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483

In tijden van ‘meten is weten’ hebben ook wij gesnuisterd in onze data. 483 is het aantal mensen 
die wij -ondanks het fileleed in België- op de been hebben gebracht tijdens onze eerste 3 events 
in 2018: Proeverijen, TOP100 Tools for Learning en de L&D Awards. Hoewel een triviaal getal, iets 
in ons zegt dat we hier gewoon -met zijn allen- #bijzonderfier op moeten zijn. We koesteren dan 
ook met een intens genot het geloof die jullie in ons hebben.

Bedrijfsopleidingen.be en zijn ledennetwerk Stimulearning is op een paar jaar tijd inderdaad 
uitgegroeid tot een preferentiële partner voor heel wat L&D-professionals in België, waaronder 
jullie. Cijfers staven dit: 
› 19 groepslidmaatschappen bij Stimulearning
› 85 interviews ‘Op de Praatstoel’
› 119 leerlocaties op bedrijfsopleidingen.be
› 365 aanwezige L&D aanbieders op bedrijfsopleidingen.be
› 460 presentaties en documenten in de kennispool van Stimulearning
› 487 Stimulearners
› 672 zalen op Bedrijfsopleidingen.be 
› 1812 clicks per dag op bedrijfsopleidingen.be
› 6320 uitgestuurde vragenlijsten met ROEM
› 15006 opleidingen op bedrijfsopleidingen.be
› …

En wat objectief cijfermateriaal betreft: we starten nog dit voorjaar met ons onderzoek 
Tendensen in Leren & Ontwikkelen in Organisaties waarin we focussen op de verander(en)de 
rol van de L&D Manager. We helpen hiermee studente Lisa De Schrijver die hierover een thesis 
schrijft bij prof. Piet Van den Bossche (UA). Wie hier graag iets over vertelt en/of te weten komt 
neemt best contact met ons op, of komt naar het preconference L&D Talks Dinner op 24/10/18 
in Mechelen, waar Lisa de onderzoeksresultaten aftoetst aan een zeskoppig internationaal L&D-
panel bestaande uit Shannon Tipton (USA), Jo Cook (UK), Andy Lancaster (UK), Maike Küper (DE), 
Rolf Sørensen (DK) en Donald Clark (UK). In het kader van ons duurzaamheidsbeleid zal elke 
organisatie met een groepslidmaatschap een free ticket voor die avond krijgen. Uiteraard kan je 
ook individueel inschrijven.

Wie nòg meer wil dan aansluiten aan tafel bij een van deze internationale denkers, die kan ons 
ook best even mailen. We zoeken immers nog exact 6 mensen die graag een interview met (een 
van) hen afnemen. Het interview verschijnt in een van de twee volgende edities van dit blad.  

 

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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MANAGEMENT
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

88835 ___12-03-18 __ Prince2® foundation & examen ______________________________________________________ 8399

123503 _12-03-18 __ Prince2 agile® practitioner _____________________________________________________________ 9051

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

143352 _12-03-18 __ Prince2 2017 Foundation __________________________________________________________________ 1060

143354 _12-03-18 __ Prince2 2017 Foundation + Practitioner _________________________________________ 1060

75161 ___14-03-18 __ Conflicthantering _______________________________________________________________________________ 9000

143353 _15-03-18 __ Prince2 2017 Practitioner _________________________________________________________________ 1060

141882 _15-03-18 __ Sociale wetgeving in België ______________________________________________________________ 1982

141873 _15-03-18 __ Consultancy: vaardigheden voor consultants _______________________________ 2600

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

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

141472 _21-03-18 __ De nieuwe privacywet (GDPR): gids voor projectmanagers ________ 9051

141818 _21-03-18 __ Agile Project Management®____________________________________________________________ 1982

141611 _21-03-18 __ Presentatietechnieken voor ervaren sprekers ______________________________ 9831

141547 _22-03-18 __ Certified ScrumMaster _____________________________________________________________________ 2140

141947 _22-03-18 __ Plannen en budgetteren ___________________________________________________________________ 9831

141435 _22-03-18 __ Projectmanagement - Opvolgen, bijsturen en grip houden ________ 9300

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

143662 _23-03-18 __ Onzichtbaar leiderschap: sturen op output ___________________________________ 2020

63492 ___26-03-18 __ Prince2® practitioner & exam ________________________________________________________ 1050

85456 ___27-03-18 __ Systemisch coachen & managen ____________________________________________________ 1731

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

141951 _27-03-18 __ Business Analyse Technieken: analyse en verzamelen _______________ 1831

141575 _28-03-18 __ Snellezen _____________________________________________________________________________________________ 9831

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

116593 _09-04-18 __ Agile pm foundation & exam ____________________________________________________________ 1380

119940 _17-04-18 __ Het perfecte project ___________________________________________________________________________ 9831

141252 _17-04-18 __ Loonadministratie van A tot Z __________________________________________________________ 2140

141402 _17-04-18 __ Projectmatig werken voor niet-projectmanagers ________________________ 9831

141605 _17-04-18 __ Presentatietechnieken: boeiend leren presenteren _____________________ 3010

141953 _17-04-18 __ Business Analyse Technieken: modelleren en realiseren __________ 3000

143668 _18-04-18 __ Strategie = executie ___________________________________________________________________________ 9831

141410 _18-04-18 __ Programmamanagement: het coördineren van verschillende ___ 1982

93115 ___18-04-18 __ Prince2® practitioner & examen ____________________________________________________ 9051

79489 ___19-04-18 __ Scrummaster fundamentals & exam _____________________________________________ 1050

141493 _19-04-18 __ Strategische adviesrapporten schrijven ________________________________________ 3000

141318 _19-04-18 __ Stress verminderen: eenvoudig en voorgoed ________________________________ 3000

141367 _19-04-18 __ Public Affairs en Lobbying ________________________________________________________________ 1030

143669 _19-04-18 __ Effectief communiceren met sr. management & key ___________________ 9831

141554 _19-04-18 __ Certified ScrumMaster _____________________________________________________________________ 9051

141771 _19-04-18 __ Time en priority management voor managers _____________________________ 1120

141823 _20-04-18 __ Agile business requirements ___________________________________________________________ 3000

141638 _20-04-18 __ Correcte en heldere taal in bedrijfsteksten ___________________________________ 2140

141482 _23-04-18 __ Agile vergaderen ________________________________________________________________________________ 1982

63488 ___23-04-18 __ Prince2® foundation & examen ______________________________________________________ 1050

140941 _24-04-18 __ Financieel management voor de niet-financiële manager _________ 2020

141542 _24-04-18 __ Certified Scrum Product Owner ______________________________________________________ 2140

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!

info@tryangle.be 
03 281 60 35

www.tryangle.be 
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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.

