK
+32 484 485 123 – www.keik.be

KONEKT
09 261 57 50 – www.konekt.be

KWADRAET
09 382 75 70 - www.kwadraet.be

MENTOR VZW
 056 26 44 34 - www.vzwmentor.be 

NXT-PRO
078/15 00 55 - www.nxt-pro.be

PRAXISNETWERK
016 20 58 56 – www.praxisnetwerk.be

PRIK PRIK
prikprikvorming@gmail.com - www.prikprik.com

RODE KRUIS VLAANDEREN
 015/ 44 33 22 - www.rodekruis.be 

VIVES CAMPUS ROESELAERE
051 23 23 30 - www.vives.be

VOKANS
02/ 246 34 85 - www.vokans.be
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KLASSIKAAL AANBOD

CODE 
SESSIE

THEMA OPLEIDINGS- 
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

WEST VLAANDEREN

VF22MEN003 MENTOR+ I-Diverso GI Brugge Nieuwstraat 7 
8000 Brugge

10/02/2022
17/02/2022

2 09:00 – 
16:00

VF22WIT009 Sterker op het werk 
met Verbindende 
Communicatie

Dialoogplus Grootseminarie 
Brugge

Potterierei 72, 
8000 Brugge

07/03/2022
14/03/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22BUR020 Excel gevorderden Mentor vzw Mentor, 
Budastraat

Budastraat 27 – 
8500 Kortrijk

01/06/2022
08/06/2022
15/06/2022
22/06/2022

4 halve 
dagen

13:00 – 
16:30

VF22WEL013 Je grenzen kennen 
en bewaken

Impuls Avansa Mid- en 
Zuidwest

Wandelweg 
11,8500 Kortrijk 

02/06/2022
16/06/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22WEL016 Zorgen voor jezelf 
in een wereld van 
de zorg
Feedback - moeilijke 
boodschappen geven 
aan en ontvangen 
van collega’s

Vives Online Wilgenstraat 32, 
8800 Roeselare

08/09/2022 2u + 1 
dag

10:45 – 
12:45

Klassikaal:
VIVES - Campus 
Roeselare

15/09/2022 09:00 – 
17:00

VF22COM009 Communicatie met 
de familie van de 
zorgvrager vanuit 
verbinding

Vormings-
centrum 
Hivset

Vormings-
centrum 
HIVSET

Westerlaan 73, 
8790 Waregem

22/09/2022 1 09:30 – 
16:00

VF22BUR012 Excel intro Mentor vzw Mentor, 
Budastraat

Budastraat 27 – 
8500 Kortrijk

28/09/2022
05/10/2022
12/10/2022
19/10/2022

4 halve 
dagen

13:00 – 
16:30

VF22MEN008 MENTOR+ I-Diverso GI Brugge Nieuwstraat 7 
8000 Brugge

04/10/2022
11/10/2022

2 09:00 – 
16:00

VF22WIT014 Sterker op het werk 
met Verbindende 
Communicatie

Dialoogplus Ondernemers-
centrum 
Kortrijk

Leiestraat 22, 
8500 Kortrijk

03/10/2022
10/10/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22WEL012 Zelfzorg door je zorg 
voor anderen te 
leren begrenzen

Kwadraet Hof van 
Watervliet

Oude Burg 27, 
8000 Brugge 

08/11/2022 1 09:30 – 
16:30

OOST-VLAANDEREN

VF22MEN001 MENTOR+ I-Diverso Gent-Dampoort Spitaalpoort-
straat 51,9000 
Gent

18/01/2022
25/01/2022

2 09:00 – 
16:00

VF22AGR004 Conflictcoaching Praxis-
netwerk

Bedrijven-
centrum De 
Punt

Kerkstraat 
108, 9050 
Gentbrugge

03/03/2022
(online)
10/03/2022
(klassikaal)

2 09:30 – 
16:30
09:00 – 
16:30

VF22COM008 Communicatie met 
de familie van de 
zorgvrager vanuit 
verbinding

Vormings-
centrum 
Hivset

Clemens poort Overwale 3,  
9000 Gent

17/03/2022 1 09:30 – 
16:00

VF22WIT021 Opfrissing: Sterker 
op het werk met 
verbindende 
communicatie

Dialoogplus Kwadraet Gent Kon. Maria 
Hendrikaplein 
64a, 9000 Gent

22/03/2022 1 09:30 – 
16:30
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CODE 
SESSIE

