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LEREN, TALENT, 
WELBEVINDEN,  
FIERHEID EN PASSIE

Voor het eerst in 10 jaar tijd schrijf ik dit voorwoord in een oktobermaand. De deadline voor  
het aanleveren van content voor de december-editie van Leren & Ontwikkelen is immers een 
maand vervroegd omdat dit magazine uitzonderlijk in de welkomsttas van de VOV-beurs belandt.  
Op die manier zijn zowel jullie als wij van de partij op de grootste HR-beurs van België. 

We hebben zelf net een ongelooflijk sterke L&D Talks achter de rug en de plaatsen voor 
aanbieders van de Proeverijen, uw L&D Festival waren op twee maand uitverkocht.  
Margie Meacham, een top L&D-spreker, tweette dat ze onder de indruk was van de drive en 
passie van de Stimulearners die op 19/10 haar uitverkochte masterclass volgden. Ze voegde er 
aan meteen toe dat ze in 2018 graag zou terugkomen.  
We slagen inderdaad steeds meer in onze opzet om enerzijds vraag en aanbod te matchen via  
www.bedrijfsopleidingen.be en anderzijds L&D in België te professionaliseren via Stimulearning.

Drive, passie én focus op L&D moeten het speerpunt van de community Stimulearning blijven 
willen we ons onderscheiden van de immens veel HR-initiatieven in België en dito mogelijkheden 
tot lidmaatschap.  
We zijn dan ook bijzonder fier dat er opnieuw meer dan 350 Stimulearners hun lidmaatschap 
vernieuwden of een eerste lidmaatschap aangingen. We hopen die nieuwe Stimulearners gauw te 
kunnen interviewen ‘Op de Praatstoel’ en/of hen te ontmoeten op onze events. 

Eén event is voor ons van groot belang, niet enkel omdat Stimulearning er het daglicht zag,  
maar vooral omdat dit event de baseline leren, talent, welbevinden, fierheid en passie draagt.  
De 8e editie van de L&D Awards gaat op 15 maart 2018 door bij Training Solutions in Erpe-Mere 
en … we zoeken nog kandidaat-winnaars. Maximaal 12. Maximaal 12 om de eenvoudige reden 
dat de jury overtuigd is dat élke kandidaat-winnaar een plaats op het podium waard is; bij een 
overaanbod moeten ze teveel kandidaten teleurstellen. Nomineer uiterlijk 22/12 een dossier of 
organisatie en deel zelf in het veelvoud aan prijzen. Tot gauw!

isabelle en kristoff 

VOORWOORD

 
Leren & Ontwikkelen is een uitgave van Bedrijfsopleidingen.be  
Zandstraat 539 - 8200 Sint-Andries 
Vormgeving ARTI•TUDE 0495 47 05 58 
Druk Hudders 050 78 97 97
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OPEN OPLEIDINGEN

4 |  Meer info over een opleiding? Tik de cijfercode (kolom ID) in op www.bedrijfsopleidingen.be

 

MANAGEMENT
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

116554 _11-12-17 __ Prince2® practitioner & exam ________________________________________________________ 9051

139826 _12-12-17 __ Strategie vanuit de praktijk ______________________________________________________________ 3000

139100 _13-12-17 __ Kennismakingsavond nlp practitioner ___________________________________________ 1880

127586 _14-12-17 __ Financieel management voor de niet-financiële manager _________ 9000

140436 _14-12-17 __ Masterclass Projectmanagement - Stakeholders beïnvloeden _ 3010

139726 _18-12-17 __ Certified ScrumMaster (English training course) _________________________ 2600

116566 _18-12-17 __ Prince2® fasttrack ____________________________________________________________________________ 1050

139757 _19-12-17 __ Wintercourse sketchnoting ______________________________________________________________ 2000

16868 ___15-01-18 __ Postgraduaat management in de gezondheids-en welzijnszorg 9000

139599 _16-01-18 __ Projectmanagement - Opstarten, plannen en uitvoeren _____________ 1030

127620 _18-01-18 __ Breintraining voor managers ___________________________________________________________ 9831

140918 _18-01-18 __ Prince2 foundation session + exam ________________________________________________ 1932

139798 _19-01-18 __ Presentatietechnieken: boeiend leren presenteren _____________________ 2140

52809 ___23-01-18 __ Aankopen van energie in een volatiele markt _______________________________ 2600

118153 _23-01-18 __ Business case calculation - investeringsanalyse _________________________ 9831

135049 _24-01-18 __ Werken met kpi’s - key performance indicators ___________________________ 2020

139727 _25-01-18 __ Certified ScrumMaster (English training course) _________________________ 3000

139719 _30-01-18 __ Certified Scrum Product Owner ______________________________________________________ 9051

139589 _30-01-18 __ Projectmanagement - Financiële aspecten __________________________________ 1030

140451 _06-02-18 __ Projectmanagement - Samenwerken in projecten ______________________ 1030

95488 ___07-02-18 __ Change & project management_______________________________________________________ 9831

140261 _09-02-18 __ Assertief als leidinggevende ____________________________________________________________ 3000

140280 _13-02-18 __ Mind Mapping® _________________________________________________________________________________ 2600

139735 _19-02-18 __ Certified ScrumMaster (Nederlandstalige training) ____________________ 1030

139792 _20-02-18 __ Presentation skills in English __________________________________________________________ 9831

118278 _20-02-18 __ Financieel management voor de niet-financiële manager _________ 9831

140763 _20-02-18 __ Strategische Communicatie _____________________________________________________________ 9300

140654 _21-02-18 __ Een succesvolle business case opstellen ______________________________________ 9300

140925 _26-02-18 __ Prince2 practitioner session + exam ______________________________________________ 1932

95686 ___27-02-18 __ Overtuigen op 1 a4 _____________________________________________________________________________ 9831

139102 _27-02-18 __ Kennismakingsavond nlp practitioner ___________________________________________ 1880

140408 _06-03-18 __ PRINCE2® Foundation + Exam _______________________________________________________ 1030

140601 _06-03-18 __ Mini-MBA: Business Essentials voor Management Talent _________ 2140

140270 _08-03-18 __ Bedrijfsintegratie na een fusie of overname _________________________________ 1982

139600 _08-03-18 __ Projectmanagement - Opstarten, plannen en uitvoeren _____________ 9300

119936 _08-03-18 __ Fleet services - inkoop, management & inrichting: toolboxt _____ 9831

140998 _12-03-18 __ Business plan op 1 a4 _______________________________________________________________________ 9831

75161 ___14-03-18 __ Conflicthantering _______________________________________________________________________________ 9000

140559 _15-03-18 __ Consultancy: vaardigheden voor consultants _______________________________ 2600

140592 _15-03-18 __ Masterclass Communicatiemanagement ______________________________________ 3000

140955 _20-03-18 __ Sla - service level agreements ________________________________________________________ 2020

139634 _21-03-18 __ De nieuwe privacywet: gids voor projectmanagers ______________________ 9051

135038 _21-03-18 __ Leiding geven zonder cijfers ____________________________________________________________ 2020

140494 _21-03-18 __ Agile Project Management® (Foundation certificate + exam) ___ 1982

139805 _21-03-18 __ Presentatietechnieken voor ervaren sprekers ______________________________ 9831

139728 _22-03-18 __ Certified ScrumMaster (English training course) _________________________ 2140

140112 _22-03-18 __ Stress verminderen: beter omgaan met uw stress ______________________ 1831

Paul Chardômestraat 2 Bus 9-2 
9150 Rupelmonde / + 32 3 744 21 66
info@tcservices.be / www.tcservices.be

Micro-, Mobile &  
Cafetaria Learning? 

Overtuig uzelf met  
verrassende resultaten.

ROI? Pay on Result! 

Met beide voeten  
op de grond!

Verbindende Communicatie 
Verbindende Communicatie zorgt voor betrokkenheid,   

efficiëntie en een hartelijke sfeer. 

Gebaseerd op geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg.

‘Feedback ontvangen’ op 30/11/2017 en 9/1/2018

‘Verbindende Besluitvorming’ op 12/1/2018

‘Verbindende Communicatie als basis’ van 9-11/4/2018

‘Verbindend Leidinggeven’ van 23-24/4/2018 en 4-5/6/2018

www.humanmatters.eu

ann@humanmatters.eu
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Op 19/10 kwamen bijna 100 L&D-professionals samen voor de 7e editie van de L&D Talks in FOD Bosa te Brussel. De internationale sprekers  
Chené Swart (ZAF), Margie Meacham (USA) en Crystal Kadakia (USA) werden er vergezeld van de 3 auteurs-winnaars van het L&D Boek van  
het Jaar, zijnde Marcel Hendrickx, Piet Verhoeve en Brigitte Ballings. Er waren ook L&D Talk Sessions voorzien waarvoor Sparker werd 
ingezet. ldtalks.stimulearning.be
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DE OPLOSSINGSGERICHTE COACH
Chris Van Dam # Intersentia # 978 94 0000 836 6 # 165 p. # paperback
Het is de opvolger van het succesvolle ‘Coachen naar verandering’. Deze nieuwe uitgave geeft een heldere schets van 
het oplossingsgericht denkkader. Na een introductie zoomt de auteur in op de competenties van een oplossingsgerichte 
coach. De lezer maakt kennis met het Brugse model, dat rijkelijk geïllustreerd wordt met voorbeelden uit de praktijk. 
Op vraag van heel wat lezers reikt het boek enkele concrete tools aan. Het boek biedt ook een aantal uitnodigingen tot 
zelfreflectie, oneliners en ruimte voor persoonlijke notities. 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN ESSENTIE
Ralf Caers # Intersentia # 978 94 0000 821 2 # 292 p. # paperback
Deze uitgave biedt een inleiding tot het Human Resource Management-domein aan de hand van een duidelijke rode 
draad, zonder overbodige verdiepingen en zijsprongen. Van werving en selectie over socialisatie en leidinggeven tot 
het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag. Steeds praktijkgericht, met wetenschappelijke literatuur als 
fundament.

KERNKWADRANTENSPEL
Daniel Ofman # Servire # 978 90 2154 326 0 # 128 kaarten
Een unieke en inspirerende manier om jezelf en anderen te leren kennen. Dit spel is een nieuwe, uitgebreide versie 
van de originele en succesvolle kernkwadrantenkaartspel. Middels 128 kaarten kunnen talloze kernkwadranten en 
dubbelkwadranten worden samengesteld op een overzichtelijk spelbord. Elke kaart is een beschrijving van ee kwaliteit / 
uitdaging of een valkuil / allergie, aangevuld met een synoniem en een uit het leven gegrepen typering.

HARVARD BUSINESS REVIEW
Handboek voor managers # Business Contact # 978 90 4701 112 5 # 352 p. # paperback
Een leidinggevende positie vraagt veel van je op uiteenlopende gebieden: van het opbouwen van vertrouwen binnen 
je team tot een goed inzicht in de financiële en strategische sleutelbegrippen. Heb je recent een leidinggevende rol of 
meer verantwoordelijkheid gekregen? Of heb je simpelweg de ambitie om van gewoon een goede manager uit te groeien 
naar een uitblinker? In het Harvard Business Review handboek voor managers vind je alles wat je nodig hebt om je op 
alle gebieden tot een uitmuntende manager en leider te ontwikkelen. Dit handboek geeft je toegang tot de kennis en 
decennialange ervaring van de beste wetenschappers van de Harvard Business School. 

OVERTUIGINGSKRACHT
Robert B. Cialdini - Noah Goldstein - Steve Martin # Nieuwezijds # 978 90 5712 493 8 # 288 p. # paperback
De 60 wetenschappelijk bewezen tips en strategieën in dit boek laten zien hoe een kleine verandering van je 
aanpak direct een drastisch effect kan hebben op je slaagkansen. De auteurs vertalen de uitkomsten van gedegen 
wetenschappelijk onderzoek op aanstelijke wijze naar de dagelijkse praktijk. De uitgebreide editie van deze klassieker 
en internationale bestseller bevat tien nieuwe opmerkelijke inzichten en bevordert gegarandeerd uw overtuigingskracht, 
zowel privé als op het werk.

THE DAY AFTER TOMORROW
Peter Hinssen # LannooCampus # 978 90 8254 225 7 # 286 p. # hardback
Onze wereld verandert exponentieel en dat heeft grote gevolgen voor organisaties van 'vandaag'. In dit boek laat Peter 
Hinssen ons kennismaken met pioniers die erin slaagden zich aan die veranderingen aan te passen en in hun innovatie 
voorbij vandaag en zelfs morgen te denken. Door zo ver vooruit te durven kijken, stuurden ze volledige industrieën een 
nieuwe richting uit. The Day After Tomorrow beschrijft de businessmodellen van deze pioniers, de organisatieculturen, het 
talent, de mentaliteit en de technologieën die nodig zijn om ons succes in de 'Day After Tomorrow' zo groot mogelijk te 
maken. Dit is een boek dat je kijk op je eigen toekomst, die van je bedrijf en zelfs die van je kleinkinderen zal veranderen.

SIX BATTERIES OF CHANGE
Peter De Prins, Geert Letens, Kurt Verweire # LannooCampus # 978 94 0144 718 8 # 288 p. # hardback
Hoe futureproof is jouw onderneming? In tijden van disruptie is het cruciaal om verandering juist te managen. Maar 
de kans op mislukking blijft ontzettend hoog. Dit boek biedt een verrassend eenvoudig model voor meer effectieve 
verandering. Gebaseerd op het idee van zes batterijen die volledig opgeladen moeten zijn om de beste resultaten 
te bekomen, identificeren de auteurs zes punten in organisaties die extra energie verdienen. Het toont je hoe de 
verschillende 'batterijen' op te laden, maar ook hoe je die energie kan inzetten om transformatiecompetenties te 
ontwikkelen die je organisatie nog wendbaarder maken. 
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HOE ZULLEN WE WERKEN  
IN DE 21STE EEUW?
Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan de slag houden, dat is de uitdaging. 
Een samenspel van demografische, economische en sociologische factoren zorgt 
ervoor dat we straks met een nooit gezien aantal professioneel inactieven zitten, 
die gezien de stijgende levensverwachting, ook nog vele jaren op de sociale zeker-
heid zullen wegen. 
Maar hoe pak je dat aan? Organisaties die talent willen blijven aantrekken, moeten 
hun werk op een andere manier organiseren. Personaliseren van werk, op maat van 
de medewerker, kan een antwoord bieden. 

MET MEER LANGER AAN DE SLAG?
Maatregelen zoals het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd, het verstren-
gen van de voorwaarden tot het bekomen van een werkloosheidsuitkering of de 
reïntegratieprocedure voor langdurige zieken blijken nauwelijks impact te heb-
ben.
Bepaalde zaken verplichten is voor ons niet de goede manier. Wij zijn voorstander 
van een andere oplossing, één die vertrekt vanuit een samenwerking tussen de 
overheid, de werknemers en de werkgevers. Een weg die ruimte biedt voor het 
scheppen van een context die meer kansen biedt, ook aan mensen die niet be-
antwoorden aan het ideaalbeeld van de perfecte sollicitant. Een weg die rekening 
houdt met het feit dat enkel het verwerven van een inkomen niet de enige reden 
mag zijn om te (blijven) werken. 

“ Zingeving en engagement zijn even 
belangrijk als  inkomensverwerving.” 
FRANK VANDER SIJPE

PERSONALISEREN VAN WERK
We zijn toe aan een andere benadering van werk. Werk mag niet langer gelijk 
staan aan ‘een activiteit die je zo weinig mogelijk moet doen’, ‘waarvoor je zoveel 
mogelijk moet betaald worden’, en ‘waar je dus best zo vlug mogelijk mee stopt’. 
Zingeving en engagement zijn even belangrijk als  inkomensverwerving. En dat 
betekent dat je een job afstemt op het talent, de behoeften en de  mogelijkheden 
van je medewerker. 
Vandaag begrijpen meer en meer organisaties dat succes halen in de toekomst 
hand in hand gaat met welbevinden en het individueel succes van hun mede-
werkers. Het is de manier om talent op een positieve wijze met de organisatie te 
verbinden, maar bovendien ook belangrijk om nieuw talent aan te trekken. 
Het personaliseren van werk kan vele vormen aannemen: het kan gaan om de 
werkomstandigheden zoals de tijd en plaats van het werk. Maar even goed be-
trekking hebben op de werkinhoud en zelfs op de samenstelling van loonpakket. 

EN VOOR DE ORGANISATIE?
Organisaties zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Het kan dan 
wel best zijn dat het personaliseren  van werk positief is voor 
de werknemers, maar waar zit het voordeel voor de organisa-
tie? In welke mate draagt het personaliseren van werk ook bij 
tot een beter bedrijfsresultaat? 
Dit was het thema van de Securex Leerstoel aan Ugent. Aca-
demici, consultants, terreinexperten én de onderzoekers HR 
Research Securex leggen hun kennis en ervaring samen in 
dit nieuwe boek, Personaliseren van werk, dat een mooie 
bekroning vormt van vier jaar intense samenwerking en 
een state of the art brengt met betrekking tot het denken 
rond de do’s en don’ts  van het personaliseren van werk. 

PERSONALISEREN  
VAN WERK
MYTHES EN FEITEN

# ACCO Uitgeverij 
# 978 94 6344 224 4
# 252 blz
# softcover 

#  vernieuwende ideeën over 
werken in de 21ste eeuw

#  gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek 
(Securex-leerstoel UGent)

#   het resultaat van een 
unieke samenwerking 
tussen bedrijfswereld en 
academische wereld

 

 

Frank Vander Sijpe leidt het 
Securex-studiecentrum HR Re-
search. 
David Ducheyne is Chief Peop-
le Officer bij Securex.
Frederik Anseel is hoogleraar 
arbeidspsychologie (UGent).
Lien Vossaert is doctoraats-
student Personeelsbeleid, Ar-
beids- en Organisatiepsycholo-
gie (UGent).

Learnings worth sharing
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NEEM DE JUISTE BESLISSINGEN 
THUIS EN OP HET WERK
Met het boek ‘Top of your Mind, Beslissen in een VUCA-wereld’ werk je net zo 
goed aan je innerlijke wereld, je intrinsieke motivatie en echte passie. Voor betere 
beslissingen heb je immers een flinke portie zelfkennis nodig, een persoonlijk kom-
pas. Vaak zit je echte persoonlijkheid echter heel diep onder het stof. In dit boek 
confronteren we je met je angsten, drijfveren en dromen.

Dankzij de vele heldere inzichten en oefeningen in het boek breng jij jouw interne 
en externe wereld in balans, zodat je rustig en sereen kunt denken, voelen, han-
delen. Daarna ga je een stap verder en verken je de uitdagingen en oplossingen 
van beslissen in de VUCA-wereld. Thuis, maar evengoed op het werk. Zodat jij, 
je collega’s, je leidinggevenden, je partner en je kinderen ook morgen goede be-
slissingen kunnen nemen, wanneer de wereld nog een versnelling hoger schakelt 
dan vandaag. 

 

“ Je blauwe kapitaal, je Benjamin, 
laat je de zaken van een afstand 
bekijken, ook jezelf. Je durft 
zekerheden loslaten, je oude 
gewoonten in vraag stellen en 
neemt beslissingen zonder angst.” 
ISABELLE HOEBRECHTS

Daar waar de technologie bedacht werd om ons te dienen, worden we er soms 
slaaf van. Non-stop staan we in verbinding en krijgen we prikkels binnen, waar-
door we amper rust krijgen. Ons brein dreigt zich te verliezen in alle prikkels die 
steeds sneller op ons afkomen. De gevolgen zijn angst, stress, burn-out, absente-
isme en noem maar op. Toch is er een oplossing voor meer mentale weerbaarheid 
en die zit gewoon in je brein. Het enige wat van je verwacht wordt, is de gebruiks-
aanwijzing lezen en af en toe op de pauzeknop duwen.