ONTDEK ONZE ONLINE TOOLS 

VOOR EEN STERK HR BELEID

WWW.PROGRESO.BE

Bedrijven die gebruik maken 
van de nieuwste HR software 
besparen per medewerker 
gemiddeld 22%. 
Source: Bersin by Deloitte
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LEREN DUAAL LEREN
Vickie Dekocker en An Katrien Sodermans # Acco # 9789463442121  # 144 p. # softcover 
Duaal leren is een vorm van leren op de werkplek: de leerling leert een groot deel van de competenties die op de 
arbeidsmarkt nodig zijn in een reële werksituatie. Het biedt een unieke mogelijkheid om op een alternatieve en 
evenwaardige manier te leren.
Het belang van duaal leren valt niet te onderschatten. Het beoogt een ‘triple win’: voor jongeren, die op een 
praktijkgerichte manier competenties verwerven; voor ondernemingen, die bijdragen aan de vorming van toekomstige 
arbeidskrachten; voor de samenleving, omdat duaal leren resulteert in een betere afstemming tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt, meer gekwalificeerde jongeren, minder (jeugd)werkloosheid, meer werkgelegenheid en meer instroom van 
competente jongeren in knelpuntberoepen.
De redacteurs van dit boek zijn nauw betrokken bij pilootprojecten over duaal leren. Zo kwamen ze tot vernieuwende 
denkpistes en verzamelden ze diverse praktijkvoorbeelden van duaal leren. Met dit boek reiken ze handvatten aan voor 
beleidsmakers en mensen die in de praktijk staan.

BEGIN BIJ JEZELF
Bert van Dijk # Thema/Epo distributie # 9789462720992  # 160 p. # paperback
Begin bij jezelf helpt je de tijd even stil te zetten voordat je handelt. Je kiest bewuster je gedrag en kan daardoor beginnen 
om oude gewoontes in je denken en doen los te laten. Je neemt afscheid van aspecten van jezelf die je niet meer nodig 
hebt en je ontwikkelt nieuwe kanten die je nu goed kunt gebruiken. Je leert op een fundamenteel niveau je gedrag op een 
nieuwe manier te sturen door middel van twee splinternieuwe, aanvullende methodes: krachtbronnen en denkframes.
De krachtbronnen zijn afgeleid van de acht gebieden van de Roos van Leary. Je gedrag naar anderen komt immers 
voort uit jouw sterke kanten. Zodra je die bronnen bewust aanboort begint zich een verandering in je denken, voelen en 
handelen te voltrekken. Vervolgens bieden vijf denkframes je nieuwe perspectieven om met jezelf en anderen om te gaan.
Stap voor stap, hoofdstuk na hoofdstuk, werk je in dit boek toe naar een update van jezelf. Het resultaat is een versterkte 
versie van jezelf, meer grip op de interactie met anderen en daardoor meer rust en vrede in je leven en je werk.

COACHING WERKT
Margreet Steenbrink en Miriam Oude Wolbers # Boom Uitgevers Amsterdam # 9789024405831  # 176 p. # paperback
Een onmisbaar boek voor managers die hun organisatie willen laten groeien met behulp van coaching. Een bloeiende, 
gezonde en zich ontwikkelende organisatie, dat willen de meeste leiders. Maar hoe versterk je als manager het potentieel 
van je mensen en dat van jezelf? Dit boek schetst de uitdagingen waarmee leiders zich geconfronteerd zien en de rol die 
coaching daarin kan spelen. Het geeft managers zicht op wat coaching kan bieden voor de ontwikkeling van mensen in 
organisaties, wat een geschikte coach is, hoe je die vindt enzovoort. Tevens komen veelvoorkomende coachingsthema's 
aan bod, zodat de lezer zicht krijgt op de meerwaarde van coaching en op het verloop van een coachingstraject. De 
meeste boeken over coaching zijn bedoeld voor mensen die willen leren coachen. Dit boek is juist bestemd voor diegenen 
die coaching willen inzetten, voor zichzelf of voor een werknemer.

DOE-HET-ZELF LEIDERS
Hans Begeer # LannooCampus # 9789401450041  # 200 p. # paperback
Hoe kan ik nu écht aan de slag met zelforganisatie?
Over zelfsturing en zelforganisatie wordt veel gepraat, maar het echt toepassen blijkt moeilijker dan gedacht. Het leren 
vertrouwen en het loslaten van controle, hiërarchie, inefficiënte communicatie, de 9-to-5-mentaliteit, ... vragen tijd en een 
grondige aanpak.
Op elk van de drie belangrijke niveaus bij zelforganisatie - als individu, als team en als organisatie - leert Doe-het-zelf 
leiders je hoe eraan te beginnen. Unieke praktijkcases tonen daarbij hoe andere bedrijven het aanpakten, waar het goed 
loopt én waar het beter kan. Een handige gids bij de uitdagende overgang naar zelforganisatie.

IEDEREEN TALENT
Luk Dewulf, Brunhilde Borms en Emma Thyssen # LannooCampus # 9789401446921 # 80 p. # hardcover
Ontdek je talenten in dit grappige kijk-, lees- en ontdekboek
Ben jij een bezige bij, een ideeënfontein of een grenzenverlegger? Kom alles te weten over de verschillende talenten en 
ontdek die van jou in dit boek. Kiezen voor talent is belangrijk. Want door te doen waar je goed in bent, krijg je niet alleen 
extra energie, het bezorgt je ook meer veerkracht en zelfvertrouwen.  
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GROOT WERKVORMENBOEK 1
Sasja Dirkse-Hulscher en Angela Talen # Boom Uitgevers Amsterdam # 9789052616131  # 300 p. # paperback
Dé inspiratiebron voor iedereen die bijeenkomsten en vergaderingen op een en frisse en resultaatgerichte manier wil 
vormgeven. Dit boek bevat maar liefst 120 verschillende werkvormen, geordend naar doelstelling, zoals: kennismaken, 
uitwisselen, kennis overdragen, discussiëren, beslissen, brainstormen, plannen maken, evalueren, vaardigheden oefenen 
en informeren. Het boek geeft ook uitleg over de theorie en gedachtegang achter het kiezen en het gebruiken van 
werkvormen. 
Het Groot Werkvormenboek is gericht op de groeiende groep enthousiaste managers, trainers en docenten die hun 
overlegsituaties actiever willen maken en tegemoet willen komen aan de verschillende wensen en voorkeuren van hun 
deelnemers. Het is bedoeld voor leidinggevenden of trainers die plezier hebben in het regisseren van bijeenkomsten en 
geïnspireerd willen worden om in hun aanpak te variëren en zo inhoud effectief te behandelen.

GROOT WERKVORMENBOEK 2
Sasja Dirkse-Hulscher en Angela Talen # Boom Uitgevers Amsterdam # 9789024404834  # 300 p. # paperback
Het Groot Werkvormenboek 2 bevat maar liefst 120 nieuwe werkvormen voor actieve bijeenkomsten met resultaat.  
Met tips, trucs en valkuilen voor kennismaken, discussiëren, zelfreflectie, brainstormen, visievorming en meer.
Het Groot Werkvormenboek heeft vele trainers, leidinggevenden, coaches en professionals geïnspireerd om 
werkvormen te gebruiken. Dit tweede boek biedt nieuwe inspiratie voor werkvormen in de populairste thema's en 
voor nieuw toegevoegde thema's, zoals resultaatgericht werken, zelfreflectie, openheid en kwetsbaarheid, positiviteit, 
vitaliteit, verantwoordelijkheid, van buiten naar binnen denken, leren van de expert, digitaal overleg, visievorming en 
teamontwikkeling. Bijzonder in dit tweede boek is de speciale aandacht voor het kiezen van werkvormen en het bouwen 
van een programma voor een lesdag, vergadering of evenement.