THEMA OPLEIDINGS- 
VERSTREKKER

PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22BUR004 Word gevorderden Mentor vzw Educo Gent Koning 
Albertlaan 27, 
9000 Gent

23/03/2022
30/03/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22BUR001 Word intro Mentor vzw Educo Gent Koning 
Albertlaan 27, 
9000 Gent

28/03/2022
31/03/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22BUR019 Excel gevorderden Mentor vzw Educo Gent Koning 
Albertlaan 27, 
9000 Gent

14/04/2022
21/04/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22WEL007 Met meer veerkracht 
aan het werk door 
hartcoherentie

Hoofdweg Bedrijven-
centrum De 
Punt

Kerkstraat 
108 , 9050 
Gentbrugge

21/04/2022 1 09:00 – 
16:00

VF22COM006 Assertieve 
communicatie

Vokans Vokans 
Sint-Niklaas

Hendrik 
Heymanplein 7, 
9100 Sint-Niklaas

25/04/2022 1 09:00 – 
16:30

VF22AGR001 Omgaan met 
agressie en 
conflicten

Vokans Office Center 
Aalst

Ninovesteenweg 
198, 9320 Aalst

26/04/2022 1 09:00 – 
16:30

VF22WIT012 Sterker op het werk 
met Verbindende 
Communicatie

Dialoogplus Kwadraet Gent Kon. Maria 
Hendrikaplein 
64a, 9000 Gent

16/05/2022
23/05/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22COM001 ‘Aha, nu begrijp ik 
je.’ Een inleefdag 
rond helder spreken 
en luisteren met 
patiënten/cliënten. 

Mentor vzw Educo Gent Koning 
Albertlaan 27, 
9000 Gent

19/05/2022 1 09:00 – 
16:30

VF22DIG004 Sociale media in je 
organisatie 

I-Diverso I-Diverso Gent Spitaalpoort-
straat 51,9000 
Gent

07/06/2022 1 09:00 – 
16:30

VF22BUR011 Excel intro Givi GiVi Gent Kerkstraat 
106 - 9050 
Gentbrugge

09/06/2022
16/06/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22WEL002 Gezonde veerkracht, 
hoe voorkomen dat 
stress tot burn-out 
leidt?

IDEWE IDEWE 
Zwijnaarde

Grotesteenweg-
Noord 9, 9052 
Gent

15/06/2022 1 09:00 – 
16:30

VF22MEN006 MENTOR+ I-Diverso Gent-Dampoort Spitaalpoort-
straat 51,9000 
Gent

13/09/2022
20/09/2022

2 09:00 – 
16:00

VF22WIT006 Cultuursensitief 
werken in de praktijk

Arzu Yentur Kwadraet Gent Kon. Maria 
Hendrikaplein 
64a, 9000 Gent

27/10/2022 1 halve 
dag

13:00 – 
16:00

VF22WIT017 Sterker op het werk 
met Verbindende 
Communicatie

Dialoogplus Bedrijven-
centrum De 
Punt

Kerkstraat 
108 , 9050 
Gentbrugge

10/11/2022
17/11/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22WIT024 Opfrissing: Sterker 
op het werk met 
verbindende 
communicatie

Dialoogplus Kwadraet Gent Kon. Maria 
Hendrikaplein 
64a, 9000 Gent

5/12/2022 09:30 – 
16:30
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PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

ANTWERPEN

VF22COM004 Gesprekstechnieken Vokans Vokans 
Mechelen

Onder den 
toren 5, 2800 
Mechelen 

09/03/2022
23/03/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22MEN004 MENTOR+ I-Diverso GI Antwerpen Oudaan 16 2000 
Antwerpen

14/03/2022
21/03/2022

2 09:00 – 
16:00

VF22WIT019 Opfrissing: Sterker 
op het werk met 
verbindende 
communicatie

Dialoogplus Scoutshuis 
Antwerpen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Anwterpen

24/03/2022 1 09:30 – 
16:30

VF22BUR005 Word gevorderden Givi GiVi Antwerpen Uitbreiding-
straat 66 - 2600 
Berchem