Met de boekenreeks ‘Top of your Mind’ geeft Isabelle Hoebrechts – verbonden 
aan de welzijnsexpert 361° en het Institute of NeuroCognitivism – een antwoord 
op de vraag hoe jij je brein klaarstoomt voor de supersnelle en verrassende VU-
CA-maatschappij. De hightech wereld van vandaag vereist breinen die ultraver-
bonden zijn en snel reageren op wat op je afkomt. En precies daarin blinkt je blau-
we kapitaal uit. Wanneer leer jij connecteren met het volle potentieel van je brein?

Wanneer jij erin slaagt om op de pauzeknop te duwen, maak je ook een verbin-
ding met je blauwe kapitaal of prefrontale cortex. Heb je een goede verbinding 
met je blauwe kapitaal, een relatief nieuw hersengebied in de voorkant van je 
brein, dan ben je wel opgewassen tegen de chaos, snelheid en overdaad aan 
prikkels van de VUCA-maatschappij. Je hebt mentale veerkracht, meer energie 
en ruilt werkstress in voor werkplezier.

TOP OF YOUR MIND, 
BESLISSEN IN EEN 
VUCA-WERELD 

# LannooCampus 
# 978 94 0144 191 9
# 160 blz
# paperback

#  Eerste boek in een nieuwe 
reeks rond VUCA

#  Complexe neurowetenschap 
toegankelijk en bruikbaar 
gebracht

#  Stress als positieve kracht

Isabelle Hoebrechts
Isabelle Hoebrechts is een 
vrouw voor wie menselijke 
contacten en waarden voorop 
staan. Ze gaat alleen voor za-
ken waar ze echt in gelooft en 
zet zich vol passie, positiviteit 
en ondernemingsgoesting in 
voor het menselijk kapitaal. Met 
meer dan 20 jaar ervaring in 
strategisch management, com-
municatie en human resources 
werd ze begin 2014 CEO van 
het Institute voor NeuroCogniti-
vism. Heel recent richtte ze 361° 
op.
Isabelle schreef al verschillende 
boeken rond waarden, leider-
schap en stressbeheersing.



KOM TERUG AAN HET STUUR  
VAN JE EIGEN LEVEN
Als je aan mensen vraagt hoe het met hen gaat, krijg je steevast een vage ‘druk-
drukdruk’ te horen.
En toch maken we het net met dat antwoord niet bepaald rustiger in ons hoofd. In 
tijden waarin de burn-outcijfers een maatschappelijk onaanvaardbaar niveau heb-
ben bereikt, geeft dit boek een excuus om echt eens je goesting te doen en zorg 
te dragen voor jezelf.

AAN HET STUUR VAN JE EIGEN LEVEN is een boek dat komaf maakt met het 
schuldgevoel dat je overkomt wanneer je denkt gefaald te hebben. Doorheen 
onze opvoeding krijgen we continu boodschappen over schuld en onschuld, die 
je hele denken en handelen beïnvloeden. Tegen de stroom ingaan voelt een be-
tje als een gevecht, zeker wanneer nagenoeg gans de samenleving op een be-
paalde golf surft en jij er bewust voor kiest om niet mee te gaan. Je bent kwaad op 
de wereld omdat het niet lukt. Karakter kweken is pijnlijk. Het is je eigen duistere 
zijde zien en begrijpen. Het is het stretchen van je ziel om jezelf te beheersen.

“ Het leven is géén grote generale 
repetitie. Durf dus te leven, met 
vallen en opstaan. Vallen is niet 
erg. Je moet alleen één keer meer 
opstaan.” 
DINOBUSTERS

Weet je, in de middeleeuwen gingen de mensen te biecht met het instrument van 
de 7 hoofdzonden. Dat zorgde ervoor dat ze een richtlijn hadden om voor zichzelf 
af te toetsen: hoe doe ik het nu? Hoe sta ik in dit leven?
De middeleeuwen zijn natuurlijk al lang voorbij - en we houden eigenlijk ook niet 
zo van zonden - dus hebben wij die tool gepimpt en 21ste eeuw proof gemaakt; 
waarbij openheid - vooral naar jezelf toe - cruciaal is.
Elk van de 7 hoofdzonden zijn dus een deugd geworden - die je helpen om terug 
naar je eigen kern te gaan. Wat wil ik doen, waar ben ik goed in, waar gaat mijn 
eigen schip naartoe en vooral: waarom doe ik wat ik doe. 
Doorheen het boek word je bij de hand genomen om zeer veel in je eigen spiegel 
te kijken, te analyseren, maar vooral ook aan de slag te gaan met wat je ziet. Zodat 
ook jij terug je leven onder controle krijgt.
Waar zit dat geheim om vrij, zonder schuld te kunnen leven?  
De auteurs interviewden inspirerende mensen, gingen op zoek 
naar sterke verhalen en zochten manieren om ons uit onze com-
fort zone te shotten. Op een heldere manier. Hands-on. 
Elk hoofdstuk daagt de lezer uit om via praktische oefenin-
gen je eigen toekomst te maken. Het is als het ware een 
handleiding voor een eerlijk leven, met vallen en opstaan, 
zonder schuldgevoel.

Frank van Massenhove, voorzitter FOD Sociale 
Zekerheid: “Dit boek helpt je goed op weg om zelf aan 
de slag te gaan en je eigen stuur weer vast te nemen. 
Je leeft maar een keer: vandaag. Elke dag opnieuw.”

AAN HET STUUR VAN JE 
EIGEN LEVEN
7 DEUGDEN OM JE 
TOEKOMST TE MAKEN

# Witsand Uitgevers 
# 978 94 9201 183 1
# 282 blz
# paperback 

#  Aan het Stuur van je Eigen 
Leven inspireert en geeft 
praktische oefeningen 
om terug het heft in eigen 
handen te nemen.

Elke Wambacq en  
Nancy De Vogelaere
Nancy De Vogelaere en Elke 
Wambacq zijn beiden zaakvoer-
der van het consultancybedrijf 
Dinobusters. Nancy en Elke 
hebben een ruime ervaring als 
HR -en communicatie expert. Ze 
helpen organisaties hun zicht-
baarheid en strategische focus 
te vergroten door de talenten 
op de werkvloer extra aandacht 
te geven.

Learnings worth sharing



Bedrijven die gebruik maken 
van de nieuwste HR software 
besparen per medewerker 
gemiddeld 22%. 
Source: Bersin by Deloitte

turning talent 
into results.
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Progreso is een Belgische aanbieder van HR software. We 

ontwikkelen systemen en tools die HR data op pragmatische 

wijze in kaart brengen. Onze software focust op Talent en 

Resultaat en laat mensen hierover communiceren, leren, delen 

en samenwerken. 

Progreso volgt HR- en IT-trends op de voet en 

vertaalt die door naar een gebruiksvriendelijk 

platform dat comfort, transparantie en 

efficiëntie brengt voor elk type gebruiker. 

We streven naar een fijne en rendabele 

samenwerking waarbij nabijheid en partnership 

essentiële kenmerken zijn.

 Digitaliseer personeelsdossiers

 Rekruteer juist

 Realiseer uw doelen

 Ontwikkel talenten

 Deel kennis & groei

 Draag bij tot strategie

Alle online tools 
voor een sterk HR beleid

ONTDEK HET HR 

ORGANISATIEPROFIEL DAT 

PAST BIJ UW BEDRIJF 

WWW.PROGRESO.BE
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LEERLOCATIES

 leerlocaties.bedrijfsopleidingen.be 

 events.bedrijfsopleidingen.be (ook p. 31)

the house of change  
2570 Duffel
+32 15 36 35 05
thehouseofchange.be 
info@thehouseofchange.be

1

Syntra-AB 
Campus Antwerpen  
2600 Berchem
+ 32 3 230 20 72
syntra-ab.be/lokalen

3

De Montil
1790 Affligem-Essene
+ 32 2 583 00 70
demontil.com
info@demontil.com

2

Van der Valk Hotel Nazareth
9810 Nazareth
+ 32 9 382 28 28 
hotelnazareth.be
info@hotelnazareth.be

5

BluePoint Brussels
1030 Brussels
+ 32 2 706 88 00
bluepoint.be/en/brussels 
infobrussels@bluepoint.be

4

bit by bit
2060 Antwerpen
+ 32 3 232 51 12
bitbybit.be
info@bitbybit.be

8

18

13 14

11

5

4

6

15 8

3
12

BluePoint Liège
4020 Liège
+ 32 4 340 35 06 
bluepoint.be/en/liege
infoliege@bluepoint.be

6

Bruyninghegoed
8500 Kortrijk 
+ 32 475 81 13 18 
www.bruyninghegoed.be
katrien@bruyninghegoed.be

7

16

10

7
2

3

4

17

2

1

9



13

ClubHouse Kontich  
2550 Kontich
+ 32 3 451 22 22
clubhouse.be 
info@clubhouse.be

12

Kasteelhoeve Wange  
3400 Landen
+ 32 473 73 27 45
kasteelhoevewange.be 
info@kasteelhoevewange.be

18

BluePoint Antwerpen
2600 Berchem
+ 32 3 280 45 11 
bluepoint.be/en/antwerp
infoantwerpen@bluepoint.be

15

Enjoytoday Meeting & Events
9700 Oudenaarde 
+ 32 495 51 78 37
enjoytoday.be
info@enjoytoday.be

13

14

The House To Be  
1731 Zellik
+ 32 2 669 36 00
thehousetobe.com
welcome@thehousetobe.com

Syntra-AB 
Campus Leuven  
3001 Leuven
+ 32 16 40 02 78
syntra-ab.be/lokalen

16

Vormingscentrum
2390 Malle / + 32 3 312 80 00
provincieantwerpen.be
vormingscentrum@ 
provincieantwerpen.be

10

Huis Van Nu  
9200 Dendermonde
+ 32 486 68 59 08
www.huisvannu.be
info@huisvannu.be

17

Ibis Styles
8380 Zeebrugge
+ 32 50 20 12 02 
ibis.com 
h8091@accor.com

11

Syntra-AB 
Campus Mechelen  
2800 Mechelen
+ 32 15 29 39 80
syntra-ab.be/lokalen

9



OPEN OPLEIDINGEN

14 |  Meer info over een opleiding? Tik de cijfercode (kolom ID) in op www.bedrijfsopleidingen.be

139590 _22-03-18 __ Projectmanagement - Financiële aspecten __________________________________ 9300

106990 _22-03-18 __ Core management skills __________________________________________________________________ 2600

140657 _22-03-18 __ Plannen en budgetteren ___________________________________________________________________ 9831

120009 _27-03-18 __ Project portfolio management _________________________________________________________ 9831

139759 _28-03-18 __ Snellezen _____________________________________________________________________________________________ 9831

140452 _29-03-18 __ Projectmanagement - Samenwerken in projecten ______________________ 9300

140920 _29-03-18 __ Prince2 foundation session + exam ________________________________________________ 1932

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Persoonlijke managementvaardigheden
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

139070 _11-12-17 __ Vitm: presentatietechnieken voor ingenieurs _______________________________ 2018

138807 _12-12-17 __ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme __________________ 1880

135664 _12-12-17 __ Focusmanagement - master your to do list __________________________________ 2018

118159 _12-12-17 __ Assertief op de werkvloer _________________________________________________________________ 9000

120046 _12-12-17 __ Afspraak is afspraak _________________________________________________________________________ 9000

99174 ___13-12-17 __ Nlp winterschool - boost je mindset! - conflict ____________________________ 1731

95326 ___14-12-17 __ Taste & test training: teamcoaching _______________________________________________ 1731

113658 _14-12-17 __ Taste & test opleiding: teamcoaching ____________________________________________ 1731

83689 ___14-12-17 __ Taste & test formation: root (en) _____________________________________________________ 1731

140263 _14-12-17 __ Marketing automation: waarom, hoe en wat _________________________________ 1982

140386 _14-12-17 __ Beïnvloeden en overtuigen _______________________________________________________________ 9300

140441 _15-12-17 __ Projectmanagement - Changemanagement _________________________________ 3000

14980 ___18-12-17 __ Communicatievaardigheden ____________________________________________________________ 3001

93145 ___06-01-18 __ Zelf-integratie voor professionele begeleiders _____________________________ 9000

95338 ___08-01-18 __ Team coaching____________________________________________________________________________________ 1731

139071 _08-01-18 __ Vitm: de kracht van de stem ____________________________________________________________ 2018

140980 _09-01-18 __ Taste & test opleiding: communicatie met impact _______________________ 1731

129167 _10-01-18 __ Motiveer uzelf _____________________________________________________________________________________ 9100

85454 ___10-01-18 __ Nlp winterschool - boost je mindset! - doelen ______________________________ 1731

12948 ___11-01-18 __ Assertiviteit en aikido ________________________________________________________________________ 4780

93112 ___14-01-18 __ Erkende holistische opleiding tot coach & consulent __________________ 9000

87265 ___15-01-18 __ Teamcoaching_____________________________________________________________________________________ 1731

139072 _15-01-18 __ Vitm: time management ___________________________________________________________________ 2018

135210 _18-01-18 __ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme __________________ 1880

108301 _19-01-18 __ Hr-manager als initiator van verandering _____________________________________ 3400

139073 _22-01-18 __ Vitm: succelvol onderhandelen _______________________________________________________ 2018

127670 _25-01-18 __ Stem en lichaamstaal als fundament van authentiek _________________ 9831

139074 _29-01-18 __ Vitm: mindmapping ___________________________________________________________________________ 2018

140940 _31-01-18 __ Afspraak is afspraak _________________________________________________________________________ 2020

140387 _31-01-18 __ Beïnvloeden en overtuigen _______________________________________________________________ 2600

127655 _01-02-18 __ Mini mba: masterclass in management _________________________________________ 9831

95780 ___01-02-18 __ De kunst van het delegeren _____________________________________________________________ 9831

108858 _05-02-18 __ Coaching training (manager and personal coach): root ______________ 1731

139075 _05-02-18 __ Vitm: personal & team effectiveness ______________________________________________ 2018

140981 _06-02-18 __ Taste & test opleiding: communicatie met impact _______________________ 1731

140939 _07-02-18 __ Afspraak is afspraak _________________________________________________________________________ 9831

31656 ___08-02-18 __ Workingsm@rt + outlook __________________________________________________________________ 1410

91309 ___14-02-18 __ Nlp winterschool - boost je mindset! - magie van nlp _________________ 1731

126866 _15-02-18 __ Opleiding professional coach (opc33) _____________________________________________ 3500

139076 _19-02-18 __ Vitm: powerreading ___________________________________________________________________________ 2018

127643 _20-02-18 __ De anti-klaag workshop ___________________________________________________________________ 9831

KENNISPARTNER
VOOR UW KMO

Praktijkgerichte opleidingen 
en consultancy

Kwaliteit I Lean I Six Sigma
Milieu I Veiligheid I Duurzaamheid

Management I HR I Vaardigheden I L&D

W E  K N O W  Y O U  G R O W

MEDICAL DEVICES

INDUSTRY & SERVICES

FOOD

AUTOMOTIVE

Allanta vzw   www.allanta.be   info@allanta.be   +32 11 870 944

OPLEIDINGEN
Ons aanbod varieert van open dagopleidingen, seminaries en workshops 
tot langlopende leertrajecten op maat en bedrijfsinterne trainingen, 
afgestemd op de strategie en doelstellingen van uw organisatie. Welke 
opleidingsvorm u ook verkiest, Allanta gaat prat op een zeer persoonlijke 
en praktijkgerichte aanpak.

CONSULTANCY
Allanta bestaat uit een uitgebreid team van consultants die stuk voor stuk 
kunnen terugblikken op een mooie carrière in de praktijk. Dankzij de grote 
verscheidenheid van specialisatiedomeinen binnen ons team, kunnen wij 
u steeds een kennispool ter beschikking stellen en een totaaloplossing 
aanreiken. 

Allanta_adv_A5.indd   1 24/05/2017   16:20
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TOP10 BEDRIJFSOPLEIDINGEN
1  TAAL  Elohim Language Services / Kluwer Opleidingen / Syntra AB / Lerian-Nti Languages / BLCC 

2  EXCEL  IFBD - Institute for Business Development / Kluwer Opleidingen / InFidem 

3  TIME MANAGEMENT  De Gussem Training & Consulting / AMVR / Kluwer Opleidingen / B&D / SD Worx Learning /  
The European Training House 

4  STRESS  De Gussem Training & Consulting / IFBD - Institute for Business Development / AMVR / Kluwer Opleidingen /  
Act in Company 

5  MARKETING  IFBD - Institute for Business Development / Kluwer Opleidingen / Expert Academy 

6  LEIDERSCHAP  De Gussem Training & Consulting / IFBD - Institute for Business Development / Human Matters / AMVR /  
Act in Company / Expert Academy / the house of change / B&D / Cameleon Business Training / Van Kelst & Co / Kheiron /  
SD Worx Learning / Key-Consult / Arcturus

7  COMMUNICATIE  De Gussem Training & Consulting / Elohim Languages / Training & Coaching Square / Arcturus / AMVR / 
IFBD - Institute for Business Development / Act in Company / Expert Academy / Syntra AB / Human Matters / Kluwer Opleidingen /  
B&D / Cameleon Business Training / The European Training House / Key-consult

8  COACH  De Gussem Training & Consulting / Systo / Training & Coaching Square / Arcturus / het Ontwikkelingsinstituut /  
IFBD - Institute for Business Development / AMVR / the house of change / Kluwer Opleidingen/ Van Kelst & Co / SD Worx Learning / 
Key-Consult / Arcturus

9  PRINCE  Kluwer Opleidingen 

10 SQL  

BEDRIJFSADVIES
•	 	MANAGEMENT	&	MANAGEMENTVAARDIGHEDEN		De Gussem Training & Consulting / Synergo / Amelior /  

Scotwork / ChinaConduct / AMVR / Allanta / Philip Lievens Trainer, Consultant & Coach / Master your email / Coachinghouse / Arcturus / 
Geert Haentjens Training & Consulting / Kluwer Opleidingen / Constraint Management Center Belgium / Training & Coaching Square

•	 	HR		De Gussem Training & Consulting / Synergo / AMVR / Allanta / Philip Lievens Trainer, Consultant & Coach / Coachinghouse /  
ROEM / Geert Haentjens Training & Consulting / Kluwer Opleidingen / Amelior / Training & Coaching Square

•	 	EXTERNE	COMMUNICATIE,	MARKETING,	INKOOP	EN	VERKOOP		Kluwer Opleidingen / AMVR /  
De Gussem Training & Consulting

•	 	MILIEU,	VEILIGHEID	EN	KWALITEIT		De Gussem Training & Consulting / Allanta / Ergoconsultants / Amelior 

•	 	ECONOMIE,	ADMINISTRATIE,	FISCALITEIT	EN	WETGEVING		Kluwer Opleidingen

•	 	COMPUTER	EN	AUTOMATISERING		InFidem

•	 TAAL		Elan Languages

KENNISPARTNER
VOOR UW KMO

Praktijkgerichte opleidingen 
en consultancy

Kwaliteit I Lean I Six Sigma
Milieu I Veiligheid I Duurzaamheid

Management I HR I Vaardigheden I L&D

W E  K N O W  Y O U  G R O W

MEDICAL DEVICES

INDUSTRY & SERVICES

FOOD

AUTOMOTIVE

Allanta vzw   www.allanta.be   info@allanta.be   +32 11 870 944

OPLEIDINGEN
Ons aanbod varieert van open dagopleidingen, seminaries en workshops 
tot langlopende leertrajecten op maat en bedrijfsinterne trainingen, 
afgestemd op de strategie en doelstellingen van uw organisatie. Welke 
opleidingsvorm u ook verkiest, Allanta gaat prat op een zeer persoonlijke 
en praktijkgerichte aanpak.