ONE MINUTE MENTOR
Ken Blanchard en Claire DÍAz-OrtÍZ # Boom Uitgevers Amsterdam # 9789024406692  # 112 p. # paperback
De ultieme gids voor het realiseren van ijzersterke mentorrelaties.
Hoewel de meeste mensen een positief beeld hebben bij mentoring, weet bijna niemand hoe het precies werkt en waar 
je überhaupt een mentor vandaan haalt. Daar komt nog bij dat veel potentiële mentors denken dat ze er geen tijd voor 
hebben of de vaardigheden missen.
Managementgoeroe Ken Blanchard en voormalig directeur van Twitter Díaz-Ortiz reiken je met dit boek een systematische 
benadering aan voor een generatie-overbruggende vorm van mentoring. Aan de hand van de voor Blanchard zo 
typerende parabels leggen de auteurs uit waarom het tot stand brengen van doeltreffende communicatie en relaties 
tussen generaties onderling een geweldige kans kan zijn voor zowel bedrijven als individuen.
Dit boek onthult waarom mentoring hét geheime ingrediënt is voor zowel persoonlijk als zakelijk succes.

DE WEG NAAR BRUTO MONDIAAL GELUK
Leontine van Hooft # Thema/Epo distributie # 9789462720626  # 160 p. # hardcover
We zijn in het Westen opgevoed met het mantra ‘Missie, Visie en Strategie’. Dat leverde vaak geweldige organisaties en 
prachtige resultaten op. Maar dingen veranderen. De tijdgeest keert. Het besef dringt door dat we niet kunnen doorgaan 
op de manier die we al decennialang gewend zijn. Anders dan ‘Missie, Visie en Strategie’ vormt ‘De Bron, de Dragers en 
het Baken’ het fundament van Ubuntu, de wijdverspreide Afrikaanse filosofie die verbondenheid en humaniteit als grootste 
kracht en waarde ziet. Deze eeuwenoude filosofie zit verankerd in de nationale culturen van Afrika en heeft zijn weg 
gevonden naar hedendaagse organisatieculturen en managementstijlen. Het is de ruggengraat geworden van een enorm 
sociaal-economisch ontwikkelingsmodel dat de Afrikaanse Renaissance heeft ingeluid en wereldwijd respect verdient en 
navolging krijgt. Dit universele model kan ook het Westen begeleiden in de zoektocht van Bruto Nationaal Product naar 
Bruto Mondiaal Geluk. Door gebruik te maken van deze eeuwenoude kennis en wijsheden krijg je een organisatie waarin 
business, bezieling en spiritualiteit met elkaar verbonden zijn. Zo word je duurzamer, innovatiever en vooral gelukkiger.

THE FLOOR IS YOURS
Hans Van de Water en Toon Verlinden # Lannoocampus # 9789401443531  # 224 p. # paperback
Omdat je wil dat je presentatie resultaat oplevert
Geef jij regelmatig presentaties voor een groot of klein publiek? Zou je eindelijk eens een presentatie willen geven waarbij 
niet alleen niemand in slaap valt, maar die nog resultaat, aandacht of sponsoring oplevert ook? In The Floor is Yours geven 
presentatietrainers Toon Verlinden en Hans Van de Water hapklare tips om te scoren met je presentatie. Weinig tijd? Een 
saai en complex thema? Last van stress? Te introvert? Hans en Toon geven je voor elk probleem een goede oplossing. En 
omdat slechte presentaties zo herkenbaar zijn, tonen ze ook met humoristische blik hoe je het zeker niet moet doen.

Mentor
Minute
De One 

K E N  B L A N C H A R D  & 
C L A I R E  D Í A Z - O R T Í Z

Mentoring als geheim 
ingrediënt voor succes
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De ultieme gids voor het realiseren 
van ijzersterke mentorrelaties 

Hoewel de meeste mensen een positief beeld hebben bij 
mentoring, weet bijna niemand hoe het precies werkt en waar 

je überhaupt een mentor vandaan haalt. Daar komt nog bij 
dat veel potentiële mentors denken dat ze er geen tijd voor 

hebben of de vaardigheden missen.

Managementgoeroe Ken Blanchard en voormalig 
directeur van Twitter Díaz-Ortíz reiken je met dit boek 
een systematische benadering aan voor een generatie-

overbruggende vorm van mentoring. Aan de hand van de voor 
Blanchard zo typerende parabels leggen de auteurs uit waarom 

het tot stand brengen van doeltre� ende communicatie en 
relaties tussen generaties onderling een geweldige kans kan 

zijn voor zowel bedrijven als individuen.

Dit boek onthult waarom mentoring hét geheime ingrediënt is 
voor zowel persoonlijk als zakelijk succes.

KEN BLANCHARD is Chief Spiritual O�  cer 
van zijn Ken Blanchard Companies, 
bestsellerauteur en veelgevraagd spreker. 
CLAIRE DÍAZ-ORTÍZ is start-upadviseur 
en stond mede aan de wieg van Twitter.

boomuitgeversamsterdam.nl | businezz.nl

NUR 801

LEREN UIT BOEKEN



OPEN OPLEIDINGEN

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

141205 _24-04-18 __ Ireb® Foundation Certification Training ________________________________________ 9300

141740 _24-04-18 __ Visual storytelling: breng uw verhaal met beelden ______________________ 2600

141616 _25-04-18 __ Strategie implementatie: realiseren van business objective ______ 2600

143276 _25-04-18 __ Inspirerende werkvormen voor meetings & vergaderingen _______ 2018

141180 _25-04-18 __ IAS-IFRS in de praktijk ______________________________________________________________________ 3000

141460 _26-04-18 __ Practicum Vennootschapsbelasting aj. 2018 _________________________________ 2600

141419 _26-04-18 __ Projectmanagement - Omgaan met verandering _________________________ 9300

141407 _27-04-18 __ Masterclass Projectmanagement - Methoden en technieken ____ 1030

127616 _03-05-18 __ Agile project management _______________________________________________________________ 2020

141405 _08-05-18 __ Masterclass Projectmanagement - Leidinggeven aan project ___ 1030

143678 _08-05-18 __ Presteren met processen _________________________________________________________________ 2020

141879 _09-05-18 __ Milieuadministratie ___________________________________________________________________________ 3000

141548 _14-05-18 __ Certified ScrumMaster _____________________________________________________________________ 3500

143357 _14-05-18 __ Prince2 2017 Foundation + Practitioner _________________________________________ 1060

141412 _14-05-18 __ Masterclass Projectmanagement - Communiceren ____________________ 9051

141524 _15-05-18 __ SAFe® 4.5 for Teams ________________________________________________________________________ 1982

141394 _15-05-18 __ Prince2® Practitioner + Exam ________________________________________________________ 1030

141178 _15-05-18 __ HTML en webontwikkeling voor niet-techneuten _________________________ 3000

142191 _15-05-18 __ Balans lezen voor niet-specialisten ________________________________________________ 9831