21/04/2022
28/04/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22BUR008 Excel intro Givi GiVi Antwerpen Uitbreiding-
straat 66 - 2600 
Berchem

22/04/2022
29/04/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22WIT010 Sterker op het werk 
met Verbindende 
Communicatie

Dialoogplus Scoutshuis 
Antwerpen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Antwerpen

12/05/2022
19/05/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22WIT005 Cultuursensitief 
werken in de praktijk

Arzu Yentur Scoutshuis 
Hopper 
Antwerpen- nog 
te bevestigen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Antwerpen

27/05/2022 1 halve 
dag

09:30 – 
12:30

VF22BUR017 Excel gevorderden Givi GiVi Antwerpen Uitbreiding-
straat 66 - 2600 
Berchem

14/06/2022
21/06/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22DIG006 Sociale media in je 
organisatie

I-Diverso I-Diverso 
Turnhout

Steenweg op 
Tielen 70,2300 
Turnhout

06/09/2022 1 09:30 – 
16:00

VF22WIT015 Sterker op het werk 
met Verbindende 
Communicatie

Dialoogplus Scoutshuis 
Hopper 
Antwerpen- nog 
te bevestigen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Antwerpen

04/10/2022
11/10/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22MEN009 MENTOR+ I-Diverso GI Antwerpen Oudaan 16 2000 
Antwerpen

10/10/2022
17/10/2022

2 09:00 – 
16:00

VF22WEL008 Met meer veerkracht 
aan het werk door 
hartcoherentie

Hoofdweg Bataljong? Nog 
te bevestigen

Ossenmarkt 3, 
2000 Antwerpen

8/11/2022 1 09:00 – 
16:00

VF22WIT023 Opfrissing: Sterker 
op het werk met 
verbindende 
communicatie

Dialoogplus Scoutshuis 
Hopper 
Antwerpen- nog 
te bevestigen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Antwerpen

22/11/2022 1 09:30 – 
16:30

VF22WEL001 Omgaan met emoties 
op de werkvloer 
(Prik Prik)

Prik Prik The Floor Grotesteenweg 
91 2060 
Antwerpen
 

01/12/2022 1 09:30 – 
16:30

VF22WIT003 Latent talent: tools 
om talenten in ons 
team nog te beter te 
(h)erkennen

Mentor vzw Scoutshuis 
Hopper 
Antwerpen

Wilrijkstraat 45, 
2140 Antwerpen

13/12/2022 1 09:00 – 
16:00
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PLAATS ADRES DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VLAAMS BRABANT

VF22WIT020 Opfrissing: Sterker 
op het werk met 
verbindende 
communicatie

Dialoogplus Romaanse 
Poort

Brusselsestraat 
63, 3000 Leuven

24/02/2022 1 09:30 – 
16:30

VF22WIT011 Sterker op het werk 
met verbindende 
communicatie

Dialoogplus Romaanse 
Poort

Brusselsestraat 
63, 3000 Leuven 10/03/2022

17/03/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22WIT001 Feedback - moeilijke 
boodschappen geven 
aan en ontvangen 
van collega’s

Impuls Impulsvorming 
vzw

Elisabethlaan 64, 
3200 Aarschot

26/04/2022 1 09:30 – 
16:30

VF22PAL002 Palliatieve zorg_
module1 : Palliatieve 
zorg: wat? qué? quoi? 
what? 

Forum 
Palliatieve 
Zorg

w.e.m.m.e.l. 
(expertisecen-
trum ‘Waardig 
Levenseinde’)

J. Vander 
Vekenstraat 158, 
1780 Wemmel

02/05/2022 1 halve 
dag

09:00 – 
12:00

VF22PAL003 Palliatieve zorg_
module2:Sterven, 
hoe gaat dat 
eigenlijk? 