CONSULTANCY
Allanta bestaat uit een uitgebreid team van consultants die stuk voor stuk 
kunnen terugblikken op een mooie carrière in de praktijk. Dankzij de grote 
verscheidenheid van specialisatiedomeinen binnen ons team, kunnen wij 
u steeds een kennispool ter beschikking stellen en een totaaloplossing 
aanreiken. 

Allanta_adv_A5.indd   1 24/05/2017   16:20

L&D JOBS
�	 TRAINING	MANAGER	OPERATIONS - Lotus Bakeries

�	 SALES	TRAINER - CIPERS Training Professionals

�	 HR	EXPERT	&	ORGANISATIONAL	COACH - Smals

�	 TRAINING	SPECIALIST - GS1

�	 DIGITAL	LEARNING	CENTER	COORDINATOR - Orange

�	 TRAINER/CONSULTANT - The Tipping Point

�	 LEARNING	EN	DEVELOPMENT	ADVISOR - Colruyt Group

�	 TALENT	AND	ORGANIZATIONAL	DEVELOPMENT	MANAGER - Barco 

�	 CUSTOMER	SERVICE	&	TRAINING	ASSISTENT	MANAGER - GS1



OPEN OPLEIDINGEN

16 |  Meer info over een opleiding? Tik de cijfercode (kolom ID) in op www.bedrijfsopleidingen.be

99180 ___21-02-18 __ Bloom coaching programma ___________________________________________________________ 1731

113762 _22-02-18 __ Communicatie met impact _______________________________________________________________ 1731

95324 ___22-02-18 __ Communicatie met impact: beter communiceren ________________________ 1731

95325 ___22-02-18 __ Coaching opleiding (manager en personal coach): root ______________ 1731

139077 _26-02-18 __ Vitm: assertieve communicatie _______________________________________________________ 2018

140442 _27-02-18 __ Projectmanagement - Changemanagement _________________________________ 1030

140388 _28-02-18 __ Beïnvloeden en overtuigen _______________________________________________________________ 3000

140953 _28-02-18 __ De anti-klaag workshop ___________________________________________________________________ 2020

140835 _05-03-18 __ Emotionele intelligentie en NLP _____________________________________________________ 2600

139078 _05-03-18 __ Vitm: luisteren, samenvatten en doorvragen (lsd) _______________________ 2018

140699 _07-03-18 __ Start to coach: leer ondersteunend coachen ________________________________ 3000

139079 _12-03-18 __ Vitm: grip op (je) gedrag ___________________________________________________________________ 2018

25933 ___12-03-18 __ Real leadership, in service of people and society _________________________ 1731

136281 _13-03-18 __ Nlp master practitioner ____________________________________________________________________ 1880

120366 _13-03-18 __ C-vitamines - enneagram en coaching __________________________________________ 1731

108853 _14-03-18 __ Coaching opleiding certified coach (gevorderden): grow ____________ 1731

127660 _15-03-18 __ Fast close ____________________________________________________________________________________________ 9831

136208 _15-03-18 __ Nlp practitioner __________________________________________________________________________________ 1880

120067 _16-03-18 __ Demotie _______________________________________________________________________________________________ 2020

140256 _16-03-18 __ Social media marketing: boek meer online succes _____________________ 3000

135735 _17-03-18 __ Ontwikkelingsgericht coachen van mensen __________________________________ 1880

139080 _19-03-18 __ Vitm: stressmanagement - hartcoherentie training ____________________ 2018

140266 _22-03-18 __ MBTI®-profiel: breng uw persoonlijkheid in kaart ______________________ 1831

140604 _22-03-18 __ Krachtig en helder beslissen ___________________________________________________________ 3000

139081 _26-03-18 __ Vitm: zelfkennis - sleutel tot succes _______________________________________________ 2018

127623 _27-03-18 __ Master your to-do list - extra tijd door persoonlijk ______________________ 2020

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Zakelijke managementvaardigheden
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

45610 ___13-12-17 __ Mindmapping ______________________________________________________________________________________ 2018

139934 _14-12-17 __ Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure _______ 2000

108304 _17-01-18 __ Resultaatgericht en coachend leidinggeven__________________________________ 3400

118290 _23-01-18 __ Coaching & managing van sales teams _________________________________________ 9831

140496 _23-01-18 __ Wendbaar Leiderschap _____________________________________________________________________ 3000

16233 ___24-01-18 __ Leadership __________________________________________________________________________________________ 2800

139986 _25-01-18 __ Peoplemanagement: basisopleiding werken met mensen _________ 3000

135048 _30-01-18 __ Van weerstand naar veranderbereidheid _______________________________________ 9831

12926 ___01-02-18 __ People management _________________________________________________________________________ 2800

140752 _02-02-18 __ Succesvol en overtuigend communiceren _____________________________________ 9300

141107 _03-02-18 __ Opleiding professional coach (opc32) _____________________________________________ 3500

14975 ___06-02-18 __ Assertief communiceren - workshop assertiviteit _______________________ 2600

119933 _06-02-18 __ Managing yourself - resultaatgericht leiderschap _______________________ 2020

139845 _08-02-18 __ Leidinggeven aan collega’s ______________________________________________________________ 3000

140210 _08-02-18 __ Lichaamstaal: communiceer krachtiger ________________________________________ 1831

139044 _15-02-18 __ Masterclass oplossingsgericht coachen (moc17) _________________________ 3500

139817 _20-02-18 __ Selling your idea: buy-in door te leren pitchen _____________________________ 3000

139898 _21-02-18 __ Train the trainer: doe uw boodschap plakken _______________________________ 1982

139935 _22-02-18 __ Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure _______ 9000

De Myers-Briggs 
Type Indicator®

Het meest gebruikte 
persoonlijkheidsinstrument ter wereld

MBTI Foundation programma:

  20-22 maart | 20 april 2018, Zwijnaarde

  23-25 juli | 27 juli 2018, Brussel

  16-18 oktober | 16 november 2018, Antwerpen

  10-12 december | 14 december 2018, Brussel

Help mensen op hun best te zijn
Bel OPP op 02 / 7092919,  
email belgium@opp.com  
en bekijk www.opp.com/nl-BE/MBTI  
om jouw MBTI-reis te starten.

Een MBTI-sessie is van 
onschatbare
waarde.
Regiomanager,  
Celesio group
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OP DE PRAATSTOEL

STAD OP MENSENMAAT WAAR 
IEDEREEN WIL [AAN] WERKEN
KOEN BERTREM - STAD BRUGGE

De Stad Brugge is een stad in volle verandering. De van hogerhand opgelegde rationalisatie van dit openbare bestuur 
heeft immers een beweging in gang gezet naar meer efficiëntie en meer klantgerichtheid. Het streefdoel? Om nog meer 
een stad op mensenmaat te zijn. Een echte thuis, voor elke Bruggeling. En dat brengt ook een veranderende HR-afdeling 
met zich mee, zo vertelt HR Coördinator Koen Bertrem.

Welke verantwoordelijkheden heb je precies bij de stad?
Koen: “Ik ben verantwoordelijk voor een team dat werkt rond L&D, in-
terne communicatie en onze sociale dienst. Dat is net iets ruimer dan 
mijn taak van de voorbije 15 jaar: toen stond ik als Manager Training 
& Development in voor leren en ontwikkelen. Mijn afdeling bedient de 
1.500 medewerkers van de Stad Brugge en is het centrale aanspreek-
punt voor alles wat met leren te maken heeft. De profielen van onze 
medewerkers zijn ontzettend divers - van arbeiders op de groendienst 
over verantwoordelijken voor de wegen tot architecten en ingenieurs op 
de dienst ruimtelijke ordening. We zijn een openbaar bestuur en hebben 
dan ook veel verschillende producten.”

Hoe pak je die diversiteit aan qua leren en ontwikkelen?
Koen: “Het feit dat we te maken hebben met mensen van verschillende 
diensten, die verantwoordelijk zijn voor verschillende producten, brengt 
uiteraard de nodige uitdagingen met zich mee. Gelukkig hebben we wel 
allemaal één zelfde doelgroep: de Bruggeling. Een aantal jaar geleden 
hebben we ervoor gekozen om elke cluster - zo heten onze afdelingen 
- een eigen vormingsbudget te geven. Om in te spelen op de diversi-
teit van onze producten, clusters en medewerkers, zijn we dus meer 
decentraal gaan werken. De clusterhoofden zijn deels verantwoordelijk 
voor leren en ontwikkelen in hun cluster. Vanuit P&O nemen we cen-
traal wel de leerprocessen en ontwikkelingen op organisatieniveau in 
handen. Daarnaast adviseren en coachen we de clusters ook over de 
manier waarop leerprocessen het best ondersteund kunnen worden. 
Heel concreet: een leidinggevende binnen een cluster kan een oplei-
dingsaanvraag van één van zijn medewerkers - bijvoorbeeld voor een 
cursus Excel - afhandelen binnen zijn eigen team. Maar als we praten 
over een organisatiebreed project, zoals ons project NENO (dat staat 
voor: naar een nieuwe organisatie), waarbij we ernaar streven om als 
openbaar bestuur performanter te worden in onze werking, dan wordt 
het L&D-aspect daarvan centraal ondersteund vanuit mijn afdeling.”

Kan je dat concreter maken aan de hand van een voorbeeld?
Koen: “In 2016 hebben we een nieuw stadskantoor geopend aan het 
station in Brugge, het Huis van de Bruggeling. Daar centraliseren we 
alle loket- en publieksdiensten van de stad. Zo kan een burger op één 
plaats zowel zijn bouwvergunning indienen als bijvoorbeeld vuilniszak-
ken kopen. Maar die centralisatie van onze front-, mid- en backoffice in 
dat nieuwe stadskantoor, bracht ook een behoefte aan ontwikkeling en 
heroriëntering van onze medewerkers met zich mee. Dat proces hebben 
we vanuit P&O begeleid. Enerzijds ging het om een veranderingstraject 
en gaven we de projectverantwoordelijke advies over change manage-
ment, en daarnaast organiseerden we leeractiviteiten om de kennis en 
vaardigheden van onze mensen bij te spijkeren waar nodig. Daarvoor 
werkten we samen met zowel interne als externe partners.”

Even terug naar de cursus Excel. Worden de opleidingsvragen uit 
verschillende clusters dan niet gegroepeerd?
Koen: “In sommige gevallen wel, maar nog niet altijd. Het fijne aan mijn 
huidige functie is dat ik L&D en interne communicatie mag combineren. 
En er zijn best wel raakvlakken tussen beide verantwoordelijkheden. We 
organiseren vaak interne netwerkmomenten tussen clusters. En daar 
komen ook geregeld aanvragen uit voor nieuwe L&D-initiatieven. Als we 
zien dat een vraag leeft op verschillende afdelingen, dan gaan we daar 
zeker en vast centraal mee aan de slag. Maar er is op dat vlak absoluut 
nog wat ruimte voor verbetering.” 

Is leren bij een overheid anders dan bij een bedrijf? En op welke 
manier?
Koen: “Ik heb zelf geen ervaring binnen de privésector. Maar een ont-
wikkeling die zich sterk voordoet binnen overheden is dat de middelen 
beperkter worden. We worden gedwongen om te rationaliseren, en met 
minder mensen beter werk te leveren. De economische gedachte - die 
bij bedrijven wellicht al veel breder aanwezig is - is er bij ons ook aan 
het insluipen. Heel concreet mogen mensen die op pensioen gaan bij de 
Stad Brugge in deze legislatuur (2013 - 2018) bijvoorbeeld niet vervan-
gen worden. Dat betekent dat ons personeelsbestand op zes jaar tijd 
met ongeveer 240 mensen daalt. Die evolutie dwingt ons ertoe om te 
onderzoeken wat precies onze kerntaak is, en hoe we efficiënter kunnen 
werken. Het NENO-project en het centrale stadskantoor zijn voorbeelden 
van initiatieven in die richting.”
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OP DE PRAATSTOEL

Heeft dit ook tot gevolg dat er minder budget is om L&D-activiteiten 
te ondernemen?
Koen: “Niet noodzakelijk. Vandaag is L&D de verantwoordelijkheid van 
ons management, en niet van het politieke bestuur (wat vroeger wel 
het geval was). Dat vind ik een goede zaak. Het politieke bestuur richt 
zich op de burgers, de economie en de werking van onze stad. Ons ma-
nagement hecht veel belang aan leren en ontwikkelen. Het breekt een 
lans bij het politieke bestuur om toch voldoende tijd en budget te voor-
zien voor de mensen die overblijven, ondanks het feit dat we moeten 
besparen op onze uitgaven. Het gelooft in opleiding en ontwikkeling, 
en wil daarin investeren. Ons budget is daardoor net toegenomen. En 
dat is logisch: een evolutie naar meer efficiëntie brengt ook nieuwe 
opleidingsnoden met zich mee. Neem nu het nieuwe stadskantoor: de 
loketbedienden moeten er vandaag over meer kennis beschikken dan 
vroeger, toen ze enkel voor één bepaalde dienst verantwoordelijk waren. 
Daarnaast brengen nieuwe, efficiëntieverhogende tools ook een oplei-
dingsbehoefte met zich mee.”

“Alles begint bij  
de verantwoordelijkheid van 

elke medewerker”

Hoe zou je je persoonlijke visie op leren omschrijven?
Koen: “Ik ga ervan uit dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar 
eigen leerproces. Wij proberen van daaruit verder te werken, en zo veel 
en zo goed mogelijk het eigen leren van elke medewerker en elke dienst 
te ondersteunen. Maar alles begint bij de verantwoordelijkheid van elke 
medewerker. Zo is het leertraject voor de medewerkers van het nieuwe 
stadskantoor het resultaat van overleg tussen de baliemedewerkers 
zelf, en een externe partner. Zoals een architect een huis ontwerpt voor 
en samen met een gezin, proberen wij een leertraject te bedenken voor 
en met onze medewerkers.”

Welke is de voornaamste L&D-uitdaging voor je organisatie op dit 
moment? 
Koen: “Als organisatie streven we ernaar om een duidelijke missie en 
visie te hebben. En dat is om een stad op mensenmaat te zijn, waar 
mensen graag werken of aan willen meewerken. We willen iedereen die 
bij ons werkt overtuigen van die visie. En van het feit dat wij bestaan 
vóór onze klant. We komen wat dat betreft van ver. Heel lang hadden 

we niet het volle besef dat we bestaan bij de gratie van onze klanten, 
en niet omwille van onze regels, procedures en wetgevingen. Daarom 
kaderen alle veranderingen en projecten die op dit moment lopen in 
het realiseren van die missie. Samen met alle mensen die werken voor 
de Stad Brugge willen we stappen zetten naar meer klantgerichtheid. 
En zowel ons HR-beleid als ons L&D-beleid moet in de eerste plaats 
daarop gericht zijn.”

Zijn er concrete initiatieven die hieromtrent op korte termijn op-
gestart zullen worden, of zien jullie dit eerder als een rode draad 
doorheen alles wat jullie ondernemen?
Koen: “Noem het liever een breed rood lint dan een rode draad. (lacht) 
Het is iets dat immers op heel wat plaatsen in onze werking terugkomt, 
zowel bij het management als op de werkvloer, zowel in de front- als in 
de backoffice. We zijn onze organisatie volledig aan het hervormen met 
het oog op onze klant. We zijn een project rond klantgerichtheid aan het 
uitrollen over de hele organisatie, om bij onze medewerkers meer be-
wustzijn te creëren rond het feit dat we ons werk doen voor onze klant. 
In die zin wil ik er graag aan toevoegen dat ons L&D-beleid kadert in 
ons ruimere P&O-beleid. De klantgedachte die we extern nastreven, zijn 
we ook meer en meer intern beginnen nastreven. Als afdeling nemen 
we daarom steeds meer de rol aan van HR Business Partner. En ons 
L&D-beleid haakt daarbij aan. Ik merk dat de verschillende domeinen 
binnen P&O hierdoor meer verweven beginnen te geraken met elkaar. De 
grenzen tussen L&D, interne communicatie en organisatieontwikkeling 
vervagen. In die evolutie zie ik opportuniteiten om over de grenzen van 
specialisaties heen nog meer te gaan samenwerken.”

Als we tot slot nog even een blik in de toekomst werpen: welke ten-
dens lijkt jou heel beloftevol op het vlak van L&D?
Koen: “Ik geloof heel sterk in netwerken, en in de bijdrage van netwer-
ken als breed begrip binnen L&D. Bij de stad onderzoeken we altijd hoe 
we netwerken kunnen inbouwen in onze organisatie. Op dit moment 
doen we dat op een vrij klassieke manier. Onze afdelingshoofden komen 
bijvoorbeeld elke maand samen voor een activiteit. Maar we stellen ons 
ook de vraag of we een tool als Yammer moeten inzetten. Ik geef toe dat 
we op dat vlak wat achterophinken ten opzichte van andere organisa-
ties, maar ik hoor ook dat dergelijke tools bepaalde valkuilen met zich 
meebrengen. Vaak worden ze niet goed gestuurd of begeleid. Ik zie er 
dus wel een meerwaarde in voor ons, maar besef ook dat het gevaren 
inhoudt om dergelijke tools zonder meer los te laten op de organisatie. 
Digitalisatie mag dan een belangrijke trend zijn, ik ben toch niet zonder 
meer een grote believer. Ik geloof vooral sterk in het fysiek samenbren-
gen van mensen.” 

PASPOORT

›  Functie? HR Coördinator - Stad Brugge

› Vroeger? Manager Training & Development - Stad Brugge

› Studies? Master in de klinische psychologie - KU Leuven

›  Wat mag een opleidingsverantwoordelijke nooit doen? Een eigen keuze maken zonder die af te 
toetsen bij de klant. 

›  En wat net wél? Luisteren. Veel zorg dragen voor het afstemmingsproces en het analyseren van de 
concrete opleidingsbehoefte met de klant. Het leerproces start daar.

›  Wat betekent Stimulearning voor je? Inspiratie. Af en toe een stapje achteruit zetten. Kunnen benchmarken.