143497 _15-05-18 __ Kennismakingsavond nlp practitioner ___________________________________________ 1880

141992 _16-05-18 __ Communities op social media: creëer en activeer uw online _____ 3000

143680 _16-05-18 __ Resultaatgericht prospecteren ________________________________________________________ 2020

141560 _16-05-18 __ Service design: verbeter de kwaliteit van uw dienstverlening ___ 1982

120049 _16-05-18 __ Kostprijscalculatie _____________________________________________________________________________ 2020

141289 _16-05-18 __ Mindfulness: Positief omgaan met stress _____________________________________ 2600

141444 _17-05-18 __ Projectmanagement - Plannen, budgetteren en opstarten ________ 2140

140921 _17-05-18 __ Prince2 foundation session + exam ________________________________________________ 1932

95603 ___17-05-18 __ Lean administration - hoe groeien naar een paperless office ___ 9831

143682 _17-05-18 __ Eén fan per dag __________________________________________________________________________________ 2020

143356 _17-05-18 __ Prince2 2017 Practitioner _________________________________________________________________ 1060

141999 _17-05-18 __ Consolidatie in de praktijk ________________________________________________________________ 3000

141997 _24-05-18 __ Onderhandelingstechnieken voor inkopers ___________________________________ 3000

143683 _24-05-18 __ Excel en financieel management ____________________________________________________ 9831

141284 _24-05-18 __ Management Development Program _____________________________________________ 1120

63493 ___28-05-18 __ Prince2® practitioner & exam ________________________________________________________ 1050

129165 _29-05-18 __ Schrijven van werkinstructies in een technische omgeving _______ 9831

141391 _30-05-18 __ Prince2® Foundation + Exam __________________________________________________________ 9831

141399 _30-05-18 __ Agile projectmanagement: breng meer dynamiek _______________________ 1982

143684 _30-05-18 __ Assertiviteit voor de leidinggevende _______________________________________________ 2020

143686 _30-05-18 __ Kpi’s die wel werken __________________________________________________________________________ 2020

143687 _30-05-18 __ Dienend leidinggeven ________________________________________________________________________ 2020

141436 _31-05-18 __ Projectmanagement - Opvolgen, bijsturen en grip houden ________ 2140

141530 _01-06-18 __ Scenarioplanning: ontwikkel een toekomstscenario ___________________ 1982

143689 _04-06-18 __ Hr kpi’s ________________________________________________________________________________________________ 2020

142183 _04-06-18 __ Agile managen____________________________________________________________________________________ 2020

141555 _04-06-18 __ Certified ScrumMaster _____________________________________________________________________ 1982

141174 _05-06-18 __ Hr-tools en technieken voor employee engagement ___________________ 2600

129154 _06-06-18 __ Business model innovatie - bouw & innoveer uw business ________ 2020

120015 _06-06-18 __ Project planning & opvolging ___________________________________________________________ 2020

141737 _06-06-18 __ Visual facilitation essentials ____________________________________________________________ 1030

142056 _08-06-18 __ Masterclass Leading the Strategy for Digital Economy _______________ 2140

119936 _08-06-18 __ Fleet services - inkoop, management & inrichting: toolboxt _____ 9831

141129 _11-06-18 __ Van perfectionist naar optimalist ____________________________________________________ 9831

141130 _12-06-18 __ Van perfectionist naar optimalist ____________________________________________________ 2020

141465 _12-06-18 __ Projecten plannen en opvolgen met MS Excel ______________________________ 1120

143246 _12-06-18 __ Financieel management voor de niet-financiële manager _________ 9831

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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LEERLOCATIES

 leerlocaties.bedrijfsopleidingen.be 

 events.bedrijfsopleidingen.be (ook p. 21)

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

6

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

4

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

1

8

16

1

10

7

4 12

9
6

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

7

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

3

3

5

15
7

1

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

2

2

11

14

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

5

6
13

5

6
12

4
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the house of change  
2570 Duffel
+32 15 36 35 05
thehouseofchange.be 
info@thehouseofchange.be

11

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

9

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

13

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

8

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

10

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

12

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

15

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

16

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

14



OPEN OPLEIDINGEN

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

141883 _12-06-18 __ Sociale wetgeving in België ______________________________________________________________ 3000

141628 _12-06-18 __ Strategie vanuit de praktijk ______________________________________________________________ 1831

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Persoonlijke managementvaardigheden
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

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

140980 _13-03-18 __ Taste & test opleiding: nlp practitioner __________________________________________ 1731

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

143657 _13-03-18 __ Leiding geven aan arbeiders ____________________________________________________________ 2020

108853 _14-03-18 __ Coaching opleiding certified coach: grow ______________________________________ 1731

66025 ___15-03-18 __ Methodisch vergaderen ____________________________________________________________________ 3400

136208 _15-03-18 __ Nlp practitioner __________________________________________________________________________________ 1880

127660 _15-03-18 __ Fast close ____________________________________________________________________________________________ 9831

142151 _15-03-18 __ Itil® Foundation in IT Service Management __________________________________ 1982

141277 _16-03-18 __ Social media marketing: boek meer online succes _____________________ 3000

120067 _16-03-18 __ Demotie _______________________________________________________________________________________________ 2020

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

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

99172 ___19-03-18 __ Blossom: welzijns en vitaliteitscoaching _______________________________________ 1731

143195 _20-03-18 __ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme __________________ 1880

143655 _20-03-18 __ Ik weet dat u liegt ______________________________________________________________________________ 2020

86095 ___21-03-18 __ Taste & test opleiding: teamcoaching ____________________________________________ 1731

129168 _22-03-18 __ One minute motivation ______________________________________________________________________ 9100

141283 _22-03-18 __ Mbti®-profiel: breng uw persoonlijkheid in kaart _______________________ 1831

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

134960 _27-03-18 __ Assertiviteit: stop de automatische piloot______________________________________ 1190

95681 ___27-03-18 __ Master your to-do list - extra tijd door persoonlijke ____________________ 2020

129167 _28-03-18 __ Motiveer uzelf _____________________________________________________________________________________ 9100

141126 _29-03-18 __ Communiceren en onderhandelen met vakbonden _____________________ 2020

136206 _30-03-18 __ Ik weet dat u liegt ______________________________________________________________________________ 2020

108301 _30-03-18 __ Leidinggeven in verandering ____________________________________________________________ 3400

139585 _09-04-18 __ Driedaagse basistraining verbindende communicatie ________________ 3450

142160 _16-04-18 __ Communicatietraining voor leidinggevenden ________________________________ 2600

143667 _17-04-18 __ Elke dag uw mailbox leeg _________________________________________________________________ 2020

135044 _17-04-18 __ Turbomanagement ____________________________________________________________________________ 2020

142036 _18-04-18 __ Data en informatie modelleren________________________________________________________ 1982

141712 _18-04-18 __ Effectief vergaderen __________________________________________________________________________ 2140

141338 _18-04-18 __ Out of the box denken … en terug ___________________________________________________ 1030

141960 _19-04-18 __ Compensation and benefits _____________________________________________________________ 3010

127646 _19-04-18 __ De psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo’s ________ 9831