Forum 
Palliatieve 
Zorg

w.e.m.m.e.l. 
(expertisecen-
trum ‘Waardig 
Levenseinde’)

J. Vander 
Vekenstraat 158, 
1780 Wemmel

02/05/2022 1 halve 
dag

13:00 – 
16:00

VF22WEL019 Delen van ervaringen 
kom op verhaal

Kwadraet 3Vision Rijdende 
Artillerielaan 5, 
3000 LEUVEN

13/05/2022 1 halve 
dag

09:30 – 
12:30

VF22PAL004 Palliatieve 
zorg_module3: 
Comfortzorg is een 
taak van iedereen

Forum 
Palliatieve 
Zorg

w.e.m.m.e.l. 
(expertisecen-
trum ‘Waardig 
Levenseinde’)

J. Vander 
Vekenstraat 158, 
1780 Wemmel

30/05/2022 1 halve 
dag

09:00 – 
12:00

VF22PAL005 Palliatieve zorg_
module4: Verlies, 
gemis….rouw

Forum 
Palliatieve 
Zorg

w.e.m.m.e.l. 
(expertisecen-
trum ‘Waardig 
Levenseinde’)

J. Vander 
Vekenstraat 158, 
1780 Wemmel

30/05/2022 1 halve 
dag

13:00 – 
16:00

VF22MEN005 MENTOR+ I-Diverso GI Asse Nieuwstraat 
122c 1730 Asse

03/06/2022
10/06/2022

2 09:00 – 
16:00

VF22MEN007 MENTOR+ I-Diverso GI Leuven Ijzermolenstraat 
2 3001 Leuven

03/10/2022
17/10/2022

2 09:00 – 
16:00

VF22WIT022 Opfrissing: Sterker 
op het werk met 
verbindende 
communicatie

Dialoogplus 4/10/2022 09:30 – 
16:30

VF22WEL014 Je grenzen kennen 
en bewaken

Impuls Provinciehuis 
Vlaams-Brabant

Provincieplein 1, 
3010 Leuven

06/10/2022
20/10/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22WIT016 Sterker op het werk 
met Verbindende 
Communicatie

Dialoogplus Locatie wordt binnenkort bepaald,
hou onze nieuwsbrieven en website
in de gaten!

08/11/2022

15/11/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22AGR005 Praxis-
netwerk

Provinciehuis 
Vlaams-
Brabant - nog te 
bevestigen

Provincieplein 1, 
3010 Leuven

02/12/2022
09/12/2022

2 09:30 – 
16:30 
09:00 – 
16:30
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BRUSSEL

VF22WEL006 Hartcoherentie als 
techniek in jouw 
praktijk

NXT-PRO Tour & Taxis Havenlaan 86C, 
1000 Brussel

07/03/2022
14/03/2022

2 halve 
dagen

09:00 – 
12:00

VF22BUR018 Excel gevorderden Givi GiVi Brussel Komedianten-
straat 22 - 1000 
Brussel

15/03/2022
22/03/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22BUR025 Outlook Givi GiVi Brussel Komedianten-
straat 22 - 1000 
Brussel

02/06/2022 1 09:00 – 
16:30

VF22BUR002 Word intro Mentor vzw Groep INTRO Charles 
Parentéstraat 6 - 
1070 Brussel

13/06/2022
20/06/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22EFF002 Timemanagement 
algemeen: tijdsbe-
heer en het bepalen 
van prioriteiten

CFIP Local CFIP 153 Louis 
Gribaumontlaan, 
1200 Brussel

10/10/2022
18/10/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22BUR013 Excel intro Givi GiVi Brussel Komedianten-
straat 22 - 1000 
Brussel

11/10/2022
18/10/2022

2 09:00 – 
16:30

REGIO LIMBURG

VF22MEN002 MENTOR+ I-Diverso GI Genk St. Martensberg-
straat 34 3600 
Genk

08/02/2022
15/02/2022

2 09:00 – 
16:00

VF22BUR010 Excel intro Mentor vzw Educo Hasselt Monseigneur 
Broekxplein 6, 
3500 Hasselt

19/04/2022
25/04/2022

2 09:00 – 
16:30

VF22WIT013 Sterker op het werk 
met Verbindende 
Communicatie

Dialoogplus Borrelhuis 
Hasselt

Witte 
Nonnenstraat 
28, 3500 Hasselt

19/04/2022
03/05/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22BUR024 Outlook Mentor vzw Educo Hasselt Monseigneur 
Broekxplein 6, 
3500 Hasselt

12/09/2022 1 09:00 – 
16:30

VF22MEN010 MENTOR+ I-Diverso GI Genk St. Martensberg-
straat 34 3600 
Genk

17/10/2022
24/10/2022

2 09:00 – 
16:00

VF22WIT018 Sterker op het werk 
met Verbindende 
Communicatie

Dialoogplus Locatie wordt binnenkort bepaald,
hou onze nieuwsbrieven en website
in de gaten!