›  Meest inspirerend(e) L&D-boek/auteur? ‘Liefde voor leren’ van Manon Ruijters. Over de diversiteit van leren en ontwikkelen in en van 
organisaties. Daarin staat een doordachte keuze van leeractiviteiten in functie van de leervraag centraal.
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28663 ___22-02-18 __ Starten met leidinggeven voor managers ______________________________________ 2600

140059 _06-03-18 __ Feedback geven en ontvangen _________________________________________________________ 3000

140756 _06-03-18 __ Leidinggeven op afstand ___________________________________________________________________ 1831

139987 _07-03-18 __ Peoplemanagement: basisopleiding werken met mensen _________ 1120

129151 _07-03-18 __ De dirty tricks van het onderhandelen ___________________________________________ 2020

127631 _08-03-18 __ Managing people - werken met mensen _______________________________________ 9831

140749 _08-03-18 __ Effectief communiceren vanuit eigen kracht_________________________________ 9300

141001 _08-03-18 __ De dirty tricks van het onderhandelen ___________________________________________ 9831

140325 _13-03-18 __ Onderhandelingstechnieken: sluit succesvolle deals __________________ 2600

120025 _13-03-18 __ Overtuigend presenteren __________________________________________________________________ 2020

135036 _13-03-18 __ Leiding geven aan experten & kenniswerkers ______________________________ 9831

118275 _14-03-18 __ Masterclass onderhandelen _____________________________________________________________ 9831

139976 _14-03-18 __ Leidinggeven aan arbeiders _____________________________________________________________ 2600

140978 _19-03-18 __ Professionele coach __________________________________________________________________________ 1880

140946 _20-03-18 __ Managing people - werken met mensen _______________________________________ 2020

141110 _22-03-18 __ Masterclass systemic coaching (msc19) ________________________________________ 3500

140333 _22-03-18 __ Onderhandelen met vakbonden ______________________________________________________ 9831

140193 _22-03-18 __ Klantvriendelijk en efficiënt telefoneren ________________________________________ 9051

AANKOOP, VERKOOP, MARKETING  
EN EXTERNE COMMUNICATIE
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

23694 ___11-12-17 __ Internet marketing ____________________________________________________________________________ 9000

14300 ___12-12-17 __ Negotiating - onderhandelen _________________________________________________________ 20002

140020 _12-12-17 __ Scoren in Google met SEO ________________________________________________________________ 1120

140348 _12-12-17 __ Update overheidsopdrachten ___________________________________________________________ 3010

140253 _13-12-17 __ Het marketingplan in de praktijk ____________________________________________________ 1120

127642 _13-12-17 __ Cpi - customer performance indicatoren_______________________________________ 9000

95800 ___18-12-17 __ Masterclass voorraadbeheer ___________________________________________________________ 9000

135031 _16-01-18 __ De psychologie van de inkoper ________________________________________________________ 2020

95523 ___22-01-18 __ De klantenfluisteraar ________________________________________________________________________ 2020

16245 ___23-01-18 __ Sales - verkoop___________________________________________________________________________________ 2800

127669 _24-01-18 __ Het strategische marketing plan_____________________________________________________ 2020

140908 _25-01-18 __ Aankopen van taaloplossingen ________________________________________________________ 9000

140771 _30-01-18 __ Data privacy voor marketeers __________________________________________________________ 1982

119932 _05-02-18 __ Guerrilla marketing ___________________________________________________________________________ 9831

140102 _06-02-18 __ Grafische productie: van materiaal aanleveren tot afgewerkt ___ 1982

95836 ___20-02-18 __ Aankopen van transport - module marktanalyse _________________________ 2600

139045 _20-02-18 __ De succesvolle product manager ____________________________________________________ 2020

139716 _20-02-18 __ Workshop copywriting _______________________________________________________________________ 1982

139785 _20-02-18 __ Basisopleiding: social media op het werk _____________________________________ 2140

140317 _21-02-18 __ Online Adverteren ______________________________________________________________________________ 1980

140354 _22-02-18 __ Overheidsopdrachten van A tot Z ____________________________________________________ 3000

140565 _22-02-18 __ Marketing essentials: de basics voor elke marketeer _________________ 1982

139755 _22-02-18 __ Soft skills voor inkopers ___________________________________________________________________ 3000

139692 _27-02-18 __ Maak het verschil met uw customer service _________________________________ 1120

95837 ___27-02-18 __ Aankopen van transport - module fiscale en sociale regel _________ 2600

5643 _____27-02-18 __ Negotiëren - onderhandelen ____________________________________________________________ 1401 

140254 _27-02-18 __ Het marketingplan in de praktijk ____________________________________________________ 3000

139701 _28-02-18 __ Sales: training voor starters ____________________________________________________________ 9051

135022 _28-02-18 __ Afsluiten van verkoopgesprekken - close the deal ______________________ 2020

139822 _01-03-18 __ Strategisch accountmanagement in de b2b-praktijk___________________ 9300

Of u nu start als payroll-of� cer of HR-manager, zo snel 
mogelijk klaargestoomd zijn is de boodschap. Het accent 
ligt voor elke HR-professional anders.

Een HR-business partner heeft meer nood aan inzicht in 
strategisch management en rapportering. Terwijl een 
HR-of� cer gebaat is bij een pragmatische opleiding die de 
volledige personeelsverwerking behandelt en daarbij de link 
legt met de verschillende HR-processen.

Ontdek uw 
HR-leertraject

www.leertrajecten.be

Voor elke leerbehoefte een oplossing op 
maat van elke HR-professional. Kies uw 
profi el via www.leertrajecten.be en 
ontdek ons aanbod voor u of uw collega.

Hebt u nog vragen? Als leerpartner zet ik u graag op weg:
T 078 15 90 24 - E anouk.reygel@sdworx.com
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140359 _06-03-18 __ Opstellen van bestekken voor overheidsopdrachten ___________________ 2600

95838 ___06-03-18 __ Aankopen van transport - module wegtransport _________________________ 2600

118115 _08-03-18 __ Strategisch onderhandelen met kernleveranciers _______________________ 9000

106985 _08-03-18 __ Operationeel inkopen ________________________________________________________________________ 9000

140232 _08-03-18 __ Logistieke dienstverlening: basisopleiding ___________________________________ 2600

140107 _09-03-18 __ Grafische vormgeving: van ontwerp tot productie ________________________ 9831

140147 _09-03-18 __ Een infographic maken _____________________________________________________________________ 2140

95839 ___13-03-18 __ Aankopen van transport - module binnenvaart ____________________________ 2600

140933 _13-03-18 __ Aankopen van transport - module zeevracht ________________________________ 2600

95530 ___16-03-18 __ De social media manager _________________________________________________________________ 2020

139748 _16-03-18 __ Optimaliseer uw persoonlijke verkoopstijl ____________________________________ 9051

140790 _16-03-18 __ Digitale marketing: shift van traditionele naar online _________________ 1030

140301 _20-03-18 __ Commercieel inzicht voor niet-verkopers _____________________________________ 9300

95840 ___20-03-18 __ Aankopen van transport - module treintransport ________________________ 2600

140934 _20-03-18 __ Aankopen van transport - module luchtvracht _____________________________ 2600

140374 _27-03-18 __ Overheidsopdrachten succesvol uitvoeren ____________________________________ 1030

140098 _28-03-18 __ Google AdWords: SEA-campagnes opzetten _________________________________ 1831

139763 _28-03-18 __ Resultaatgericht onderhandelen voor de sales professional _____ 3000

TAALOPLEIDINGEN
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

140635 _21-03-18 __ Klantvriendelijke brieven en e-mails schrijven ____________________________ 2600

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE
Personeel
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

120314 _11-12-17 __ Werken met zelfstandigen________________________________________________________________ 9000

122794 _11-12-17 __ Mbti foundation programma ____________________________________________________________ 1831

140037 _12-12-17 __ Excel: toolbox voor de finance professional __________________________________ 1120

140863 _15-12-17 __ Leiderschap: succesvol gesprekken voeren __________________________________ 9800

119999 _11-01-18 __ Werken met roem om ‘leren’ beter te evalueren __________________________ 2000

140897 _16-01-18 __ Team punch training: slim omgaan met je medewerkers __________ 2800

70655 ___18-01-18 __ Intensieve basiscursus: sociaal recht ____________________________________________ 1000

127650 _01-02-18 __ Hoe vang ik een rat ____________________________________________________________________________ 9831

140006 _19-02-18 __ Professioneel workshops organiseren en faciliteren __________________ 1120

139995 _22-02-18 __ Rekrutering en selectie: basisopleiding_________________________________________ 1000 

129816 _22-02-18 __ Top100 tools for learning __________________________________________________________________ 1000

139686 _23-02-18 __ Meet het rendement van uw leeractiviteiten _________________________________ 1831

139774 _01-03-18 __ Interviewtechnieken bij werving en selectie __________________________________ 9831

95671 ___05-03-18 __ Personeelsbehoefteplanning ___________________________________________________________ 2020

139696 _06-03-18 __ Salarysplit ___________________________________________________________________________________________ 1831

140122 _06-03-18 __ Hrm van A tot Z __________________________________________________________________________________ 3000

140075 _08-03-18 __ Loonfiscaliteit van A tot Z _________________________________________________________________ 9300

139952 _13-03-18 __ Alles wat u als hr-medewerker moet weten over verzekering __ 1982

139832 _13-03-18 __ Studentenarbeid: update nieuwe maatregelen _____________________________ 1982

 

www.opleidingscoach.be | info@opleidingscoach.be | 0496/06.38.58 
 

OUTSOURCING 
… van uw opleidingsactiviteiten 

FISCALITEIT   ACCOUNTANCY   VENNOOTSCHAPPEN

FISCALITEIT   ACCOUNTANCY   VENNOOTSCHAPPEN
FISCALITEIT   ACCOUNTANCY   VENNOOTSCHAPPEN

SEMINARIES

WEBCASTS

OPLEIDINGEN

WEBINARS ON DEMAND

FISCALITEIT 

ACCOUNTANCY

FINANCIEEL BELEID

VENNOOTSCHAPSRECHT
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VERGEET HET RESULTAAT, 
FOCUS OP HET PROCES
DE BEVINDINGEN VAN MIDDELBARE SCHOOL AGORA TOEGEPAST OP L&D IN HET BEDRIJFSLEVEN

Op donderdag 15 maart 2018 laten we je op de L&D Awards kennismaken met Agora: een middelbare school in het 
Nederlandse Roermond, waar leerkrachten niét de standaard leerplannen volgen, maar wel op een eigenzinnige en 
unieke manier samen met de leerlingen inzetten op talent. Binnenkort studeren de eerste leerlingen er af. De perfecte 
gelegenheid voor een gesprek met initiatiefnemer en bezieler Jan Fasen over zijn aanpak én de lessen die hieruit te leren 
vallen voor bedrijven.

Voor wie uw school niet kent: kan u kort iets vertellen over de aan-
pak van Agora?
Jan: “Onze aanpak is totaal anders dan die van andere scholen, en wel 
om twee redenen. In eerste instantie omdat we kinderen niet selecte-
ren op basis van het niveau dat ze op het einde van de basisschool 
behaalden. Bij Agora gaan we ervan uit dat elk kind kan en wil leren. 
Dat maakt dat elk kind welkom is bij ons. Vanuit de biologie weten we 
dat een mens geboren wordt met enerzijds een flinke portie nieuws-
gierigheid, en anderzijds het verlangen om erbij te horen. Als we een 
situatie kunnen creëren waarbij kinderen op beide vlakken aan hun 
trekken komen, dan gaan ze aan de slag. Een tweede kenmerk van onze 
aanpak is dat we niet uitgaan van het bestaande curriculum dat in an-
dere scholen gehanteerd wordt. De kinderen zitten dus niet in klassen 
met vooraan een leraar die het vak wiskunde geeft, en die op dinsdag 
verdergaat waar de klas maandag gebleven was. We vallen kinderen 
ook niet lastig met toetsen of huiswerk. Maar we werken wél naar dat 
door de overheid vastgelegde curriculum toe, en op het einde is er ook 
een eindexamen. Alleen de weg daarnaartoe verschilt. Er is dus veel 
vrijheid, maar ab-so-luut geen vrijblijvendheid. Wij leren kinderen om 
zich te verwonderen over de wereld en hun omgeving. We vragen hen 
wat ze voelen, en of ze vragen hebben bij wat ze zien. Misschien willen 
ze die vragen wel onderzoeken? In dat geval zijn er onze leraren, die 
hen bij dat zoeken ondersteunen. Zo is elk kind bij ons bezig met zijn 
eigen challenge of onderzoeksproject. Het ene kind wil bijvoorbeeld we-
ten hoe hij een skateboard moet maken, een ander wil meer weten over 
klonen, en nog iemand anders heeft de ambitie om later een bedrijf op 
te richten en wil een businessplan schrijven. Maar bij het schrijven van 
zo’n businessplan komen natuurlijk ook aspecten van de Nederlandse 
taal kijken. En van rekenen, economie en misschien ook Engels en be-
drijfskunde. Op die manier werken we met elk kind naar het nationaal 
vastgelegde leerplan en naar het eindexamen toe, maar dan volgens 
een op het kind afgestemd traject.” 

Welke gevolgen heeft uw aanpak voor de motivatie van de jongeren?
Jan: “Onze aanpak leidt tot een flow van leren, tot plezier en rust. Ook 
– en vooral – thuis, bij de ouders. Bij ons start alles vanuit de eigen, 
intrinsieke motivatie van het kind. Wie dingen mag onderzoeken omdat 
hij of zij er zelf graag meer over wíl weten, wil aan dat onderwerp graag 
tijd besteden. Het heeft immers betekenis voor die persoon. En dat is 
niet exclusief voorbehouden aan kinderen: iedereen, van 0 tot 99 jaar, 
leert makkelijker als het leren komt vanuit een intrinsieke motivatie. 

LEARNING & DEVELOPMENT

Jan Fasen
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Mensen in bedrijven moet je ook niet lastigvallen met allerlei verplichte 
cursussen. Want die volgen ze dan wel omdat ze moeten van de baas, 
maar niet uit plezier en voor hun eigen ontwikkeling. En niet om het 
mooie gevoel te ervaren dat je krijgt als je merkt dat je ergens beter in 
wordt. We willen allemaal beter worden in het leven, want dat geeft ons 
veel energie en vreugde. Maar dat gevoel krijg je niet als je verplicht 
wordt om te leren. Alles begint dus bij intrinsieke motivatie. Toch komt 
er ook altijd een moment waarop een kind beseft: als ik die business-
case goed wil schrijven, moet ik me toch even verdiepen in de manier 
waarop je een tekst opstelt. En daar heeft het kind misschien niet zo 
veel zin in, maar het weet dat het die kennis nodig heeft. Er komt dus 
altijd een moment van extrinsieke motivatie. Die heeft het kind nodig 
om het businessplan tot een goed einde te brengen. Als mensen iets 
mogen, accepteren ze ook makkelijker dat ze op een bepaald moment 
iets moeten. Dat merk ik bij de groep jongeren die dit jaar afstudeert en 
examen ‘moet’ doen. ‘Moeten’ past helemaal niet binnen het concept 
van Agora. En toch ervaar ik dat onze jongeren gemotiveerd zijn om die 
eindtoets te maken. Ze willen laten zien wat ze waard zijn, en wat ze 
kunnen.”

“ Als bedrijven slim zijn, gaan 
ook zij nadenken over de 
beste manier om bij te dragen 
aan de ontwikkeling van hun 
medewerkers.”

De leerkrachten bij Agora vertrekken vanuit de wens van kinderen 
om te leren. Zijn ze daarna vrij om het leren naar believen in te 
vullen? 
Jan: “Ja. Maar om hier les te kunnen geven, moeten leraars wel een 
ommezwaai maken in hun denken en vooral in hun voelen. We noemen 
dit de ‘detoxificatie van de leraar’. We zijn allemaal opgegroeid met het 
traditionele model: de leraar vertelt wat je moet doen. En zo worden 
leraars ook opgeleid tijdens de lerarenopleiding. Maar bij Agora wil ik 
dit niet. Ik verlang van mijn leerkrachten dat ze naast de leerling gaan 
staan, er écht contact mee proberen te krijgen. Zodat ze weten wie het 
is, wat hem of haar bezighoudt, welke hobby’s de jongere heeft, waar 
de kinderen van dromen en waar ze blij van worden. Daarbij moeten ze 
de focus op het resultaat loslaten, en dat is het allermoeilijkste. Want 
wij Nederlanders focussen alleen maar op het resultaat. Wie een acht 
heeft voor Engels, heeft het goed gedaan. Maar niemand vraagt zich 
af hoe het proces verlopen is. En of het kind in kwestie in Londen zijn 
mond durft open te doen. Daarom leggen wij de nadruk op het proces. 
De leerling bepaalt wat hij wil leren. Samen met de leraar bepaalt hij 
daarna op welk niveau hij dat gaat leren. En het traject ernaartoe is 
in handen van de leraar. De jongeren kunnen dit immers nog niet zelf 
op zich nemen. Niet omdat ze daar te stom voor zijn, maar omdat ze er 
neurologisch nog niet klaar voor zijn: ze hebben er het probleemoplos-
send en planmatig vermogen nog niet voor. Dat maakt dat onze leraars 
vooral coachen en begeleiden op dat vlak. En dat is best wennen, omdat 
we het niet gewoon zijn. Daarom spreek ik ook graag van ‘Agoriaanse 
meesters’: het gaat om meesterschap, om een bijzondere vorm van le-
raar zijn, waarbij je echt contact maakt met de leerlingen, die jou hun 
vertrouwen geven. En als dat vertrouwen er is, laten deze meesters (of 
basiscoaches) de leerling zijn eigen proces doorlopen. Wij zitten naast 
hen en begeleiden hen. Daarnaast hebben we ook een aantal vakleer-
krachten, die de stof van hun vak door en door beheersen. Leerlingen 
maken elke week een afspraak van 15-20 minuten met deze groep ex-
perts, en die helpen hen dan verder op weg naar de kennis, werken op 
de inhoud en focussen wél op resultaat. Deze manier van samenwerken 
tussen leraars is erg interessant en geeft een bijzondere dynamiek.”

Merk je dat leerkrachten hun job hierdoor met meer plezier uitoe-
fenen?
Jan: “Zeker. Er is nog geen enkele leerkracht vertrokken. En ik kri-
jg steeds meer vragen van mensen die bij onze school willen komen 
werken. Toch is het zo dat onze manier van werken ook een bepaalde 
druk met zich meebrengt. We nemen leerkrachten eigenlijk alles af wat 
ze tot dan toe nodig dachten te hebben om een goede leraar te zijn. 
Het vraagt dus moed en kwetsbaarheid, en ze moeten willen leren, zich 
willen verwonderen, en willen ervaren wat onze leerlingen ook ervaren. 
Wat zij van hun leerlingen vragen, vraag ik dus ook van hen.”

Eind dit jaar studeert de eerste groep van 26 kinderen af. Zal ieder-
een het halen?
Jan: “Bijna iedereen zal afstuderen. Sommigen doen dat binnen de 
vooropgestelde tijdsduur, anderen doen dat op een hoger niveau dan 
waarop ze aanvankelijk gestart zijn. Er zijn ook een aantal leerlingen 
die een HAVO-diploma zullen behalen op vier jaar tijd in plaats van op 
vijf jaar tijd. En er zijn er die ingezien hebben dat ze meer aankunnen 
dan ze aanvankelijk dachten, en die uiteindelijk voor een VWO-diploma 
gaan. Er zijn ook een tweetal leerlingen die geen diploma zullen halen. 
Omdat ze dat zelf niet nodig vinden, of om dat hun ouders dat niet 
nodig vinden. Toch zijn ook zij enorm gegroeid als persoon en in hun 
persoonlijke vaardigheden. Over het algemeen is het wel zo dat onze 
leerlingen weten wat ze willen en wie ze zijn.”

Wat voor toekomstige medewerkers zijn ze? Zijn dit de mensen met 
de zogenaamde ‘21st century skills’? En hoe zullen zij zich opstellen 
in het bedrijfsleven?
Jan: “De ‘21st century skills’ waar zo vaak over gesproken wordt, zijn 
skills van alle eeuwen, met uitzondering van de internet- en informati-
etechnologie. Daar moeten we vooral niet te ingewikkeld over doen. Los 
daarvan is het natuurlijk een goede vraag: hoe bereidt Agora jongeren 
voor op de stap die volgt, en waarbij ze – in een hogeschool, bedrijf 
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of universiteit – zullen moeten, moeten, moeten. Het enige antwoord 
dat ik daar vandaag op heb, is dat wij ze voldoende zelfvertrouwen 
gegeven hebben, en voldoende reflectief vermogen om zich ook in het 
bedrijfsleven of tijdens een verdere studie staande te houden. Op dit 
moment zijn we de enige school in Nederland die op deze manier werkt. 
Daar wordt voorlopig niemand zenuwachtig van. Maar als nog meer 
scholen onze aanpak gaan overnemen, zullen er steeds meer mensen 
de school verlaten die op deze manier denken en voelen. Dan voorspel ik 
dat er ook een gelijkaardige beweging op gang zal komen in bedrijven. 
Vandaag zijn we nog klein en mag het aanmatigend klinken om dat te 
zeggen, maar ik geloof hier wel in.” 