141224 _19-04-18 __ Het Nieuwe Werken vanuit juridisch perspectief _________________________ 2600

113658 _19-04-18 __ Taste & test opleiding: teamcoaching ____________________________________________ 1731

31914 ___19-04-18 __ Workingsm@rt + outlook __________________________________________________________________ 1410

108298 _20-04-18 __ Assertiviteit _________________________________________________________________________________________ 3400

143670 _20-04-18 __ Schaamteloos delegeren __________________________________________________________________ 2020

141462 _23-04-18 __ Prince2® Agile Practitioner _____________________________________________________________ 1982

141667 _23-04-18 __ Efficiënter werken met webtools ____________________________________________________ 1120

141257 _23-04-18 __ Loonbeslag en -overdracht ______________________________________________________________ 9300

108306 _24-04-18 __ Teamdynamica ___________________________________________________________________________________ 3400

99174 ___24-04-18 __ Tast & test: mindset-nlp: practitioner ____________________________________________ 1731

141297 _24-04-18 __ Mobile copywriting: schrijven voor smartphones en tablets ______ 1120

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

Secundair Onderwijs
• BSO Nederlands
• BSO Wiskunde

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

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

O
K

0
31

8

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 0318.indd   1 19-02-18   12:08
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TOP10 BEDRIJFSOPLEIDINGEN
1  TAAL  Elohim Language Services / Kluwer Opleidingen / Syntra AB / Business Language and Communication Centre /  

Lerian-Nti Languages

2  PRINCE2®  Kluwer Opleidingen 

3  COMMUNICATIE  De Gussem Training & Consulting / Elohim Languages / IFBD - Institute for Business Development /  
Arcturus / AMVR / Syntra AB / Human Matters / B&D Business Development / Cameleon Business Training / SD Worx Learning /  
Kluwer Opleidingen / Key-consult / The European Training House / Greet Training

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

5 TRAINER  De Gussem Training & Consulting / the house of change / SD Worx Learning 

6 SEO  Kluwer Opleidingen 

7  COACH  De Gussem Training & Consulting Systo / Training & Coaching Square / IFBD - Institute for Business Development /  
Key-Consult / NovaTerra Coach School / het Ontwikkelingsinstituut / Kluwer Opleidingen / Quintessence / Systo / Arcturus / AMVR /  
the house of change / SD Worx Learning / 361°

8  STRESS  De Gussem Training & Consulting / AMVR / Kluwer Opleidingen / IFBD - Institute for Business Development / 361°

9 HR  IFBD - Institute for Business Development / Kluwer Opleidingen / SD Worx Learning / 361°

10  KLANT  De Gussem Training & Consulting / IFBD - Institute for Business Development / Kluwer Opleidingen / Syntra AB /  
B&D Business Development / Cameleon Business Training / The European Training House / AMVR

BEDRIJFSADVIES
•	 	MANAGEMENT	&	MANAGEMENTVAARDIGHEDEN		Greet Training / De Gussem Training & Consulting /  

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

•	 	HR		Synergo / De Gussem Training & Consulting / AMVR / Allanta / ROEM / Philip Lievens Trainer, Consultant & Coach / 
Coachinghouse / 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

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

Secundair Onderwijs
• BSO Nederlands
• BSO Wiskunde

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

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

O
K

0
31

8

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 0318.indd   1 19-02-18   12:08

L&D JOBS
�	 L&D	SPECIALIST - Securex

�	 TRAINER - Cameleon Business Training

�	 TECHNICAL	WRITER - UNI-Learning

�	 ACCOUNTMANAGER - UNI-Learning

�	 SOFTWARE	DEVELOPER - UNI-Learning

�	 DIGITAL	COORDINATOR - Infrabel Academy

�	 DIGITAL	LEARNING	CENTER	COORDINATOR - Orange

�	 LEARNING	EN	DEVELOPMENT	ADVISOR - Colruyt Group



OPEN OPLEIDINGEN

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

88796 ___25-04-18 __ Taste & test: root ________________________________________________________________________________ 1731

141162 _25-04-18 __ De psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo’s ________ 2020

127643 _26-04-18 __ De anti-klaag workshop ___________________________________________________________________ 9831

143672 _26-04-18 __ Workshop voor de spitsuurvrouw ____________________________________________________ 9831

143274 _26-04-18 __ Time management: meer bereiken met minder stress ______________ 2018

143469 _26-04-18 __ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme __________________ 1880

141463 _03-05-18 __ Bereik betere resultaten met gerichte KPI’s _________________________________ 3000

141217 _04-05-18 __ Recht en IT: GDPR, Cloudcontracten, Intellectuele Eigendom___ 2600

88794 ___04-05-18 __ Enneagram ieq9 accreditation training __________________________________________ 1731

113762 _04-05-18 __ Enneagram ieq9 accreditation training __________________________________________ 1731

141955 _07-05-18 __ Future proof Learning and development _______________________________________ 2140

141670 _09-05-18 __ Coach uzelf _________________________________________________________________________________________ 1982

141376 _09-05-18 __ Beïnvloeden en overtuigen _______________________________________________________________ 1030

140947 _14-05-18 __ Mini mba: masterclass in management _________________________________________ 9831

91309 ___15-05-18 __ Tast & test: mindset-nlp: practitioner ____________________________________________ 1731

79456 ___16-05-18 __ Coaching opleiding certified coach: grow ______________________________________ 1731

120027 _16-05-18 __ Van gelijk hebben naar gelijk krijgen _____________________________________________ 2020

120366 _22-05-18 __ C-vitamine: waardenbewust coachen en leidinggeven ________________ 1731

141243 _23-05-18 __ LinkedIn Marketing____________________________________________________________________________ 2140

141002 _24-05-18 __ Ik weet dat u liegt ______________________________________________________________________________ 9831

135016 _24-05-18 __ 49 + 1 te vermijden arbeidsrechtelijke valkuilen voor de ____________ 9831

120028 _24-05-18 __ Van gelijk hebben naar gelijk krijgen _____________________________________________ 9831

80704 ___24-05-18 __ Taste & test: nlp practitioner ___________________________________________________________ 1731

108302 _25-05-18 __ Duurzaam onderhandelen ________________________________________________________________ 3400

143679 _28-05-18 __ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme __________________ 1880

141305 _29-05-18 __ Doelgericht en duurzaam netwerken _____________________________________________ 1831

91302 ___29-05-18 __ Team coaching____________________________________________________________________________________ 1731

119938 _29-05-18 __ Stress & burn-out preventie op de werkvloer _______________________________ 2020

61799 ___31-05-18 __ Coaching opleiding (manager en personal coach): root ______________ 1731

120097 _31-05-18 __ Onzichtbaar verhoren ________________________________________________________________________ 9831

141666 _31-05-18 __ Toolboxmeetings: de essentie _________________________________________________________ 9300

141479 _31-05-18 __ Probleemoplossend denken_____________________________________________________________ 1030

142153 _05-06-18 __ Functieclassificatie, basis voor een modern en consistent ________ 1982

140982 _05-06-18 __ Taste & test opleiding: communicatie met impact _______________________ 1731