06/12/2022
13/12/2022

2 09:30 – 
16:30

VF22COM005 Gesprekstechnieken Vokans Office Center 
Hasselt

Hendrik van 
Veldekensingel 
150, 3500 
Hasselt

07/12/2022
14/12/2022

2 09:00 – 
16:30



105 

VORMINGSAANBOD 2022

ONLINE AANBOD

CODE 
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THEMA OPLEIDINGS - 
VERSTREKKER

PLAATS DATA AANTAL 
DAGEN

UREN

VF22MEN011 MENTOR+ online I-Diverso Online 20/01/2022 
27/01/2022 
03/02/2022 
10/02/2022

4 x 2u 13:00 – 15:00

VF22MEN012 MENTOR+ online I-Diverso Online 08/02/2022 
10/02/2022 
15/02/2022 
17/02/2022

4 x 2u 13:00 – 15:00

VF22BUR009 Excel intro Givi Online 10/03/2022 
17/03/2022

2 09:00 – 16:30

VF22COM002 Een stevige band door spreken 
(hivset)

Vormingscentrum 
Hivset

Online 10/03/2022 1 09:00 – 15:30

VF22WIT004 De kracht van een team: 1+1=3 Vokans Online 10/03/2022 
15/03/2022
24/03/2022
31/03/2022

4 halve 
dagen

09:00 – 12:30 

VF22DIG007 Do It Yourself: online leren en 
uitwisselen 

Mentor vzw Online 15/03/2022 1 09:00 – 16:30

VF22WEL009 Stress omzetten in positieve 
energie

Ankerpunt Online 10/03/2022 
24/03/2022

2 halve 
dagen

09:00 – 12:00

VF22VTO001 Bouwen aan een leerbeleid Mentor vzw Online Collectief 
opstart-
moment: 
21/03/2022

3 halve 
dagen

10:30 – 12:00

Individuele 
coachings-
gesprekken: 
week 
25/04/2022

1 uur

Collectief 
intervisie-
moment: 
24/05/2022

09:00 – 10:30

VF22WIT025 Verbindend samenwerken op 
afstand

Impuls Online 01/04/2022 1 09:30 – 16:30

VF22VER001 Omgaan met weerstand en 
veranderingen

Anker vzw Online 20/04/2022 
27/04/2022

2 09:00 – 16:00

VF22EFF005 Projectmanagement KEIK Online 25/04/2022 
09/05/2022

2 09:00 – 17:00

VF22DIG003 Sociale media in je organisatie 
(VIVO)

I-Diverso Online 26/04/2022 1 09:30 – 16:00

VF22BEG002 Mentorenopleiding I-Diverso Online 03/05/2022
05/05/2022
10/05/2022
12/05/2022

4 halve 
dagen

13:00 – 15:00

VF22EFF003 Effectief online vergaderen en 
overleggen

Escala Online 03/05/2022  
10/05/2022

2 halve 
dagen

09:00 – 12:00

VF22EFF001 Timemanagement algemeen: 
tijdsbeheer en het bepalen van 
prioriteiten

CFIP Online 09/05/2022
17/05/2022

2 09:00 – 16:30
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VF22AGR002 Omgaan met agressie en 
conflicten

Vokans Online 10/05/2022 
19/05/2022 

2 halve 
dagen

09:00 – 12:30

VF22BUR015 Excel intro Escala Online 12/05/2022  
19/05/2022

2 09:00 – 16:00

VF22COM007 Assertief van binnenuit Prik Prik Online 13/05/2022 1 09:00 – 16:00

VF22BUR016 Excel intro Mentor vzw Online 23/05/2022 
30/05/2022

2 09:00 – 16:30

VF22WEL011 Je goed voelen tijdens je werk Prik Prik Online 31/05/2022 1 09:00 – 16:00