Uw leerlingen hebben voldoende zelfvertrouwen en kritisch vermo-
gen, zegt u. Betekent dit ook dat ze per definitie kritischer zijn dan 
andere schoolverlaters?
Jan: “Absoluut. De kinderen in onze school zijn doorgaans personali-
ties. En ze kunnen heel goed uitleggen waarom ze het al dan niet eens 
zijn met een bepaald idee. We praten de hele dag met hen. Bij elke 
challenge moeten ze nadenken: waarom wil ik dit doen? Welk resultaat 
wil ik bereiken? En aan welke kwaliteit moet mijn resultaat voldoen? 
Elke dag moeten ze evalueren waar ze staan, en dus doen ze eigenlijk 
niets anders dan kritisch kijken. Het wordt hun tweede natuur, en dat 
geeft hen houvast. Het is een instrument om beter te verwoorden wat 
ze willen, en tegelijk leren ze accepteren dat niet alles lukt. De wereld 
is immers niet Agoriaans. Het gaat net de andere kant op. Net daarom 
moeten we investeren in ons onderwijs, want naast onze plek thuis in 
het gezin, is de school de enige andere plek waar we de toekomst kun-
nen vormgeven.” 

Zijn bedrijven klaar om uw schoolverlaters als toekomstige mede-
werkers te ontvangen?
Jan: “Ik hoop het voor ze. Ik leg me er vooral op toe dat de kinderen die 
bij Agora afstuderen, klaar zijn om een volgende stap te zetten in hun 
leven. Om ook buiten onze school te zeggen wat ze vinden, en dat op 
een correcte manier te doen. En om zo mee de wereld te creëren die ze 
eigenlijk zelf willen. En als bedrijven slim zijn, dan gaan ook zij naden-
ken over de manier waarop ze als bedrijf best bijdragen aan de ontwik-
keling van hun medewerkers – in plaats van opleiding en ontwikkeling 

te zien als een tool om een zo hoog mogelijke productiviteit te behalen. 
Ik denk niet dat het realistisch is om op korte termijn een ommezwaai 
te verwachten, maar ik hoop het gesprek met mijn sessie op de L&D 
Awards toch op gang te brengen. Hoe houden we mensen een leven 
lang nieuwsgierig? En hoe verbinden we hun nieuwsgierigheid met de 
belangen van ons bedrijf? Het is een uitdaging voor hr-managers om 
hier eens over na te denken én er ook met de medewerkers zelf over te 
praten. Binnen Agora heb ik de visie zelf duidelijk afgelijnd, maar de 
uiteindelijke invulling aan de leerkrachten overgelaten. Zo genereer je 
een enorme energie, omdat je te maken hebt met mensen die wíllen, en 
die zich achter je visie kunnen scharen.” 

Welke adviezen hebt u voor bedrijven? Welke lessen kunnen ze trek-
ken uit uw aanpak?
Jan: “Een eerste – en meteen ook het belangrijkste - advies is: laat de 
focus op het resultaat los. Dat is ontzettend moeilijk voor bedrijven. 
Maar als je mensen echt gefocust wil krijgen op groei en ontwikkeling, 
is het een belangrijke stap. Leg de focus op het proces dat mensen 
ingaan. Laat hen dat op een plezierige manier doen en vanuit een in-
trinsieke motivatie. En zoek naar mogelijkheden om daar je bedrijfs-
doel aan te verbinden. Om dit te kunnen, moeten leidinggevenden zich 
verdiepen in de manier waarop mensen leren en in een aantal factoren 
van psychologische, pedagogische en didactische aard. Dat is mijn be-
langrijkste advies, maar meteen ook het lastigste. Toch is het mijn er-
varing dat het resultaat uiteindelijk béter wordt wanneer je de focus op 
resultaat inruilt voor een focus op het leerproces van medewerkers, en 
het plezier dat daaruit voortvloeit. Daarnaast zit de verdieping van het 
leren en aanleren van nieuwe skills in de mate waarin teams in staat 
zijn om sámen te leren. Ook daar is aparte aandacht voor nodig. Het is 
belangrijk dat een team bij een probleemsituatie samen gaat denken: 
wat is er aan de hand? Hoe kunnen we dit verhelpen? Zodat het team 
uitgedaagd wordt om samen, met elkaar, diepere lagen van het denken 
op te zoeken. In ons eentje lukt ons dat niet. We hebben er anderen 
voor nodig. Wie dus investeert in teamleren, zorgt voor een heel andere 
dynamiek. En daar ligt als je ’t mij vraagt de toekomst.”

Benieuwd naar meer? Of heb je zelf concrete vragen? Kom dan naar 
de L&D Awards op 15 maart 2018 in Erpe-Mere. 
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Rewire your brain, reconnect your heart & 
reactivate your gut
Isabelle Hoebrechts

Als specialist in welzijn ijvert 361° voor gezonde, gemotiveerde en gelukkige 
medewerkers. De link leggen tussen de wetenschap en bedrijven. Hoe werk je 
met plezier en veerkracht in een werkomgeving vol veranderingen en presta-
tiedruk? Hoe blijf je gemotiveerd als je weet dat wat je vandaag kent morgen 
verandert? Hoe beter je jezelf kent en je Prefrontale cortex kan inzetten, hoe 
meer je alle uitdagingen van de VUCA-wereld als kansen beschouwt. Inzicht 
in je energiegevers en energievreters en mentale weerbaarheid bij chronische 
stress zijn vandaag onmisbaar. 

Leiderschap in futureproof organisaties
Anja Moortgat  

We leven in een chaotische, snelle tijd en onze omgeving verandert in hoog 
tempo. Hoe zorg je ervoor dat jij als persoon en als bedrijf of afdeling mee blijft 
veranderen? Hoe kies je de juiste koers en blijf je vernieuwend? En wat betekent 
dit voor leidinggevenden?
De evolutie van een kennismaatschappij naar deze VUCA-wereld vereist aan-
passing van bedrijven én leidinggevenden. Het vraagt specifiek en vernieuwend 
leiderschap, gekoppeld aan specifieke vaardigheden. Hoe doe je dat concreet? 
Daar gaan we met jou graag mee aan de slag en demonstreren hoe je komt 
tot alerte ontspanning, om zo snel te kunnen inspelen op de veranderingen in 
jouw omgeving. Kortom, we reiken je praktische tools aan, die je meteen kan 
toepassen.

Strategic L&D, a proactive approach to the 
role of Learning and Development
Oscar Vega 

In a workplace full of complexity and different interests, how can L&D pinpoint 
the reasons and find the solutions when things are not working well? This is 
what we will experiment with! We will be looking at ways which we can identify 
when there is an issue, how to use a mapping technique to define the points to 
work on and then how to transfer the findings into solutions. You will walk away 
with applicable tips and insights we have obtained from working in all types of 
organizations in all types of sectors. Be warned though … it’s going to be fast 
+ furious!!! 

Zinkend schip of topteam? Hoe floreren in 
onze huidige turbulente wereld?
Keesy White

Je ziet het rond je: de wereld is op drift geraakt. Denk maar aan ons klimaat, 
economie, bedrijfsleven en innerlijke wereld. Het is VUCA: Volatile, Uncertain, 
Complex en Ambigu. Golven van verandering klotsen op elkaar. Doelen zijn 
vaag. Bedrijven worden non-stop geconfronteerd met onvoorspelbare situaties. 
Terwijl je concurrenten in je nek hijgen.
Als een zeilschip op een woeste zee moet je organisatie nu snel, soepel en 
succesvol vaart maken. Een topteam met een heldere visie dat tijdig en 
verbindend communiceert is essentieel om niet te verzuipen. Je krijgt echter 
pas echt de wind in de zeilen door emotionele intelligentie en de 3 V’s van 
verbinding: Veiligheid, Vertrouwen, Verantwoordelijkheid.
Na deze interactieve sessie kan je je team door onze praktische tips nog meer 
slagkracht geven.

Mee zijn in de digitale revolutie
Jan Kaas 

We bevinden ons in een digitale revolutie. 
Bedrijven staan onder druk om zich aan te passen aan het tempo van digitale 
veranderingen. De huidige workflow, producten en diensten staan onder druk 
door de digitale tools en technologieën. De digitalisering heeft een invloed op 
iedere organisatie, zowel werkgever als werknemer.
In deze sessie gaan we na hoe je met opleidingen en trainingen uw organisatie 
kan wapenen om tijdig in te spelen op veranderingen en uw concurrentie steeds 
een stap voor zijn. 

Slim adviseren is beter dan streng 
aansturen
Wim Thielemans 

We leven in een kenniseconomie waar ieder van ons professional is in zijn eigen 
werkgebied. Collega’s en klanten verwachten dat we hen vanuit die expertise 
kunnen helpen. Ze verwachten een degelijk advies. Maar hoe adviseer je op 
een professionele manier waarbij je collega of klant jouw advies respecteert en 
volgt? Leidinggevenden moeten zelfsturing aanzwengelen maar hoe krijg je voor 
mekaar dat medewerkers zelf verantwoordelijkheid opnemen? Kom proeven van 
het 3x3 model wat een professioneel adviseur volgt en maak meteen kans om 
gratis de twee online opleidingen Slim adviseren te winnen. 
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Leerklimaat-verandering: “Ik heb het koud, 
kan de verwarming hoger?”
Anja Emonds 

Er zijn heel wat veranderingen, zowel in de business als in de organisatieontwik-
keling, die grote invloed hebben op de ontwikkeling van onze medewerkers. Om 
met al die veranderingen om te kunnen gaan, moeten mensen nieuwe dingen 
leren. Maar waarvan is het leergedrag van mensen afhankelijk?
Het CrossKnowledge Learning Institute doet wetenschappelijk onderzoek in sa-
menwerking met KULeuven en Maastricht Universiteit. Zij zijn samen op zoek 
gegaan naar de factoren die bepalend zijn voor een gunstig leerklimaat waarin 
mensen bereid en in staat zijn om te veranderen.
Tijdens de presentatie worden de volgende topics toegelicht: wat is leerklimaat, 
welke prioriteit hebben de elementen in uw organisatie en hoe beïnvloeden we 
ze. 

Waarom toepassingsdoelen beter zijn  
dan leerdoelen
Eric Van Camp 

L&D verantwoordelijken lopen telkens weer aan tegen het dilemma van be-
haalde resultaten tijdens opleidingen en de toepassing van deze kennis op de 
werkvloer. Het borgen van kennis en het effectieve dagdagelijkse gebruik van 
die kennis blijft de grote uitdaging. Of het nu gaat om e-learning, training, vei-
ligheid, cultuur …. Hoe kunnen we dit verschil verkleinen of wegwerken?
De toekomst vraagt een nieuwe, verbeterde aanpak. Leerdoelen zijn namelijk 
enkel een hulpmiddel. Het nieuwe uitgangspunt bestaat er in om de focus te 
leggen op toepassingsdoelen. Dit is een krachtigere manier om de overdracht 
van kennis naar de werkvloer te bestendigen en te verankeren.
Eric bespreekt aan de hand van een real live voorbeeld hoe het formuleren van 
deze doelstellingen en bijhorende interventies, in samenspraak met de leiding-
gevende, de medewerkers heeft geholpen om overdracht naar - en toepassing 
op de werkvloer te optimaliseren. In deze workshop geeft Eric u een blauwdruk 
van een 3-stappen model, dat u in elk opleidingstraject kan gebruiken. 

Coachen van uit Connectie
Veerle Lenaerts  

Het zijn boeiende tijden! En toch is het soms lastig om vanuit een ondersteu-
nende of sturende rol, je mensen daar te krijgen waar dat nodig is, of beter nog, 
de mensen te laten begrijpen waarom een bepaalde werkwijze nodig is, en dat 
deze werkwijze morgen ook weer kan veranderen … Niet makkelijk! Nog nooit 
zijn de woorden ‘burn-out’ en ‘bore-out’ zoveel gebruikt. Allemaal gevolgen van 
de verhoogde werkdruk, de snelle maatschappij waarin we leven.
Een must dus dat we goed zorgen voor dat oh zo belangrijk menselijk potentieel! 
In deze workshop krijg je handige tips & tricks die direct toepasbaar zijn in de 
praktijk. Geen ingewikkelde of moeilijk te vertalen leiderschapsmodellen, maar 
wel korte praktische inzichten om te leren hoe je meer impact kunt krijgen. 
Coachen vanuit connectie dus.
Ellevation gelooft heel sterk in een praktische aanpak. De trainers waar Elleva-
tion mee samenwerkt komen daarom gewoon zelf uit de praktijk. Let’s connect! 
Let’s ellevate!

Zonder stress omgaan met gedachten  
en emoties
Heidi Lens 

Verlies je je energie soms aan piekeren? Kan je vanuit jouw angst, verdriet of 
boosheid niet meer helder reageren? Wil je beter leren relativeren? Of ben je 
gewoon benieuwd welke invloed emoties en gedachten op jou hebben?
Dan ben je van harte welkom op deze boeiende workshop. Aan de hand van 
enkele oefeningen leren we zelf voelen welke invloed gedachten en doemdenken 
op ons lichaam heeft, en hoe we hier beter mee om kunnen gaan.
Piekeren, gestuurd door emotie, kan een enorme energievreter zijn, en een grote 
factor bij stress en burn-out. Anders leren denken is daarom een noodzakelijke 
stap. Geen saaie uiteenzetting, wel een boeiende, interactieve sessie, met een 
effectieve methode als resultaat. Tijdens het L&D Festival laat ik je hier graag 
een stukje van proeven. 

Alles onder controle - samen op weg naar 
veiligheid en efficiëntie
Katrien Bolsens 

Een veilige werkplek creëren vereist een integrale aanpak, en dit gaat verder 
dan het louter opvolgen van technische keuringen en naleven van procedures. 
Om een echte veiligheidscultuur te vestigen, zijn ook de motivatie en gedrag van 
uw medewerkers onmisbare schakels.
Tijdens deze sessie delen we onze ervaringen omtrent opleidingen, coaching 
& begeleiding om u en uw medewerkers bewust te maken van een duurzame 
veiligheidsgedachte. 

Advanced Business Writing - Communicate 
in a concise, accurate and effective way
Bruno Verhaeghe 

You have customers outside of Belgium? Your colleagues often work with sup-
pliers and partners from all around the globe? Or maybe your organisation ope-
rates in a multinational and multicultural context? Either way, your ability to 
communicate internally and externally into written words greatly affects your 
success in business.
Our practical, interactive workshop full of tips & tricks shows you how to do this. 
Learn the basic rules of effective business communication based upon Barbara 
Minto’s pyramid principle. We have incorporated her insights into a new, simple 
writing model.
This workshop is delivered by a native English-speaking trainer with a multina-
tional business background. Expect deeper insights in the specific needs of your 
international, multicultural working environments. 

Sirk Sekuur: Veilig gedrag, de sleutel tot  
een volwassen veiligheidscultuur
Frank Weckx 

Optimale veiligheid kan men niet enkel verzekeren door middel van infrastruc-
turele, procedurele en juridische maatregelen. De ontbrekende link is zeer vaak 
veilig gedrag. Onze hypothese is dat een gedeelde verantwoordelijkheid nodig 
is om veilig gedrag te kunnen installeren. Dit wil zegen dat zowel managers als 
werknemers samen moeten werken om dit te kunnen realiseren. Het program-
ma wordt op maat van de klant gemaakt en geïllustreerd met zeer herkenbare 
bedrijfseigen beelden en interactieve oefeningen. Dit alles zorgt voor een nieu-
we dynamiek binnen het bedrijf. Sirk Sekuur coacht bedrijven, werknemers en 
managers, naar een proactieve veiligheidscultuur waar (on)veilig gedrag be-
spreekbaar is en blijft. 
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Instant Influencing: hoe buig je weerstand 
om tot medewerking?
Joris Celis 

Verandering stoot gegarandeerd op weerstand. Om een veranderingstraject te 
doen slagen moet je soms collega’s of teamleden motiveren om dingen te doen 
die ze eigenlijk liever niet willen doen. Hoe kan je anderen beïnvloeden zonder 
dat je directief uit de hoek komt?
Instant Influencing is een techniek die medewerkers doet nadenken over waar-
om ze iets al dan niet zouden doen. Je houdt rekening met hun bezwaren en laat 
hen toch een weg kiezen die leidt naar wat jij verwacht.
Onze ervaring heeft aangetoond dat ‘instant influencing’ zelfs de hardnekkigste 
weerstand kan ombuigen naar medewerking. We laten jullie deze techniek aan 
de lijve ondervinden. Je oefent met zelfgekozen voorbeelden uit jouw eigen reali-
teit. Zo kan je de inzichten uit deze sessie onmiddellijk zelf toepassen. 

Meer impact door de juiste benadering van 
je stakeholders
Bart Delahaye en Dimitri De Meester 

Steeds meer wordt verwacht dat professionals over de grenzen van hun eigen 
team of over de grenzen van hun eigen organisatie samen werken en projecten 
realiseren.
We merken dat het niet altijd evident is om vanuit een niet-hiërarchische relatie 
anderen te engageren of motiveren om bij te dragen aan het behalen van sterke 
resultaten.
Om inzicht te krijgen in de relatie met alle stakeholders en hoe ze te benade-
ren, ontwikkelde D-na een eenvoudig maar krachtig stakeholderspel. Door dit 
spel te spelen krijgt elke stakeholder een duidelijke positie ten aanzien van de 
te behalen doelen, en kan worden ingeschat op welke manier de stakeholder 
moet worden betrokken. En door je stakeholders op de juiste manier en op het 
juiste moment te betrekken, vergroot je je impact op het behalen van sterke 
resultaten. 

Authentiek leiderschap als hoeksteen  
voor werkgeluk
Bart Vanbellinghen

Bij StreetwiZe geloven we dat authentiek leiderschap vandaag een must is om 
mensen gemotiveerd en geëngageerd aan het werk te houden, en dat het bij-
gevolg een noodzaak is voor werkgeluk binnen ondernemingen. Om die visie 
kracht bij te zetten, ontwikkelden we onze Belgische expeditie: een ervarings-
gericht programma waarin trainees terugkeren naar de basics van authentiek 
leiderschap (proactief verbinden en van daaruit engageren en empoweren) 
wanneer ze zich onderdompelen in een unieke co-creatie met jongeren uit een 
jeugdinstelling. Om de grote afstand met die doelgroep succesvol te overbrug-
gen, moet leiderschap worden uitgerold in zijn puurste vorm. De learnings die 
daaruit voortkomen, zijn uitermate krachtig en vormen de sleutel naar meer 
authenticiteit en werkgeluk. 
In deze Proeverij staan we stil bij deze learnings en de waarde ervan in de  
context van zowel onze expeditie als in daily business, en dagen we de deel- 
nemers uit tot een reality-check wat betreft authentiek leiderschap in hun  
organisatie.

Help! Creating happy, healthy and motivated 
employees
Christophe van Pottelsberghe

De uitdaging van vele organisaties is: de medewerker zo lang mogelijk gezond, 
gemotiveerd en productief houden, en dit binnen de VUCA wereld …
Eén van die oplossingen is het innovatieve digitaal welzijnsplatform, waarbij 
werknemers ‘welzijn-credits’ ontvangen, die zij kunnen gebruiken voor heel uit-
eenlopende diensten, opgedeeld in 6 verschillende thema’s.
Dit platform kadert perfect binnen een welzijnsbeleid en zal op termijn zorgen 
voor een lager absenteïsme, een hoge bevlogenheid, maar ook een positief cor-
porate image van het bedrijf. 