113763 _06-06-18 __ Mindset-nlp in business - module verandering ____________________________ 1731

50745 ___06-06-18 __ Mindset-nlp in business - practitioner ___________________________________________ 1731

31656 ___07-06-18 __ Workingsm@rt + outlook __________________________________________________________________ 1410

108300 _08-06-18 __ Effectief overtuigen ___________________________________________________________________________ 3400

141982 _11-06-18 __ Start to coach: leer ondersteunend coachen ________________________________ 1831

141966 _12-06-18 __ Changecommunicatie: Hoe zet u communicatie succesvol ________ 9051

118159 _12-06-18 __ Assertief op de werkvloer _________________________________________________________________ 9831

141281 _12-06-18 __ Marketing automation: waarom, hoe en wat _________________________________ 3000

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Zakelijke managementvaardigheden
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

120025 _13-03-18 __ Overtuigend presenteren __________________________________________________________________ 2020

141328 _13-03-18 __ Onderhandelingstechnieken: sluit succesvolle deals __________________ 2600

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

Verbindende Communicatie 
Verbindende Communicatie zorgt voor betrokkenheid,   

efficiëntie en een hartelijke sfeer. 

Gebaseerd op geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg.

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

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

‘Verbindende Besluitvorming’op 25/5/2018

‘Transformer: Driedaagse tocht naar een betere versie van 
jezelf’van 28/6/2018 tot 1/7/2018

www.humanmatters.eu
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OP DE PRAATSTOEL

MEDEWERKERS AAN DE SLAG 
MET HUN EIGEN LOOPBAAN
KATRIEN OP DE BEECK - BANK J.VAN BREDA & C°

Nog even en dan is het zo ver: op de L&D Awards – dit keer bij Training Solutions in Erpe-Mere – krijg je op 15 maart 
opnieuw de kans om kennis te maken met de innovatieve L&D-projecten van 9 genomineerde bedrijven. Eén van hen 
is de Bank J.Van Breda & C°, gekend als dé bank voor ondernemers en vrije beroepen. HR Business Partner Katrien Op 
de Beeck licht vandaag al een tipje van de sluier over hun vernieuwende concept YOU-TIME, dat ervoor zorgt dat de 
medewerkers van de bank hun eigen loopbaan vandaag meer dan ooit in handen nemen.

Het YOU-TIME-project dat je hebt ingediend voor de L&D Awards heeft 
een grote impact op de hele organisatie van Bank J.Van Breda & C°. 
Vanwaar dit project?
Katrien: “Alles is begonnen bij de vraag van onze medewerkers om een 
alternatief te bedenken voor onze jaarlijkse evaluatiegesprekken. Dat 
concept werkte niet meer. We zitten immers in een erg veranderende we-
reld én in een veranderende organisatie. Recent hebben we bijvoorbeeld 
heel veel jonge trainees aangeworven binnen ons commerciële net. Eén 
keer per jaar een stand opmaken van alles wat er het voorbije jaar ge-
beurd is, bleek niet meer te volstaan. Vanuit onze organisatie kwam de 
vraag om – in plaats daarvan - meer te focussen op de ontwikkeling, de 
sterktes en de toekomst van de medewerkers. Bovendien gaven mensen 
aan zelf te willen kiezen wanneer ze het tijdens hun loopbaan hebben 
over een bepaald onderwerp. Voor ons – de afdeling personeelsbeleid – 
was die vraag een goede gelegenheid om in kaart te brengen over welke 
thema’s we het dan zouden kunnen hebben met elkaar. Bovendien koes-
terden we zelf ook de wens dat medewerkers hun eigen loopbaan meer in 
handen zouden nemen. We zijn allemaal eigenaar van ons eigen leven, 
maar we zijn ook architect van onze eigen loopbaan. En die filosofie wil-
den we sterker verweven binnen onze organisatie. We hebben het imago 
van een zeer veilige haven te zijn. Jarenlang hadden we werknemers met 
20, 30 en zelfs 40 jaar anciënniteit. We hebben ook altijd een zorgende 
rol opgenomen, en bepaalden vaak zelf de mogelijke loopbaanpaden. 
Maar nu kregen we duidelijk de vraag van onze mensen om zélf hun 
loopbaan in handen te nemen. Dus besloten we om een platform te cre-
eren dat hen inspiratie zou bieden, een palet van onderwerpen waarover 
ze het gedurende hun hele loopbaan bij ons kunnen hebben.” 

Kan je wat meer vertellen over het concrete concept van YOU-TIME?
Katrien: “Het platform werkt rond drie grote pijlers, gebaseerd op de 
doelstellingen die we samen vooropgesteld hebben. En voor elke pijler 
hebben we, in overleg met onze mensen, bepaald welke thema’s relevant 
zijn. Gedurende het jaar kunnen medewerkers ervoor kiezen om het over 
één van deze thema’s te hebben met hun leidinggevende. Zij bepalen 
wanneer ze wat willen bespreken. En zo kunnen ze op het einde van het 
jaar in een verslag een stand van zaken opmaken voor zichzelf, en – na 
overleg met hun leidinggevende uiteraard - zo hun loopbaan én hun toe-
komst in handen nemen.”

Welke zijn de drie pijlers?
Katrien: “Een eerste pijler is hoe goed de medewerker zich voelt bij ons. 
Want dat bepaalt zijn motivatie. In overleg met onze mensen hebben we 
bepaald dat je goed voelen, te maken heeft met het gevoel waardevol te 
zijn, betrokken en happy. Een tweede grote pijler is inzetbaarheid. Hoe 
blijf ik een belangrijke schakel? Ook daar hebben we drie thema’s gede-

finieerd. Een eerste is gezondheid: hoe je het ook draait of keert, mensen 
moeten mentaal en fysiek gezond zijn om inzetbaar te zijn. Daarnaast is 
er hun toekomstgerichtheid: hoe zien ze zich verder evolueren, en wat is 
hun toekomstbeeld? Een derde thema is ‘teamplayer’, je inzetbaarheid 
binnen het team. Een laatste pijler binnen YOU-TIME is tenslotte ontwik-
keling en groei. Waar maak ik het verschil? Wat dat betreft hebben we 
getalenteerd en resultaatsgericht vooropgesteld als thema’s. We willen 
vooral naar talenten kijken, en het talent binnen onze bank versterken. 
Maar we willen ook elk jaar 10% groeien, en daarom is het natuurlijk 
ook heel belangrijk dat we de groei van onze mensen koppelen aan het 
groeiperspectief van de organisatie.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat het concept geïmplementeerd raakt en 
de hele organisatie doordrongen raakt van de filosofie erachter?
Katrien: “YOU-TIME is een ontzettend belangrijk project voor ons. Stap 
voor stap willen we mensen ervan bewust maken dat ze hun loopbaan 
zelf in handen hebben. En dat wij hen als organisatie daarbij niet al-
leen ondersteunen, maar dat hun leidinggevende bovendien het perfecte 
klankbord is om met die loopbaan aan de slag te gaan. We hebben YOU-
TIME eerst geïmplementeerd op pilootafdelingen, zodat we het concept 
konden testen. Daarna hebben we YOU-TIME gelanceerd tijdens een 
tweedaags seminarie voor alle leidinggevenden. Voor de medewerkers 
hebben we een interactieve workshop voorzien. Maar het gaat nog veel 
verder dan dat: omdat YOU-TIME zo belangrijk voor ons is, enten we alles 
wat met opleiding en ontwikkeling te maken heeft nu daarop. Het is de 
rode draad doorheen zowel onze Leadership Academy, als onze Learning 
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Academy. Die eerste richt zich op onze leidinggevenden. Van hen willen 
we excellente YOU-TIME-coaches maken, zodat ze onze mensen perfect 
kunnen begeleiden bij het managen van hun loopbaan. De Learning 
Academy richt zich met haar aanbod van trainingen en workshops tot 
al onze medewerkers en heeft als streefdoel dat onze mensen zich vol-
doende ondersteund en zeker voelen om als zelfsturende medewerkers te 
werken aan hun competenties, attitudes en talenten voor de toekomst. 
Op die manier versterken we ons bedrijf als talentgerichte organisatie. 
En om mensen nog meer te inspireren, organiseren we ook nog andere 
initiatieven. Tijdens een Inspiration Café staan we bijvoorbeeld stil bij 
onze verschillende generaties op de werkvloer, hoe je veerkrachtig kan 
zijn tijdens je loopbaan, … Het resultaat is dat het leeft, en we merken 
dat mensen ermee aan de slag gaan.“