VF22WEL004 Geef burn-out geen kans Vokans Online 07/06/2022 
14/06/2022

2 halve 
dagen

09:00 – 12:30 

VF22DIG008 Do It Yourself: online leren en 
uitwisselen 

Mentor vzw Online 14/06/2022 1 09:00 – 16:30

VF22WEL017 Nazorg voor medewerkers bij 
crisissituaties

Anker vzw Online 15/06/2022 
29/06/2022

2 09:00 – 16:00

VF22BEG004 Terug aan de slag!! Vormingscentrum 
Hivset

Online 16/06/2022 
17/06/2022

2 09:00 – 15:30

VF22BEG001 Nieuwe collega, investeer erin Anker vzw Online 07/09/2022
28/09/2022

2 09:00 – 16:00

VF22BUR021 Excel gevorderden Givi Online 08/09/2022 
15/09/2022

2 09:00 – 16:30

VF22EFF006 Projectmanagement KEIK Online 12/09/2022 
26/09/2022

2 09:00 – 17:00

VF22MEN013 MENTOR+ online I-Diverso Online 12/09/2022
19/09/2022
26/09/2022
03/10/2022

4 x 2u 10:00 – 12:00

VF22BUR006 Word gevorderden Escala Online 15/09/2022  
22/09/2022

2 09:00 – 16:00

VF22DIG009 Do It Yourself: online leren en 
uitwisselen 

Mentor vzw Online 19/09/2022 1 09:00 – 16:30

VF22WIT007 Mijn interculturele werkplek Mentor vzw Online 22/09/2022 
29/09/2022
13/10/2022

3 halve 
dagen

13:30 – 16:00                  
13:30 – 16:00                 
13:30 – 15:30

VF22VTO002 Bouwen aan een leerbeleid Mentor vzw Online Collectief 
opstart-
moment: 
26/09/2022

3 halve 
dagen

10:30 – 12:00

Individuele 
coachings-
gesprekken: 
week 
14/11/2022

1 uur

Collectief 
intervisie-
moment: 
13/12/2022

09:00 – 10:30

VF22BUR003 Word intro Mentor vzw Online 03/10/2022
10/10/2022

2 09:00 – 16:30

VF22BUR027 Powerpoint Escala Online 04/10/2022 1 09:00 – 16:00

VF22WIT002 Feedback geven en ontvangen Kwadraet Online 04/10/2022 1 09:30 – 16:30

VF22AGR003 Omgaan met agressie en 
conflicten

Vokans Online 05/10/2022 
12/10/2022

2 halve 
dagen

09:00 – 12:30
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VF22BUR022 Excel gevorderden Escala Online 10/10/2022
17/10/2022

2 09:00 – 16:00

VF22WEL018 Kijken als in de bioscoop: 
terugblikken op en verwerken 
van heftige emoties

Vormings- 
centrum Hivset

Online 13/10/2022 1 09:00 – 15:30

VF22WEL010 Stress omzetten in positieve 
energie

Ankerpunt Online 14/10/2022
28/10/2022

2 halve 
dagen

09:00 – 12:00

VF22DIG001 Ga digitaal aan de slag in je 
organisatie (VIVO)

Konekt Online 18/10/2022 1 09:30 – 16:30

VF22WEL003 Gezonde veerkracht, hoe 
voorkomen dat stress tot 
burn-out leidt?

IDEWE Online 20/10/2022 1 09:00 – 16:30

VF22WEL015 Niet (meer) in het rood: Hoe 
geef ik mijn grenzen aan op 
een gepaste manier? 

Mentor vzw Online In groep: 
09/11/2022

1 halve 
dag

09:00 – 12:00

Individueel 
moment: 
23/11/2022

0,5 uur Tussen 9:00 – 
12:30

VF22WIT008 Intervisie opstarten in je 
organisatie

Itineris Online 10/11/2022
24/11/2022

2 halve 
dagen

09:00 – 12:15

VF22BUR007 Word gevorderden Givi Online 14/11/2022 
21/11/2022

2 09:00 – 16:30

VF22BUR023 Excel gevorderden Mentor vzw Online 14/11/2022 
21/11/2022 

2 09:00 – 16:30

VF22BEG003 Mentorenopleiding I-Diverso Online 14/11/2022
17/11/2022
21/11/2022
24/11/2022

4 halve 
dagen

13:00 – 15:00

VF22WEL005 Bouwen aan mentaal vermogen Alert ! Online 15/11/2022
28/11/2022

2 halve 
dagen

09:00 – 12:00

VF22BUR028 Powerpoint Escala Online 15/11/2022 1 09:00 – 16:00

VF22DIG002 Ga digitaal aan de slag in je 
organisatie (VIVO)