Boost je mindset in een VUCA-wereld
Lisbeth Peeters en  
Natacha Ciezkowski 

Hoezeer gun jij jezelf een evolutie? Hoe future proof ben jij voor de uitdagingen 
van de 21e eeuw? Hoezeer sta je open voor andere paden met nieuwe resulta-
ten? In welke mate durf je je eigen blinde vlekken te verkennen? Want: als je 
altijd doet wat je hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen …
Met de NLP Summerschool kijken we op een verfrissende manier naar NLP. We 
noemen het ‘Mindset-NLP’. De bouwstenen blijven dezelfde. Tegelijk geven we je 
inzicht in de werking van het brein zodat die bouwstenen een beter fundament 
zijn in wereld van vandaag. Wat de uitdagingen ook zijn in deze VUCA (vola-
tile, uncertain, chaotic & ambigue) wereld … We werken rond ‘verandering’, 
‘conflict’ en ‘doelen bereiken’ om krachtiger in het leven te staan en uit de 
verkramping van de 21e eeuw te geraken. 

Crystal Leadership: 6 intelligences van 
sterke leiders vandaag
Mirya Pollmann 

Als u in het bos van leiderschapsmodellen de bomen niet meer ziet, helpt 
Crystal Leadership. Het biedt een waaier van invalshoeken om te kijken naar 
leiderschapsontwikkeling. Een set ‘challenges’ helpt om in kaart te brengen hoe 
uw leadership nu is, wat de blinde vlekken zijn en wat uw organisatie morgen 
nodig heeft. Crystal Leadership haakt in op deze uitdagingen. Het model 
maakt kristalhelder waar leiders kunnen groeien in 6 verschillende pijlers van 
‘intelligences’.
Crystal Leadership werd ontwikkeld door het team van Kluwer Opleidingen/
Linkpower op basis van studie en literatuur en vanuit een jarenlange expertise, 
training- en coaching ervaring.

Aankoper? Klant? Werkrelatie? Veranderend 
aankoopgedrag maar toch connecteren!
Katrijn Steenbeke 

Aankoopprocessen anno 2018 zijn niet langer wat ze waren. Er zitten meer men-
sen aan de aankooptafel. Steeds vaker hebben we te maken met ‘tech savvy’ 
millenials. Ze wapenen zich met kennis via onlinebronnen en hun eigen netwerk. 
Meer dan ooit informeren aankopers zich en ‘voeden ze zichzelf op’, voorafgaand 
aan het bezoek van hun commercieel adviseur.
Eén ding blijft echter: ook die ‘nieuwe’ aankoper anno 2018 heeft nood aan een 
emotionele connectie.
Hoe evolueert de sales functie in het licht van deze complexe omgeving? Hoe 
connecteer je vandaag met de ‘andere kant’ van de tafel? Een kijk op de aanko-
per om te komen tot tips om sales organisaties te ontwikkelen in lijn met deze 
bewegende context. 



Hoe hou je meer energie over aan het  
einde van de dag?
Ann Baeke 

Na een lange dag werken plof je uitgeput op de bank. Je hebt veel werk verzet, 
maar toch heb je niet kunnen doen wat je eingelijk wou doen. Er was ook een 
moeilijk moment met één van je medewerkers. Soms vraag je je af of je wel goed 
bezig bent. Stiekem hoop je dat je vannacht beter zal slapen.
Veel leidinggevenden vinden het moeilijk om hun energie op de juiste manier te 
managen. In het algemeen wordt pas bij disfunctioneren (burn-out, depressie, 
ziekte …) naar de medewerker als individu gekeken en onderzocht wat er ge-
daan kan worden. Je kan preventief echter al veel doen. Ik toon je hoe je als HR 
het beheer van energie via een eenvoudig assessment kan toetsen en begelei-
den. Je krijgt er zelf alvast meer energie van! 

Kennis heeft 2 benen …
Leen Lievens  

Kennismanagement omvat het beheren van alle kennis binnen organisaties. En 
dan gaat het niet enkel om het voorzien van kennisbanken en IT-systemen, het 
gaat veel breder! Kennis omvat ook de vaardigheden, ervaring en attitudes die 
kenniswerkers bezitten. Bovendien leven we in een VUCA wereld en wordt le-
venslang leren steeds belangrijker. Het verankeren van een leercultuur en het 
stimuleren van kennisdeling en social learning dringen zich op.
Onder het motto “kennis heeft 2 benen” krijgt u een introductie in een efficiënt 
kennisbeheer. Aan de hand van een aantal praktijkcases zoomen we in op het 
belang van de 3 benaderingen binnen kennismanagement, krijgt u inzicht in 
hoe u van start kan gaan met kennismanagement en geven we u een aantal 
key-elementen mee om te zorgen voor kennisproductiviteit. 

Minder perfect, meer effect
Elfi Strackx  

Iedereen weet dat het aantal burn-outs het laatste decennium enorm is toe-
genomen. Wat men meestal echter niet weet, is dat perfectionisme hier bijna 
steeds in belangrijke mate voor iets tussen zit. Perfectionisme is een term die 
al te vaak veel te eng wordt geïnterpreteerd. In deze sessie komt u te weten 
wat perfectionisme echt is en hoe u dit patroon bij iemand kan herkennen. 
Daarnaast krijgt u meer informatie over de methodiek die wij hanteren om een 
overdreven vorm van perfectionisme naar een gezond niveau terug te brengen. 
Tenslotte reiken we enkele concrete handvaten aan om mensen met een té sterk 
perfectionisme te ondersteunen. 

Van enkel opleiding vooraf naar continue 
performance support op de werkvloer
Geert Fierens en Maximilien van der Vaeren 

Hoe evolueer je van een systeem van enkel opleidingen vooraf gegeven aan je 
werknemers naar een systeem van continue performance support? Hoe pak je 
dit aan? Welke tools heb je hiervoor nodig?

Transformational Business Coaching  
voor managers
Marleen Boen 

Een VUCA-mindset is voor topmanagers een must om de uitdagingen van van-
daag én morgen de baas te kunnen. Voorwaarde is dan wel dat ze leren luisteren 
naar diepgewortelde overtuigingen die ons vastzetten in oude gewoontes. Dat 
ze ook de juiste vragen leren stellen vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. 
En dat ze bovendien een sterk bewustzijn hebben van de menselijke nood tot 
evolutie op zijnsniveau.
BLOOM voor managers is een Transformational Business Coaching-programma: 
het is gericht op managers met ervaring die hun carrière en manier van leiding-
geven naar een hoger niveau willen tillen. Het laat hen toe om met andere ogen 
naar verandering te kijken met diepgaande inzichten en antwoorden op échte 
levensvragen. Zo zijn ze samen met de mensen in hun organisatie klaar voor 
transformatie. 

Maak kennis met de BOB van Prana!
Patrick Onsea  

Leer tijdens deze sessie de ‘Burn Out Brigade’ van Prana Training & Coaching 
kennen: al 20 jaar lang rukken wij met een klein professioneel team uit, om met 
onze ‘Selfcoaching’-tools bedrijven en hun medewerkers te helpen, om efficiën-
ter met stress-gerelateerde problemen om te gaan.
In deze korte sessie zullen we dieper ingaan op een steeds pranger wordend 
probleem in onze samenleving, namelijk burnouts. Wat is het juist, hoe kan je 
het herkennen, wie loopt er het meeste gevaar voor, wat zijn de misverstanden 
errond, wat zijn de oorzaken en gevolgen, én wat kan je er aan doen? Op al deze 
vragen krijg je van ons een heel nuchter en concreet antwoord.
Elke deelnemer ontvangt een light versie van het boek ‘Help ik word geleefd: 
Concrete Selfcoaching tools om je leven in eigen handen te nemen.’ 

Effectmeting van leren. Een actionable 
dashboard.
Kris Mostrey 

ROEM staat voor ‘Return on Expectation Measurement’ en is een webbased tool 
om het effect van leren in kaart te brengen en op basis hiervan in dialoog te gaan 
met alle L&D stakeholders. In deze proeverij tonen we je hoe je een leerproject, 
leeractiviteit en evaluatievragenlijsten voor verschillende rollen, zoals collega’s, 
trainer, lerende en leidinggevende aanmaakt. We geven je ook een overzicht van de 
diverse bezorg-, rapporterings- en benchmarkmogelijkheden. We tonen tenslotte 
kort welke resultaten / dashboards je kan genereren met ROEM.

Opleiding ‘alleen’ werkt niet & Change  
werkt wel!
Erika Wyckmans & Johan Cusseneers 

Heel wat leertrajecten en veranderingsprocessen binnen organisaties lopen 
vast of realiseren niet het beoogde resultaat. De traditionele opleidingsmetho-
den zijn niet langer toereikend en pure procesbegeleidingen schieten tekort.
The house of change ontwikkelde een beproefde methode die inzet op de 3 fasen 
van leren & veranderen waardoor het rendement van uw opleidingen exponenti-
eel verhoogt én change ‘wel’ werkt! Uw organisatie zal door die aanpak BETER 
GEWAPEND zijn om om te gaan met de continue nood aan verandering, flexibi-
liteit en bijsturing.
In deze interactieve workshop krijgt u meer inzicht in de werking van deze 3 fasen 
van leren & veranderen en de aanpak die dan nodig is om leren & veranderen 
echt te laten lukken. Met de praktische tips, kan u meteen aan de slag. 
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Hoe kies je een ‘future-proof’ LMS,  
op maat van je organisatie?
Winnie Valbracht

Heel wat van onze klanten gebruiken een Learning Management Systeem 
(LMS), maar zijn daar niet tevreden over. De rapportering verloopt niet vlot, 
het LMS is niet gebruiksvriendelijk, of verregaande customisatie maakt updates 
of implementatie van nieuwe leervormen niet eenvoudig. Sommige klanten 
beheren hun opleidingen in Excel en Outlook … en zijn zich ervan bewust dat 
hier ruimte is voor verbetering. Maar welk LMS biedt een oplossing voor jouw 
organisatie?
In deze sessie gaan we kort in op wat je vandaag van een LMS kan verwachten. 
Hoe spelen de huidige systemen in op de trends op de markt, en waar moet je op 
letten als je een LMS kiest?
Een korte en bondige sessie met een aantal concrete aanknopingspunten voor 
de keuze van een LMS. 

Strategie en executie: de fundamenten van 
change management
Erna Vanden Wyngaert 

Visie en strategie zijn uw belofte. Executie en implementatie zetten deze belofte 
om in resultaat. Dit gebeurt door besluiten die genomen worden door uw men-
sen, uw team, op elk niveau en op elke minuut van de dag. Hoe kan u ervoor 
zorgen dat die besluiten uw gekozen strategie ondersteunen?
Deze opleiding geeft inzicht in de fundamenten van change management, aan 
de hand van een beproefd systeem gebaseerd op ervaring, LIFO® profilering en 
coaching technieken. 

Neurowetenschap: de mythes ontkracht!
Katelijn Nijsmans  

Neurowetenschappelijk onderzoek produceerde al een overvloed aan bevindin-
gen, ook op het gebied van leren en ontwikkelen. Vooral de educatieve neuro-
wetenschap biedt een goudmijn aan informatie voor L&D professionals. Helaas 
blijven veel van deze waardevolle inzichten verborgen in de donkere kelders van 
de wetenschap. Daardoor worden ze ofwel niet gebruikt ofwel verkeerdelijk ver-
taald naar de praktijk. Deze misvattingen van ons lerende brein worden ook 
neuromythes genoemd en vormen de basis van deze interactieve sessie. Wat 
weten we al met zekerheid en wat is pertinent onwaar?
Verwacht je aan een inspirerende en dynamische workshop met tips en tricks 
voor jezelf (als L&D professional) én je organisatie. 

Explainer video in kennisoverdracht
Fernando Pauwels  

Meer en meer worden instructievideo’s gebruikt om een aanvulling te vormen 
voor moeilijke procedures, handleidingen en kennisoverdracht.
Tijdens deze sessie vertellen we hoe je zelf aan de slag kan met zo’n instructie-
video’s, wat heb je nodig en waar moet je rekening mee houden.

S m a l l  c h a n g e s  |  b i g  d i f f e r e n c e
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De zin en onzin van stress & burn-out 
opleidingen
Michel De Gieter en Tom Nijsmans 

“We moeten iets doen rond de preventie van stress & burn-out binnen onze 
organisatie!” Vaak wordt bij deze woorden tegelijkertijd in de richting van HR 
of L&D gekeken. Naast welzijnsenquêtes om de werkdruk en het niveau van 
stress in kaart te brengen, worden er meer en meer opleidingen rond dit thema 
in het leven geroepen. Maar in hoeverre kan je thema’s als ‘veerkracht, stress & 
burn-out’ effectief trainen in classroom opleidingen? Tot waar kan je met deze 
initiatieven gaan en waar ligt de grens?
Tijdens deze interactieve sessie gebruiken we de biologie van ons gedrag als 
antwoord op deze vragen. Verwacht je aan een inspirerende sessie met concrete 
tips & tricks rond het organiseren van stress & burn-out trainingen. 

Zelf impactvolle e-learning maken?  
Zo pak je het aan van A tot Z!
Lien De Bie 

Misschien herken je deze situatie: je hebt of bent een prima lesgever, je hebt 
een uitdagend onderwerp te brengen, je bedrijf heeft een e-learning tool aange-
schaft en je wil dus enthousiast aan de slag om met dit alles een toffe en vooral 
impactvolle e-learning te maken.
En dan … volgt vaak de ontnuchtering. Die tool is toch niet zo simpel in te 
richten als je dacht, wervend digitaal schrijven is toch best wel anders dan een 
klaspresentatie of training op papier maken enzovoort. Om nog niet te spreken 
van de coördinatie die je project intern vraagt, de tijd die inhoudsexperts voor je 
vrij moeten kunnen maken …
In deze Proeverij geven wij jou graag tips en advies om deze en andere uitdagin-
gen goed aan te pakken en zo zelf een prima resultaat te kunnen neerzetten. .

Je brein in balans: geef je vitaliteit  
een boost!
Griet Deca 

Zoek je praktische en concrete handvaten om stress de baas te blijven? Wil je je 
eigen slagkracht of meteen ook de vitaliteit van je team verhogen? Dan heten we 
je van harte welkom tijdens onze workshop “Je brein in balans: geef je vitaliteit 
een boost!”. We vertrekken vanuit jouw belevingswereld: hoe denk je en dus hoe 
werk je? En geven je instant bruikbare tips & tricks op jouw maat gesneden. 
Dankzij handige oefeningen werken we samen aan je welzijn en versterken we je 
productiviteit. Vanuit die bewustwording ervaar je op welke manier je effectieve 
rustmomenten kan plannen in je drukke agenda. Schrijf je snel in voor deze 
sessie en breng je brein en je energiepeil optimaal in balans! 

Online Selfcoaching academy voor stress en 
burnoutpreventie
Iris Willems 

In deze sessie lichten we je toe hoe je jezelf en je medewerkers kan ondersteu-
nen via de online Selfcoaching Academy van Prana. De academy ondersteunt je 
via diverse methodes en kanalen. We laten je kennis maken met wat je allemaal 
krijgt: een online e-learning platform via pc, een mobiele app voor Apple en 
Android met tests, praktijktips, video en audio oefeningen, altijd bij de hand. 
Maar ook ondersteund met een boek, een 24 weken training met stappenplan, 
een maandelijkse online coaching sessie en een continue uitbreiding via maan-
delijkse thematrainingen gemaakt op basis van de vragen van de cursisten. We 
lichten je ook toe welke methodes daarin aan bod komen en demonstreren de 
tools.
Elke deelnemer ontvangt een light versie van het boek ‘Help ik word geleefd’.

S m a l l  c h a n g e s  |  b i g  d i f f e r e n c e
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e-Learning under ‘your’ control
Christophe Jacobs  

e-Learning is in de meeste organisaties een ingeburgerde manier om kennis 
en skills te beheren. De digitaliseringsgolf zorgt voor een enorme opmars in 
flexibele leermethodes. Projecten kunnen heel vlot en snel worden opgestart. 
Vaak wordt pas op het einde of na de implementatie de vraag gesteld hoe de 
e-Learningmodules up-to-date te houden. In de praktijk geeft dit vragen als:
› Hoe kan ik kleine wijzigingen aanbrengen?
› Wat is de impact als een procedure op de werkvloer wordt aangepast?
› Kan mijn e-Learningleverancier snel genoeg opleveren. 
Christophe Jacobs, Instructional Designer, zal toelichten hoe de unieke archi-
tectuur van FLOWSPARKS anticipeert op deze problematiek. Praktijkvoorbeelden 
verduidelijken hoe andere organisaties “in the driver’s seat” van hun e-Learning 
zitten. 

Agility, maak er een gewoonte van!
Dajo De Prins  

Agility is een mindset. Je hoeft niet met SCRUM boards of stand-up meetings 
te werken om het te bereiken. Tijdens deze bite-sized sessie vertaal je de prin-
cipes van het agile manifesto in kleine dagelijkse gewoontes. Bereik een agile 
mindset, niet door radicale veranderingen in te voeren, maar door te werken op 
foundation habits die er echt toe doen in jouw organisatie. 

Een mobiel leerplatform dat leren leuk 
maakt en betrokkenheid verhoogt
Guy van Neck 

MobieTrain biedt een sociaal mobiel leerplatform, dat de huidige manier van 
leren revolutionair veranderd. De leerstof wordt beter onthouden en tegelijkertijd 
bieden we een oplossing om de communicatie- en kennisoverdracht binnen het 
bedrijf te verbeteren. We plaatsen de medewerker centraal en maken leren leuk 
door verschillende gamified elementen. In tegenstelling tot face-to-face, LMS en 
E-learning alternatieven, is onze handheld oplossing mobiel. Het vermijdt hoge 
opstartkosten, is gebaseerd op herhalingsgericht leren, is persoonlijk, is leuk, 
is 24 uur per dag beschikbaar en meet hoe de training worden uitgevoerd. In 
deze proeverij lichten wij uit waarom het juist nu zo belangrijk is om je huidige 
leeraanbod onder de loop te nemen en geven we tips & tricks hoe dit aan te 
pakken en te verbeteren.

We drive your knowledge

Promoot je interne opleidingen  
met video
Fernando Pauwels 

Video is booming. Video is dé manier om op een korte, overtuigende wijze uw 
boodschap over te brengen. Interne projecten of trainingen kunnen dan ook 
overtuigend via video gepromoot worden.
Tijdens deze sessie tonen we je een aantal voorbeelden en helpen we je op 
weg om deze promotiefilms zelf te maken. Uiteraard staat de combinatie tussen 
beeld, geluid en animatie centraal. 

Diversiteit en Inclusie: speel het D&I 
Business Game!
Katrien Van Eetvelde 

Hoe breng je meer diversiteit in je bedrijf? En als die er is, hoe creëer je een 
omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en tegelijkertijd ook goed kan sa-
menwerken?
Indra Partners ontwikkelde een bordspel dat ideaal is om bewustwording rond 
D&I te creëren en moeilijk bespreekbare onderwerpen boven water te krijgen: 2 
teams banen zich een weg doorheen complexe, confronterende en soms ludie-
ke situaties over culturele verschillen, leeftijd, gender en seksuele geaardheid. 
De spelmethodiek helpt deelnemers om hun gevoelens te uiten en conflicten te 
ontmijnen.
Je krijgt de kans om het D&I Business Game zelf te spelen. We tonen ook hoe je 
dit kan integreren in een ruimer programma én kan gebruiken als een alleen-
staande oefening om multiculturele teams te helpen om beter samen te werken.