Welke impact heeft de aandacht voor de pijler ‘ontwikkeling en groei’ 
concreet op jullie L&D-beleid?
Katrien: “Waar we voorheen vooral begaan waren met de manier waarop 
mensen onze opleidingen en workshops evalueerden, gaan we nu meer 
de diepte in. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze workshops effectief 
het gedrag van mensen veranderen, dat er impact is op hun bijdrage in 

de organisatie, en dat ze ook invloed hebben op onze bedrijfsresultaten? 
Daarnaast willen we onze leidinggevenden coaching 2.0 bijbrengen. Om 
die reden organiseren we bijvoorbeeld communities of practice, waar 
deelnemers na een workshop achteraf praktijkvoorbeelden met elkaar 
blijven delen, onder begeleiding van een externe professional. We zetten 
dus resoluut in op de impact van L&D binnen onze organisatie, zodat 
wat we doen, blijft hangen en zorgt voor een echte gedragswijziging.”

Waarom mag YOU-TIME zo uniek genoemd worden?
Katrien: “In eerste instantie omdat het draait om onze mensen zelf, en 
niet om het bancaire. Binnen de banksector is deze aanpak best voor-
uitstrevend. Daarnaast omdat het een project is dat ontstaan is vanuit 
cocreatie. YOU-TIME is van onze mensen en dat maakt het net zo sterk. 
Bovendien richten we ons met dit platform op de langere termijn, en 
denken we vooral vanuit de positieve psychologie. Uiteraard raken we 
zaken aan die misgelopen zijn, maar we kijken vooral naar de toekomst.”

Hoe reageren de medewerkers zelf?
Katrien: “Zeer positief. Bij onze voormalige functioneringsgesprekken 
hadden ze vaak het gevoel dat elk jaar hetzelfde aan bod kwam. Dankzij 

PASPOORT

›  Functie? HR Business Partner, Bank J.Van Breda & C°

›  Vroeger? HR Generalist @ Porthus, HR Generalist EMEA @ Descartes Systems Group, HR Business 
Partner @ ZNA, HR manager @ Technopolis

› Studies? Master Business Economics – HUB-KUBrussel

›  Over welk L&D-onderwerp wil jij graag nog iets bijleren? Wat interesseert jou in functie van de 
toekomst? Technieken en manieren om leren van elkaar nog meer te ondersteunen, en om mensen 
goesting te geven om dat te doen, en daar innovatiever in te zijn.

›  Wat betekent Stimulearning voor je? Een heel fijn netwerk dat ons ondersteunt en inspiratie geeft.

›  Meest inspirerend(e) L&D-boek/auteur/video/blog/keynote …? Wat zou je andere L&D’ers aanraden? De blog van Lesley Vanleke van 
CareerCoach lees ik vaak. Deze geeft inspiratie over zelfsturing en loopbaanattitudes. Daarnaast vind ik www.bottomlineperformance.
com ook een aanrader.
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YOU-TIME zijn gesprekken to-the-point, en worden ze gevoerd op het mo-
ment dat het ertoe doet. Bovendien bespreken we zaken die we anders 
nooit zouden bespreken. En dat gaat soms over veel meer dan alleen 
maar de job an sich. Dat waarderen de medewerkers.”

Je bent zelf al een hele tijd actief in L&D. In welke mate is leren vol-
gens jou veranderd de voorbije jaren?
Karien: “Het aantal leervormen is enorm geëvolueerd. Vroeger was er 
vooral eenrichtingsluisteren, klassikaal leren. In onze organisatie gebeurt 

leren nu veel meer organisch. We proberen ook tijdsefficiënter te zijn, en 
dat betekent dat we vaker digitale platformen gebruiken, en meer inzet-
ten op e-learning. Tegelijk zorgen we ervoor dat we het menselijke niet 
uit het oog verliezen. We organiseren bijvoorbeeld momenten onder de 
middag waarop mensen ervaringen kunnen delen, en proberen collega’s 
zo over afdelingen heen met elkaar in verbinding te brengen. Ik stel vast 
dat leren vandaag veel meer gaat over voelen. Vroeger bleef je veilig op 
je stoel zitten en luisterde je naar de lesgever die het beter wist. Vandaag 
ervaar je aan de hand van oefeningen wat iets concreet betekent. 

Hoe verwacht je dat dit verder zal evolueren in de toekomst? 
Katrien: “Voor mij draait het erom dat leren onderdeel wordt van de be-
drijfscultuur, dat het vanzelfsprekend wordt. Ofwel leer je, ofwel verlies 
je, zoals professor Nick van Dam ooit stelde. Het gaat erom dat we men-
sen goesting geven in leren, zodat ze hun inzetbaarheid niet verliezen en 
blijven evolueren, samen met het bedrijf. Onze bank zit in een groeiver-
haal. Als onze mensen die goesting niet blijven hebben, dan hebben we 
een probleem. Vandaar dat we innovatief moeten blijven op het vlak van 
leervormen en leermogelijkheden.”

Welke zijn je belangrijkste L&D-uitdagingen op korte termijn?
Katrien: “Iedereen meekrijgen in het concept achter YOU-TIME en het 
in handen nemen van zijn eigen loopbaan. Bovendien wil ik nog meer 
een leercultuur faciliteren binnen de organisatie, met voldoende am-
bassadeurs die het concept mee ondersteunen. Daarnaast willen we ook 
inzetten op veerkrachtige teams. We zijn ervan overtuigd dat we op die 
manier nog veel meer het leren van elkaar zullen stimuleren en onder-
steunen. 

Van HR-medewerker naar 
strategische Business Partner

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met ons via learning@sdworx.com 
of op het nummer 078 15 90 24.

6-daagse opleiding voor iedere HR-professional die op het punt staat om van 
een speci� ek HR-deelgebied te evolueren naar een generalistische functie.