Konekt Online 15/11/2022 1 09:30 – 16:30

VF22AGR006 Basisopleiding ‘ agressie in 
toom’

IDEWE Online 17/11/2022 1 09:00 – 16:30

VF22COM003 Een stevige band door spreken 
(hivset)

Vormingscentrum 
Hivset

Online 24/11/2022 1 09:00 – 15:30

VF22VER002 Veerkrachtig omgaan met 
verandering

Bsides Online 25/11/2022 1 09:00 – 16:00

VF22BUR014 Excel intro Givi Online 05/12/2022
08/12/2022

2 09:00 – 16:30

VF22EFF004 Effectief en inclusief verga-
deren, ook op afstand 

Human Insight Online 06/12/2022 1 halve 
dag

09:00 – 12:30

VF22DIG010 Do It Yourself: online leren en 
uitwisselen 

Mentor vzw Online 06/12/2022 1 09:00 – 16:30

VF22COM010 Communicatie met de familie 
van de zorgvrager vanuit 
verbinding (HIVSET)

Vormingscentrum 
Hivset

Online 08/12/2022 1 09:00 – 15:30

VF22BUR026 Outlook Mentor vzw Online 12/12/2022 1 09:00 – 16:30

VF22DIG005 Sociale media in je organisatie 
(VIVO)

I-Diverso Online 13/12/2022 1 09:30 – 16:00
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E-LEARNING AANBOD

CODE 
SESSIE

OPLEIDINGS- 
VERSTREKKER

VORM TOEGANG

VF22PAL001 Forum Palliatieve Zorg Online (E-learning) Login tot  1 maand na inschrijving geldig

IN COMPANY

CODE SESSIE THEMA OPLEIDINGS- 
VERSTREKKER

PLAATS AANTAL 
DAGEN

Zorg en Ethiek Vokans In Company 1

INLEEFSESSIE Omgaan met mensen met een psychische 
zorgvraag

Mentor vzw In Company 1

INLEEFSESSIE Omgaan met mensen met dementie Mentor vzw In Company 1

INLEEFWORKSHOP Oud worden ervaren via ‘D’oede Doze’: Mentor vzw In Company 1

Timemanagement voor administratief personeel: bewust 
omgaan met mijn tijd op het werk en thuis

Escala In Company 1

Timemanagement voor niet-administratief personeel: 
bewust omgaan met mijn tijd op het werk en thuis

Escala In Company 1

Omgaan met weerstand en veranderingen Anker vzw In Company 2

Omgaan met veranderingen Escala In Company 2

EHBO eerste hulp voor aangeduide personen Rode Kruis Vlaanderen In Company 1

EHBO Basiscursus bedrijfseerstehulp Rode Kruis Vlaanderen In Company 3

EHBO reanimeren en defibrilleren Rode Kruis Vlaanderen In Company 1

Bijscholingscursus EHBO 1D Rode Kruis Vlaanderen In Company 1



Wat doet FeBi vzw? 
FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse  

Maribel- en Vormingsfondsen binnen de non-profit sector. 
Het werkveld van FeBi bestrijkt de sectoren van het PC 330, het PC 319, het PC 329.03 en het PC 337. 

WELKE SECTOREN EN WELKE FONDSEN? 

Ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging, revalidatiecentra,  
beschut wonen, wijkgezondheidscentra, bloedtransfusiecentra 
Rode Kruis, asielcentra, opvoedingsdiensten, huisvestings
diensten, socioculturele organisaties & aanvullende diensten  
van de non-profit

ONZE 2 BELANGRIJKSTE DOELEN ZIJN: 

een verlaging van de werkdruk  
door extra te investeren in bijkomende tewerkstelling op  
de werkvloer (via het systeem van Maribelsubsidie en via  

de uitvoering van allerlei sociale akkoorden); 

de kwaliteitsverhoging  
van de zorg en dienstverlening via diverse  

vormingsinitiatieven. 

ziekenhuizen | vorming 

hôpitaux | formation 

Meer info?  
02 227 22 54 of brochure@fe-bi.org

Schrijf je via 
onze website 
in op onze 
nieuwsbrief

www.fe-bi.org