Een ontmoeting met Emotionele  
Intelligentie
Lieve Demol

Als leider is het je taak om het team beter te laten presteren dan alle individu-
en afzonderlijk. Het gaat erom mensen hun volle potentieel te laten benutten. 
Wanneer een leidinggevende zelfbewust, authentiek, gepassioneerd en integer 
is, dan bouwt hij/zij aan vertrouwen, toewijding en de bereidheid om een sfeer 
te creëren waar mensen het beste kunnen laten zien.
Er is geen recept voor goed leiderschap, geen magisch pad om te volgen. Een 
groot leider maakt zijn of haar eigen pad, die op een fundering van vaardigheden 
en eigenschappen ligt. Je zal hierin niet slagen door het nabootsen van iemands 
stijl of door vooraf bepaald gedrag te laten zien.
Wij bieden een uniek helder, practisch en actie-gericht traject met vertrekpunt 
de SEI: Emotionele Intelligentie Test. 

Een vernieuwende kijk op mens,  
relatie en organisatie
Khadija Badli 

De Neurocognitieve GedragsMethode (NGM) is een vooruitstrevende benadering 
van mens, relatie en organisatie die gebaseerd is op neurowetenschappelijk 
onderzoek. Het is een methode die inzicht geeft in menselijk gedrag en hoe 
beslissingen worden genomen en keuzen worden gemaakt.
Iedereen kan leren om op elk moment een beroep te doen op de gepaste “men-
tale modus” zodat we, zelfs in de moeilijkste omstandigheden, onze sereniteit, 
focus en “adaptabiliteit” kunnen bewaren.
Het INC beschikt over een ruime waaier aan “brain-based” toepassingen rond 
mens, relatie en organisatie. In onze sessies gaan we kort in op volgende domei-
nen: talentontwikkeling, “high-initiative organisations” en executieve vaardig-
heden. Tijdens een interactieve sessie met een aantal tips & tricks kan je met 
ons op ontdekkingstocht gaan … Tot dan! 

BluePoint Brussels
August Reyerslaan 80, 1030 Brussels
infobrussels@bluepoint.be

Bus en pre-metro lijnen met de halte “Diamant” op de kruising van 
de Reyerslaan met Diamantlaan. BluePoint Brussels bevindt zich 
een paar stappen verder op de hoek met de Kolonel Bourgstraat, 
dicht bij de radio- en televisietoren van de VRT.
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140189 _20-03-18 __ Wegwijs in de bedrijfswagens en het mobiliteitsbudget _____________ 1030

140528 _20-03-18 __ Assessor in één dag __________________________________________________________________________ 2140

140400 _23-03-18 __ Opleiding rond personeelsbehoefte: plan uw fte’s optimaal ______ 2600

140117 _26-03-18 __ Hr-analytics: de basis voor een strategisch hr-management ____ 3010

95529 ___29-03-18 __ De rol van hr bij functionerings- & evaluatiegesprekken ___________ 9831

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE
Overige
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

140236 _12-12-17 __ Lonen en voordelen in natura: een echte kopbreker ___________________ 9051

139710 _14-12-17 __ Copywriting voor het web _________________________________________________________________ 1120

140283 _14-12-17 __ Meten van interne communicatie ____________________________________________________ 1982

95616 ___18-12-17 __ Macht en invloed binnen organisaties ____________________________________________ 9000

106989 _25-01-18 __ Lean productiemanagement en -planning ____________________________________ 2600

140524 _01-02-18 __ Assertief als medewerker ________________________________________________________________ 3000

95752 ___08-02-18 __ Verkoop uw afdeling aan uw interne klant ____________________________________ 9831

19355 ___14-02-18 __ Professioneel onthaal - training klantgericht onthaal ________________ 9100

139862 _22-02-18 __ Time management: uw tijd, prioriteiten en stress _______________________ 1982

140244 _22-02-18 __ Marketing voor niet-marketeers _____________________________________________________ 1982

140856 _22-02-18 __ Organisatie van evenementen _________________________________________________________ 9051

85524 ___01-03-18 __ Transport en distributie management ___________________________________________ 2600

139630 _06-03-18 __ Nieuwigheden in privacy: wat is de impact ervan op hr? ____________ 3000

140481 _06-03-18 __ Update sociale actualiteit _________________________________________________________________ 1982

140482 _07-03-18 __ Update sociale actualiteit _________________________________________________________________ 2600

140414 _07-03-18 __ Productieplanning in de praktijk _____________________________________________________ 1982

139879 _08-03-18 __ Transportdocumenten en -contracten correct gebruiken __________ 9051

140483 _08-03-18 __ Update sociale actualiteit _________________________________________________________________ 9300

139753 _08-03-18 __ Management assistant van A tot Z __________________________________________________ 2800

140809 _08-03-18 __ Wegwijs in exportcontrole van ‘dual use’-goederen ____________________ 1831

139711 _09-03-18 __ Copywriting voor het web _________________________________________________________________ 9051

140798 _13-03-18 __ Douane van A tot Z _____________________________________________________________________________ 9300

140575 _15-03-18 __ Sociale wetgeving in België: basisopleiding __________________________________ 1982

139829 _19-03-18 __ Stress (h)erkennen - aan de slag met uw eigen stressprofiel ____ 2140

COMPUTER EN AUTOMATISERING
ALGEMENE COMPUTEROPLEIDINGEN
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

139971 _14-12-17 __ Webstrategie en informatiearchitectuur ________________________________________ 9300

116579 _18-12-17 __ Itil® foundation & exam ___________________________________________________________________ 1050

140952 _22-02-18 __ Boordtabellen in excel ______________________________________________________________________ 9831

140175 _06-03-18 __ Functionele analyse: opleiding ________________________________________________________ 1030

129148 _13-03-18 __ Black belt excel __________________________________________________________________________________ 9831

140080 _15-03-18 __ ITIL® Foundation in IT Service Management ________________________________ 1982

140662 _27-03-18 __ Business Analyse Technieken: analyse en verzamelen _______________ 1831

NOOD AAN HOOGKWALITATIEVE
OPLEIDINGEN OP VLAK VAN . . . 

• preventiebeleid

• veiligheidsbeheer

• milieuzorg

• kwaliteitsbeheersing ?

WWW.VINCOTTE-ACADEMY.BE 
ACADEMY@VINCOTTE.BE

SBM organiseert deze sessies samen met het 
innovatieplatform Flanders Synergy. 

Voor de NON- EN SOCIAL PROFIT
Start: vrijdag 24/11/2017

Voor de PRODUCTIEBEDRIJVEN
Start: vrijdag 02/03/2018

Info:  www.sbm.be of www.escala.be

ANDERS EN BETER ORGANISEREN

Innovatieve arbeidsorganisatie in de praktijk
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PROEVERIJEN,	UW	L&D	FESTIVAL
do 25 januari 2018 - Blue Point Brussel 
proeverijen.bedrijfsopleidingen.be

L&D	AWARDS
do 15 maart 2018 - Training Solutions Erpe-Mere
awards.stimulearning.be

LEARNING & DEVELOPMENT

EVENTS & 
INSPIRATIE

    Ben je dagelijks met leren bezig, maar vergeet je in al die drukte je eigen ontwikkeling te stimuleren? 
Woon je graag een HR- of L&D-event bij?  
Graag stellen we je een aantal fijne HR- of L&D-events voor waar je hartelijk welkom bent.

CIPD	LEARNING	&	DEVELOPMENT	SHOW
wo 25 en do 26 april 2018 - Olympia, Hammersmith Road London 
cipd.co.uk/events/learning-development-show

EAPRIL CORPORATE LEARNING DAY
do 30 november 2017 - Hämeenlinna, Finland 
www.eapril.org/corporate

TOP100 - TOOLS FOR LEARNING
do 22 februari 2018 - FOD Bosa Brussel 
top100.stimulearning.be

TOOLS FOR LEARNING

1

2

3

4

5
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ECONOMIE, ADMINISTRATIE, FISCALITEIT  
EN WETGEVING
Fiscaliteit, Financieel management en bedrijfseconomie
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

120316 _11-12-17 __ Het managen van overhead ______________________________________________________________ 9000

140805 _11-12-17 __ Data Protection Officer - Certificatie Training _______________________________ 2800

141101 _12-12-17 __ Aftrekbare kosten: praktijkanalyse directe belastingen ______________ 9051

141103 _13-12-17 __ Welke fiscale optimalisatietechnieken nog aan te raden? __________ 9051

141105 _13-12-17 __ In debat - interne meerwaarden & herstructureringen als ________ 9051

141106 _13-12-17 __ Aftrekbare kosten: praktijkanalyse directe belastingen ______________ 2600

140491 _13-12-17 __ Aftrekbare beroepskosten: btw-aspecten _____________________________________ 2600

140785 _14-12-17 __ Doorfacturatie van kosten door vzw’s en openbare besturen _____ 9300

119996 _19-12-17 __ Masterclass btw _________________________________________________________________________________ 9000

140581 _15-01-18 __ Vennootschapsbelasting van A tot Z _______________________________________________ 1982

116635 _30-01-18 __ Ias- ifrs in de praktijk ________________________________________________________________________ 9831

109035 _05-02-18 __ Intensieve basisopleiding management accounting ____________________ 1000

139888 _08-02-18 __ Financieel-economische begrippen voor niet-finance functie ___ 1030

140065 _20-02-18 __ Financieel management voor niet-finance functies ____________________ 3000

140563 _26-02-18 __ Wegwijs in balans lezen ____________________________________________________________________ 9831

140671 _27-02-18 __ Digitalisering, new business models en uw werkkapitaal __________ 1831

140072 _27-02-18 __ Financiële analyse van de onderneming ________________________________________ 3000

140639 _27-02-18 __ De periodieke btw-aangifte correct invullen _________________________________ 9831

127664 _28-02-18 __ De controller als business partner _________________________________________________ 2020

140766 _06-03-18 __ Data strategie: driver voor businessresultaten ____________________________ 9051

95576 ___08-03-18 __ Het grote btw blunderboek ______________________________________________________________ 9831

140948 _13-03-18 __ Rsz knelpunten __________________________________________________________________________________ 2020

139883 _16-03-18 __ The essentials of International Treasury Management _______________ 1030

140774 _20-03-18 __ Inleiding tot data science & analytics _____________________________________________ 9300

ECONOMIE, ADMINISTRATIE, FISCALITEIT  
EN WETGEVING
Boekhouden, Balans en Jaarrekening
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

140469 _14-12-17 __ Update voor boekhoudmedewerkers en fiscale bedienden ________ 9051

140470 _14-12-17 __ Update voor boekhoudmedewerkers en fiscale bedienden ________ 2600

140129 _14-12-17 __ IAS-IFRS in de praktijk ______________________________________________________________________ 2800

118157 _15-12-17 __ Balansanalyse voor financiële professionals ________________________________ 9000

140457 _08-02-18 __ Update voor boekhoudmedewerkers en fiscale bedienden ________ 2600

140458 _08-02-18 __ Update voor boekhoudmedewerkers en fiscale bedienden ________ 9051

140621 _20-02-18 __ Advanced boekhouden ______________________________________________________________________ 9000

140143 _21-02-18 __ De essentie van IAS-IFRS _________________________________________________________________ 1120

109036 _05-03-18 __ Intensieve basiscursus algemeen boekhouden ____________________________ 1000

140556 _13-03-18 __ Basisopleiding boekhouden en jaarrekening ________________________________ 9051

De Gussem 
Training & Consulting bvba

Op maat gemaakte groepsopleidingen,  
workshops en individuele coaching

› DOELGERICHT COMMUNICEREN
› FLEXIBEL EN RESULTAATGERICHT LEIDINGGEVEN

› OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE
› TIME MANAGEMENT, CHANGE, STRESS, 

CONFLICTHANTERING, ONTHAAL … 

resultaatgericht - gepersonaliseerd - praktijkgericht

+ 32 473 91 52 06 - INFO@DEGUSSEMTRAINING.BE
WWW.DEGUSSEMTRAINING.BE

VRAAG NAAR ONZE  
GRATIS POCKET MET TIPS VIA 

WWW.CRIMECONTROL.BE  
(TOT 10 EXPL.)

CAMPAGNE

ANALYSE

COACHING  
ON THE JOB MOBILE APPTRAINING

OMGAAN MET  
VERBALE AGRESSIE? 

E-LEARNING



33

TECHNIEK & TECHNOLOGIE •
TAALOPLEIDINGEN •

ADMINISTRATIE, FISCALITEIT, ECONOMIE EN WETGEVING •
AANKOOP, VERKOOP, MARKETING & EXTERNE COMMUNICATIE •

COMPUTER & AUTOMATISERING •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

MANAGEMENT •

Act in Company
1703 Dilbeek / + 32 473 26 98 26 
info@act-in-company.be / www.act-in-company.com

• • •

A-First 
1348 Louvain-la-Neuve / + 32 10 47 52 51 
training@afirst.be / www.afirst.be

• •

Allanta
3500 Hasselt en 9830 Gent / + 32 11 87 09 44 
info@allanta.be / www.allanta.be

• • • • •

Amelior
8500 Kortrijk / + 32 56 20 36 23 
info@amelior.be / www.amelior.be

• • • • •

AMVR
3220 Holsbeek / + 32 16 62 35 22 
info@amvr.be / www.amvr.be

• • • •

Arcturus
2560 Kessel / + 32 3 488 40 54 
info@arcturus.be / www.arcturus.be

• • •

Attentia
1082 Brussel / + 32 2 526 86 44 
academy@attentia.be / www.attentia.be

• • •

B&D
3001 Leuven / + 32 16 40 92 90 
seminar@b-d.be / www.b-d.be

• • • •

Bit by Bit 
2060 Antwerpen / + 32 3 232 51 12 
info@bitbybit.be / www.bitbybit.be

•

Bizness Academie
1050 Brussel / + 32 2 888 22 00 
info@bizness.academy / Bizness.Academy

• • • •

LEREN OP MAAT 
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Business Language and Communication Centre
1000 Brussel, 3000 Leuven en 8500 Kortrijk / + 32 2 725 00 52 /  
+ 32 56 22 73 51 / welcome@blcc.be / www.blcc.be

•

BNT
2610 Wilrijk / + 32 3 827 15 00 
info@bnt.be / www.bnt.be

• •

Cameleon Business Training 
1853 Strombeek-Bever / + 32 2 266 89 99 
info@cameleontraining.be / www.cameleontraining.be

• • • •

Coachinghouse
9000 Gent / 9450 Haaltert / + 32 475 67 54 23 
info@coachinghouse.eu / www.coachinghouse.eu

• • •

Cometra
1380 Lasne / + 32 475 27 78 00 
lieve@cometra.be / www.cometra.be

•

Cresept
1620 Drogenbos / + 32 2 376 94 74 
info@cresept.be / www.cresept.be

•

Crime Control
3000 Leuven / + 32 16 23 11 67 
info@crimecontrol.be / www.crimecontrol.be

• •

CrossKnowledge
1000 Brussel / + 32 28 80 60 91  
contactbe@crossknowledge.com / www.crossknowledge.com

• • • •  •

De Coninck Management & Organisatie
2440 Geel / + 32 14 40 47 42 
l.vanopstal@deconinck-opleidingen.be / www.deconinck-opleidingen.be

• • • •

De Gussem Training & Consulting 
9051 Afsnee / + 32 473 91 52 06 
info@degussemtraining.be / www.degussemtraining.be

• • • •

De Opleidingscoach 
2970 Schilde / + 32 496 06 38 58 
info@opleidingscoach.be / www.opleidingscoach.be

• • •

TECHNIEK & TECHNOLOGIE •
TAALOPLEIDINGEN •

ADMINISTRATIE, FISCALITEIT, ECONOMIE EN WETGEVING •
AANKOOP, VERKOOP, MARKETING & EXTERNE COMMUNICATIE •

COMPUTER & AUTOMATISERING •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

MANAGEMENT •
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dONUS, the development bonus
2650 Edegem / + 32 3 286 82 39  
info@donus.be / www.donus.be

• • • • • •  • • •

Elohim Language Services
3000 Leuven of 3500 Hasselt / + 32 16 40 66 64 of + 32 11 22 54 07 
marc@elohim.be / www.elohim.be 

•

Expert Academy 
2018 Antwerpen / + 32 3 235 32 49 
info@expertacademy.be / www.expertacademy.be

• • • •

Febelfin Academy 
1040 Brussel / + 32 2 507 69 61 
contact@febelfin-academy.be / www.febelfin-academy.be

 •

het Ontwikkelingsinstituut
2540 Hove / + 32 475 61 45 23 
info@hetontwikkelingsinstituut.be / www.hetontwikkelingsinstituut.be

• • •

HRD Academy
9080 Beervelde / + 32 9 336 31 64  
info@hrdacademy.be / www.hrdacademy.be

• • •

Human Matters
2627 Schelle / + 32 497 45 53 30 
ann@humanmatters.eu / www.humanmatters.eu

• • •

IFBD - Institute for Business Development
8200 Sint-Michiels Brugge / + 32 50 38 30 30 
info@ifbd.be / www.ifbd.be

• • • •

InFidem
3570 Alken / + 32 11 75 78 23 
info@infidem.be / www.infidem.be

•

Institute of NeuroCognitivism
1040 Brussel / + 32 2 737 74 80 
info@neurocognitivism.be / www.neurocognitivism.be

• •

KennisAteliers
1600 Sint-Pieters-Leeuw / + 32 2 331 49 87 
info@kennisateliers.be / www.kennisateliers.be

 •

LEREN OP MAAT
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Key-consult
2880 Bornem / + 32 3 899 43 23  
info@key-consult.be / www.key-consult.be 

• • •

Kheiron - Leren met paarden
3400 Wange / + 32 496 52 35 88 
info@kheiron.be / www.kheiron.be

• • •

Kluwer Opleidingen
2800 Mechelen / + 32 15 45 34 30 
info.opleidingen@wolterskluwer.com / opleidingen.wolterskluwer.be

• • • • • • •

Lerian-Nti Languages
1040 Brussel / + 32 2 217 37 47  
greet.capiau@lerian-nti.be / www.lerian-nti.be

•

Maaiteam - MyTeamChallengeX
1701 Dilbeek / +32 478 33 70 80 
peter.gielen@maaiteam.be / www.maaiteam.be

• • • •

Natural Leadership
9160 Lokeren / + 32 478 47 25 65 
ann@naturalleadership.be / www.naturalleadership.be

• • •

NHA Thuiscursussen
2000 Antwerpen / + 32 03 257 51 91 
info@nha.be / www.nha.be

• • • • •

OPP België
1831 Diegem / + 32 2 709 29 19 
belgium@opp.com / www.opp.com/nl-BE

• • •

Prana Training & Coaching
9700 Melden / + 32 9 383 03 11 
info@prana.be / www.prana.be

• •

Quintessence
2650 Edegem / + 32 3 281 44 88 / 1030 Brussel / + 32 2 705 28 48 
9050 Gent / + 32 9 274 06 01 
info@quintessence.be / www.quintessence.be

• • •

SD Worx Learning
2000 Antwerpen / + 32 78 15 90 24  
learning@sdworx.com / www.sdworx.be/learning

• • • • •

Syntra-AB
te Berchem, Leuven, Mechelen of op de locatie die jij zelf kiest  
2600 Berchem / + 32 3 451 99 00 
opmaat@syntra-ab.be / www.syntra-ab.be/bedrijfstrainingen

• • • • • • • • •
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Systo 
3001 Leuven / + 32 16 66 14 20 
contact@systo.be / www.systo.be

• • •

T&C Services, Training & Consultancy
9150 Rupelmonde / + 32 3 744 21 66 
info@tcservices.be / www.tcservices.be

• • • •

The European Training House
2500 Lier / + 32 3 443 19 87 
info@eth.be / www.eth.be

• • • •

the house of change
2570 Duffel / + 32 15 36 35 05 
info@thehouseofchange.be / www.thehouseofchange.be

• • • •

S m a l l  c h a n g e s  |  b i g  d i f f e r e n c e
THE TIPPING POINT

The Tipping Point
2800 Mechelen / + 32 485 51 91 45 / + 32 474 29 11 12 
info@thetippingpoint.be / www.thetippingpoint.be

• • •

TinQwise 
2000 Antwerpen / + 32 477 59 73 91   
kristin@tinqwise.be / www.tinqwise.be

• • • • • •  • •

Training & Coaching Square 
1731 Zellik / + 32 477 62 62 32 
contact@coachingsquare.be / www.trainingcoachingsquare.com

• • •

Training Solutions
9420 Erpe-Mere / + 32 53 21 69 27 
training@trainingsolutions.be / www.trainingsolutions.be

• •

UNI-Learning 
9032 Gent / + 32 9 265 74 74 
info@uni-learning.com / www.uni-learning.com

• • • •  • •

Van Kelst & Co
3400 Wange / + 32 016 82 36 96 
info@vankelst.com / www.vankelst.com

• • •

Vinçotte Academy 
1800 Vilvoorde / + 32 2 674 57 11 
academy@vincotte.be / www.vincotte-academy.be

• •

Walk Your Talk
9290 Berlare / + 32 485 75 90 38 
els@walk-your-talk.be / www.walk-your-talk.be

• • •
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Kies uit 350 cursussen
om thuis te leren op je eigen tempo.
Een greep uit ons aanbod

Secundair Onderwijs
• BSO Algemeen
• ASO Algemeen

Computer & Internet
• AutoCAD
•	 Excel,	Windows,	Office
• Webdesign

Beroepscursussen
• Basiskennis Management
• Boekhouden
• HRM (Personeelsmanagement)
• Marketing Manager
• Vastgoedbediende

Taalcursussen
• Duits, Engels, Frans,  

Italiaans, Spaans, enz.

Eigen Zaak Starten
• Budgetcoach
• Dating Coach
• Kindercoach
• Personal Trainer
• Wedding Planner

Kies een cursus of opleiding op www.nha.be
Secundair Onderwijs • Beroepscursussen • Eigen zaak • Talen • Hobby

B
D
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K

12
17

CURSUS TOP

1

2

4

7

8

9

10

299

179

159

399

249

179

199

199

129

249

Boekhouden
Basiskennis
5x € 25,80 of ineens

Bedrijfsbeheer
(Start je eigen zaak)
6x € 33,20 of ineens

Frans, Spaans, Engels, 
Duits, Italiaans, enz
12x € 16,60 of ineens

Praktische Psychologie

Vertegenwoordiger

Administratief Bediende

Nederlands Foutloos 
Schrijven en Spreken

Office 2016

Middle Management

Online Marketing

12x € 15,00 of ineens

6x € 41,50 of ineens

12x € 33,50 of ineens

6x € 26,50 of ineens

5x € 35,80 of ineens

6x € 49,90 of ineens

9x € 27,70 of ineens

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

10

3

5

6

KMO-PORTEFEUILLE
30 OF 40% KORTING

GRATIS
proefles

op nha.be

BDOK 1217.indd   1 27-10-17   12:20

Laat uw mensen & organisatie 
groeien met de SILVER©-methodegroeien met de SILVER -methode
Bereik uw persoonlijke & economische doelstelling in 3 leerfases

  SILVER©-platform met 180 SILVER©-blocks in 8 domeinen

  Voor medewerkers, leidinggevenden, management en directie

  Business consulting en SILVER©-projectplan

  SILVER©-tools: ondersteuning en administratie

  Inspirerende leer-, verander- en vergaderplekken

www.thehouseofchange.be

VIE-6719-ad-bedrijfsopleidingen.indd   1 28/08/17   15:36
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ZOOM OP ROEMHRD/L&D GEWAARDEERD 
ALS STRATEGISCHE 
BUSINESSPARTNER? HET KAN!
Het valt niet mee om in deze tijden HRD of L&D professional te zijn. Terwijl ze toch echt hun uiterste best doen. Ze zijn 
creatief en bedenken telkens nieuwe leerprogramma’s en leerinterventies, zijn druk met de nieuwste technologische 
ontwikkelingen. Zorgen ervoor dat de gewenste en verplichte opleidingen en cursussen worden georganiseerd. Maar 
helaas…applaus van de CEO of andere directieleden is zelden hun loon. Ook de medewerkers zijn niet altijd vol lof als 
hen wordt gevraagd naar hun mening over het effect van de cursussen, trainingen en opleidingen die ze volgen. Terwijl 
HRD/L&D toch eigenlijk een strategische businesspartner zou moeten zijn. Zeker nu! Hoe zorg je daarvoor? 

DE ECHTE BELANGEN VAN DE TOP 
EN DE MEDEWERKERS

Hoe komt dat toch? Volgens mij omdat HRD/L&D onvoldoende de échte 
belangen van de top en de medewerkers dienen. De top van de orga-
nisatie is niet geïnteresseerd in de opleidingskundige of didactische 
schoonheid van leerprogramma’s en -interventies. Voor hen telt slechts 
één ding: de impact van leren en ontwikkelen op de bedrijfsresultaten. 
De opdracht aan HRD/L&D is in hun ogen vrij simpel: “Geef mij de best 
gekwalificeerde mensen die gemotiveerd zijn om het werk beter, sneller 
en slimmer te doen dan die van de concurrentie”! En vraag je wat de 
medewerker wil, zal die zeggen: “Ik wil op mijn manier leren en mezelf 
ontwikkelen tot de beste in mijn vak, om ook in de toekomst zeker te zijn 
van leuk werk en een redelijk inkomen.”

De belangen van het topmanagement liggen in concurrentievoorsprong, 
innovatie en lage kosten. De medewerker wil zich op eigen wijze bekwa-
men in zijn vakgebied. Het mooie is dat die twee belangen in elkaars 
verlengde liggen. De HRD/L&D-professional wordt uitsluitend beoor-
deeld op het dienen van deze twee belangen. Pas als je kunt aantonen 
dat je daar een wezenlijke bijdrage aan kunt leveren, wordt je serieus 
genomen, doe je ertoe. Zowel bij de top, de managers, de teamleiders 
als de medewerkers. 

DE	OPDRACHT	VOOR	HRD/L&D

De opdracht is dus eigenlijk simpel: zorg ervoor dat leren en ontwikke-
len aantoonbaar bijdraagt aan: concurrentievoorsprong, innovatie en 
lage kosten. HRD moet daarom inzetten op individuele professionali-
sering en organisatieontwikkeling en aantonen op dat gebied kwaliteit 
te leveren. Kwaliteit in de vorm van effect, efficiency en impact op de 
bedrijfsresultaten. Daardoor krijg en behoud je de beste mensen die de 

organisatie vooruithelpen om de concurrentievoorsprong te behouden. 
Mensen die effectief gesteund worden in hun leer- en ontwikkelmoge-
lijkheden zijn betrokken bij de organisatie en loyaal. Dat helpt mee om 
het personeelsverloop terug te dringen. En personeelsverloop, zo weten 
wij allen, is een van de grootste kostenposten van de organisatie. Een 
vertrekkende medewerker kost op verschillende manieren geld. Iemand 
die opzegt is minder productief gedurende de tijd dat hij of zij nog werk-
zaam is voor de organisatie. Er moeten kosten gemaakt worden voor 
het werven, inwerken en eventueel trainen van een nieuwe medewerker. 
Deze nieuwe medewerker is bovendien niet meteen 100% productief. 
Verloop van medewerkers, vrijwillig of gedwongen, is dus kostbaar.
Bovendien; elke CEO weet: “Lage betrokkenheid is een strategisch risi-
co, hoge betrokkenheid is een competitief voordeel”. Producten, dien-
sten, processen en strategieën dragen bij aan superieure prestaties en 
maken de ene organisatie succesvoller dan andere. Maar uiteindelijk 
kan alles worden gekopieerd... Het enige dat duurzaam concurrentie-
voordeel oplevert is een personeelsbestand met uitstekend gekwalifi-
ceerde mensen. Daarom kan een lage betrokkenheid desastreus zijn, 
terwijl een hoge betrokkenheid het succes van innovatieprocessen ver-
groot. Dus toon de effectiviteit, de efficiency en de impact van leren 
en ontwikkelen aan, en je bent als HRD/L&D-professional een serieuze 
gesprekspartner aan de directietafel.

AANTONEN MET VALIDE EN 
BETROUWBARE GEGEVENS

Wat je nodig hebt is een kader van standaard metingen en rapportages. 
We kennen als HRD/L&D-professionals allemaal de vier niveaus van 
Donald Kirkpatrick om onze inspanningen te kunnen evalueren. Jack 
Philips voegde er nog een belangrijk vijfde niveau aan toe: ROI. Hiermee 
kunnen we het effect en de efficiency van leerprogramma’s en -inter-
venties meten. Nog even op een rijtje:
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›  Niveau 1: Evaluatie van de reacties: de mate waarin de deelnemers 
tevreden zijn over het leerprogramma en/of de leerinterventie;

›  Niveau 2: Evaluatie van het geleerde: meet vooral de toegenomen 
kennis bijvoorbeeld door toetsen en/of examens waardoor deelne-
mers een certificaat of diploma krijgen als aantoonbaar bewijs van 
het bezit van de (nieuwe) kennis en vaardigheden;

›  Niveau 3: Evaluatie van het gedrag; de mate waarin de verworven 
competenties en kennis toegepast worden. In hoeverre de nieuwe 
competenties en kennis dagelijks kunnen worden ingezet in het werk;

›  Niveau 4: Evaluatie van het resultaat: de mate waarin het leerpro-
gramma/-interventie bijdraagt tot verbetering van de bedrijfsresul-
taten (de impact) 

›  Niveau 5 (Jack Philips): Evaluatie van het Return on Investment 
(ROI), de netto-opbrengsten ofwel de verhouding tussen de kosten en 
de baten. 

In bovenstaande figuur zien we ook een Gebruik ofwel niveau 0 opgeno-
men. Op dit niveau meet je onder andere de “butts in the seat”(Bersin). 
Dan gaat het over het percentage deelnemers van de doelgroep en het 
percentage deelnemers dat de volledige leerinterventie heeft doorlo-
pen. Voor e-learning programma’s is het een heel belangrijke, zo niet de 
enige meting. Niveau 0 meet in welke mate de doelgroep wordt bereikt 
en aangesproken. En of de leerinterventie aanslaat en wordt doorlopen. 
Daar begint het natuurlijk mee. 

We hebben dus al een kader om het effect, de efficiency en de kwa-
liteit van ons werk als HRD/L&D-professionals te meten. Maar nu de 
praktijk.

WE HEBBEN DE METHODE,  
MAAR WAT DOEN WE ERMEE?

De meeste HRD-managers kunnen nog wel evaluaties laten zien op ni-
veau 0 t/m 2. 
Maar vanaf niveau 3 haken we al snel af. Dat is toch raar? Als je niet 
kunt aantonen dat er iets is geleerd wat je kunt toepassen in je dage-

lijkse werk, hoe wil je dan de kwaliteit van het leerprogramma aanto-
nen? Toegegeven, er zijn mogelijk ook andere oorzaken die de moge-
lijkheden om het geleerde toe te passen belemmeren. Maar toch zou 
toepassen van nieuwe competenties en kennis een eerste doel moeten 
zijn, en dat wordt zelden gemeten.
Niveau 4 - het meten van de impact op de bedrijfsdoelstellingen- daar 
zou je het topmanagement blij mee kunnen maken. Deze impact zou 
immers de hoofdreden moeten zijn om een leerprogramma te ontwik-
kelen en uit te voeren. En dan kun als HRD/L&D geen resultaten laten 
zien?
Niveau 5 biedt de ultieme bevestiging van de kwaliteit, er van uit-
gaande (en aangetoond) dat het leren en ontwikkelen in lijn is met de 
organisatiebehoeften en het bereiken van de voorgaande vier niveaus. 
Maar zoals gezegd, we blijven meestal steken op het meten van niveau 
2, soms ook nog een poging op niveau 3. Meestal verzamelen we gege-
vens over het aantal cursussen, aantallen deelnemers en geslaagden, 
de kosten om er een paar te noemen. Maar die getallen afzonderlijk 
zeggen niets over de kwaliteit, ook niet over de efficiency en al helemaal 
niets over ROI. 

WAT HEB JE NODIG?

Terug naar het meten van effectiviteit, efficiency en impact. Het belang 
van HRD/L&D kun je alleen aantonen met objectieve meetgegevens. 
Laat zien dat inspanningen zoals o.a. de leerprogramma’s en -inter-
venties, maar ook de effort die wordt gestoken in begeleidings- en 
coaching trajecten, teamversterking, samenwerking etc., de medewer-
kerstevredenheid versterken, de loyaliteit en betrokkenheid verhogen en 
het personeelsverloop helpen terugdringen. Zo toont HRD/L&D aan dat 
hun activiteiten daadwerkelijk bijdragen aan: individuele professiona-
lisering, terugdringen van verloop en verhogen van de betrokkenheid. 
En daardoor aan het behouden of verwerven van concurrentievoor-
sprong, innovatiekracht en terugdringen van de (personeel)kosten. 
Wat je wilt is een systeem waarin je – vóórdat je leerprogramma’s en 
-interventies ontwikkelt of inkoopt – op een betrouwbare manier kunt 
inschatten in welke mate zij bijdragen tot de strategische doelstel-
lingen van de organisatie. Bijvoorbeeld door de wensen en verwach-
tingen van de belangrijkste stakeholders bij elkaar te brengen en te 
analyseren. Die gegevens doen dan meteen dienst als vragenlijst om 
niveau 4 van Kirkpatrick te meten tijdens en ná de leerinterventies. Dus 
daadwerkelijk meten of de doelstellingen, afgeleid van de wensen en 
verwachtingen van de stakeholders, gehaald worden. Dan wéét je of de 
leerinterventie de belangen van de stakeholders gaan dienen of dat het 
op een waste of effort zal uitdraaien.
Als datzelfde systeem ook nog eens de evaluatiegegevens van niveau 
1, 2 en 3 in z’n database heeft verzameld, krijg je een betrouwbaar 
beeld of de inspanningen ook de belangen van de medewerker dienen. 
En tegemoetkomen aan hun wens om op hún manier te leren en zich 
ontwikkelen tot vakmanschap.
Wat rest is een professionele analyse van de verzamelde gegevens om 
de gewenste rapportage te kunnen presenteren. En wel op elk niveau 
in de organisatie, van de top tot de medewerker. 

Wil je weten hoe een dergelijk systeem werkt? 
Kijk dan op www.roem.be. 

ZOOM OP ROEM

Vanuit een jarenlange ervaring in opleiden en trainen bij de Nederlandse Defensie helpt Jo Buuts als eigenaar van Learning2Perform 
HRD/L&D professionals in hun werk. Door advies, begeleiding en co-creatie van werk- en leerprogramma’s. Daarnaast helpt hij hen 
hun positie te versterken met workshops en als initiator en lid van de Denktank Professionalisering HRD/L&D (NVO2).

Wat met  
evaluatie?
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Reactie

Leren
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Zo doen we het Zo willen we het
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OPEN OPLEIDINGEN

41 Meer info over een opleiding? Tik de cijfercode (kolom ID) in op www.bedrijfsopleidingen.be  |

ECONOMIE, ADMINISTRATIE, FISCALITEIT  
EN WETGEVING
Overige
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

135673 _19-12-17 __ Schrijven van rappelbrieven met impact________________________________________ 9000

140251 _20-02-18 __ Controllers vs Marketers: the power couple behind customer __ 3000

140728 _22-02-18 __ Contracteren voor niet-juristen _______________________________________________________ 9831 

140029 _20-03-18 __ Interactieve dashboards in Excel_____________________________________________________ 1120

TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

95643 ___15-12-17 __ Motiveren van onderhoudsmedewerkers ______________________________________ 9000

129163 _19-12-17 __ Lean accounting _________________________________________________________________________________ 9000

95471 ___30-01-18 __ Beheer van technische documentatie in uw technische dienst _ 9831

95684 ___31-01-18 __ Planning in onderhoud ______________________________________________________________________ 2020

120054 _27-03-18 __ Efficiënt orderverzamelen in magazijnen en distriebutie ___________ 2020

MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

119954 _12-12-17 __ Iso 9001:2015 transitietraining - overgangstraining ____________________ 3500

139918 _12-12-17 __ Veranker en borg uw veiligheidscultuur conform ISO 45001 ______ 2600

124672 _13-12-17 __ Iso 9001:2015 interne auditortraining - interne auditor ______________ 3500

138774 _14-12-17 __ Iatf 16949:2016-training voor interne auditoren ___________________________ 9000

140315 _25-01-18 __ De nieuwe omgevingsvergunning ___________________________________________________ 2600

140166 _30-01-18 __ De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren ____________________________________ 1982

139740 _20-02-18 __ Security management: basisopleiding ___________________________________________ 1030

139869 _22-02-18 __ Toolboxmeetings: de essentie _________________________________________________________ 9300

139919 _22-02-18 __ Veranker en borg uw veiligheidscultuur conform ISO 45001 ______ 9300

139940 _27-02-18 __ Vertrouwenspersoon: basisopleiding _____________________________________________ 9000

139969 _06-03-18 __ Risicoanalyse voor machines ___________________________________________________________ 1030

139688 _13-03-18 __ Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten _________________________________ 9300

140799 _13-03-18 __ Documentenbeheer voor de preventieadviseur ____________________________ 1831

116658 _15-03-18 __ Vergroot uw impact als preventieadviseur_____________________________________ 9831

139683 _22-03-18 __ Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2011 ________________ 2600

139950 _22-03-18 __ Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies _______ 1030

BEWUSTE EN EFFICIËNTE COMMUNICATIE 
IN JE ORGANISATIE EN TEAM 

In co-creatie modereren wij de performance van jouw 
team en organisatie door middel van NLP, de cognitio- 
scan, coaching en opleiding.

INTERESSE? Contacteer ons of breng Arcturus een bezoek  
op Proeverijen op donderdag 25/01/2018.

Meer info vind je ook op onze website
www.arcturus.be/in-company/

Liersesteenweg 105  2560 Kessel  +32 (0)3 488 40 54

 Digitaal accent - Digitale transformatie

www.maaiteam.be

 teambuilDing 2.0 en teaminnovatie voor 
 management- of anDere teams.
 innovatief en origineel concept

 samen op zoek naar onbekenDe bestemming X
 3-Daagse (of +) team-opleiDing “ergens in europa”
 avontuurlijk, ervaringsgericht maar ook fun!
 inclusief thematische   Team InnovaTIon workshop

 Digitaal accent - Digitale transformatie

 op maat van je team: tijDstip, Duur, buDget, plaats, 
activiteiten, graaD van avontuur, sportiviteit, comfort, 
leerDoelen...
 goeD betaalbaar



Nova Terra Coaching School …  
ook in Vlaanderen: 
• meer dan een coachingopleiding 
•  een verrijkende persoonlijke journey

Ontdek onze coachingprogramma’s 
(in het Nederlandstalig, Frans en Engels) 
www.novaterracoaching.com 
info@novaterracoaching.com

INTERNATIONALE CONTEXT / ICF CERTIFICATIE 
DIVERSITEIT / INTEGRITEIT / LEARNING BY DOING