Programma
Dag 1: De rol van de HR Business Partner en de positie binnen de organisatie
Dag 2: Advies- en coachingvaardigheden
Dag 3: HR en communicatie (en een beetje marketing)
Dag 4: Strategisch HR-management en Rapportering
Dag 5: HR als een Change Facilitator
Dag 6: Terugkomdag + Persoonlijk Ontwikkel Plan

Surf naar www.sdworx.be/businesspartner voor het volledige 
opleidingsprogramma en alle data en locaties.

170005_02_adv_bedrijfsopleiding_A5_NL.indd   1 22/02/17   08:44
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“Gesprekken over de loopbaan van een medewerker zijn nu to-the-point 
en worden gevoerd op een moment dat het ertoe doet.”
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18 |  Meer info over een opleiding? Tik de cijfercode (kolom ID) in op www.bedrijfsopleidingen.be

118275 _14-03-18 __ Masterclass onderhandelen _____________________________________________________________ 9831

141745 _14-03-18 __ Leidinggeven aan arbeiders _____________________________________________________________ 2600

141895 _15-03-18 __ Masterclass Communicatiemanagement ______________________________________ 3000

140978 _19-03-18 __ Professionele coach __________________________________________________________________________ 1880

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

95551 ___21-03-18 __ Feedback geven en ontvangen _________________________________________________________ 2020

141110 _22-03-18 __ Masterclass systemic coaching _______________________________________________________ 3500

141335 _22-03-18 __ Onderhandelen met vakbonden ______________________________________________________ 9831

120056 _27-03-18 __ Leiding geven aan mensen die geen zin hebben __________________________ 9831

135036 _27-03-18 __ Leiding geven aan experten & kenniswerkers ______________________________ 9831

141337 _29-03-18 __ Omgaan met vakbonden in de openbare sector ___________________________ 2140

143273 _18-04-18 __ Coachend, inspirerend en resultaatgericht leidinggeven ___________ 2018

141137 _18-04-18 __ Leiding geven aan mensen die geen zin hebben __________________________ 2020

129170 _19-04-18 __ Coachend, inspirerend en resultaatgericht leidinggeven ___________ 2018

142154 _19-04-18 __ Future Proof Data modelling____________________________________________________________ 9300

120388 _21-04-18 __ ‘natuurlijk’ leiderschap via eal ________________________________________________________ 3400

141141 _24-04-18 __ Van collega naar leidinggevende _____________________________________________________ 2020

141636 _24-04-18 __ De nodige tijd en andere syndicale faciliteiten ______________________________ 9300

142156 _24-04-18 __ Functiebeschrijvingen opstellen _____________________________________________________ 1120

95745 ___07-05-18 __ Van collega naar leidinggevende _____________________________________________________ 9831

95592 ___08-05-18 __ Invloed uitoefenen door persoonlijke kracht _________________________________ 9831

129164 _08-05-18 __ Visual notes: slimmer communiceren met beelden ____________________ 2020

141894 _08-05-18 __ Vennootschapsrecht __________________________________________________________________________ 2600

95761 ___14-05-18 __ Voeren van verzuimgesprekken op de werkvloer _________________________ 9831

141752 _15-05-18 __ People management training __________________________________________________________ 1030

143681 _16-05-18 __ Prezi als presentatietool bij storytelling ________________________________________ 2020

143524 _17-05-18 __ Presenteren ________________________________________________________________________________________ 4780

141988 _17-05-18 __ Opleiding conflicthantering ______________________________________________________________ 2600

141758 _18-05-18 __ Peoplemanagement werken met mensen _____________________________________ 2600

141614 _18-05-18 __ Workshop interactief presenteren __________________________________________________ 9831

141312 _22-05-18 __ Gericht communiceren met NLP ____________________________________________________ 9831

141647 _23-05-18 __ Leidinggeven aan collega’s ______________________________________________________________ 1120

141329 _23-05-18 __ Onderhandelingstechnieken: sluit succesvolle deals __________________ 3000

135018 _23-05-18 __ Aansturen van onproductief gedrag________________________________________________ 2020

142158 _25-05-18 __ Gamification & game-based learning_____________________________________________ 1982

120059 _29-05-18 __ Overtuigend presenteren aan topmanagement ____________________________ 2020

95688 ___05-06-18 __ Productief vergaderen _______________________________________________________________________ 9831

143278 _06-06-18 __ Moeilijke gesprekken voeren met medewerkers__________________________ 2018

143272 _07-06-18 __ Boeiend en ontspannen presenteren _____________________________________________ 2018

140943 _07-06-18 __ Gezag: natuurlijk leiderschap __________________________________________________________ 9831

141241 _12-06-18 __ Lichaamstaal: communiceer krachtiger ________________________________________ 2600

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE
Personeel
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

141632 _13-03-18 __ Studentenarbeid: update nieuwe maatregelen _____________________________ 1982

141730 _13-03-18 __ Alles wat u als hr-medewerker moet weten over verzekering __ 1982

97081 ___20-03-18 __ Mbti foundation programma ____________________________________________________________ 9052

FISCALITEIT   ACCOUNTANCY   VENNOOTSCHAPPEN

FISCALITEIT   ACCOUNTANCY   VENNOOTSCHAPPEN
FISCALITEIT   ACCOUNTANCY   VENNOOTSCHAPPEN

SEMINARIES

WEBCASTS

OPLEIDINGEN

WEBINARS ON DEMAND

FISCALITEIT 

ACCOUNTANCY

FINANCIEEL BELEID

VENNOOTSCHAPSRECHT

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



Jan Fasen

“All the 
representatives 
were extremely 

helpful; I left buzzing 
with ideas.”
Adrian Walder, 

Leadership Trainer and 
Coach, Devon and 

Cornwall Police

“It was a 
brilliant day. I 

found every aspect
 of the day useful; from 

networking to the 
presentations.”

Harry Dean, 
L&D Business Partner,

 1ST CENTRAL

“Fantastic 
experience... Great free 

seminars, really useful and 
a motivation tool for me to 
redress my current delivery 
style. Looking forward to 

attending next years event.”
Rachelle Swift, 

Learning & Development 
Officer, DDC Outsourcing 

Solutions

Driving performance
through learning

25–26 April 2018
Olympia, London
#cipdLDShow

Gain the knowledge and 
skills you need to drive 
performance through 
learning from 50 top 
authors, thought-leaders 
and practitioners.

In partnership with

Member 
discounts 
available

Book 
your place 

cipd.co.uk

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

141846 _20-03-18 __ Assessor in één dag __________________________________________________________________________ 2140

95579 ___23-03-18 __ Hr policies ___________________________________________________________________________________________ 9831

141386 _23-03-18 __ Opleiding rond personeelsbehoefte: plan uw fte’s optimaal ______ 2600

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

140897 _05-04-18 __ Team punch training: slim omgaan met je medewerkers __________ 9100

113727 _13-04-18 __ Werken met roem om ‘leren’ beter te evalueren __________________________ 1050

14705 ___17-04-18 __ Gedragsgericht interviewen _____________________________________________________________ 2650

141650 _17-04-18 __ Terbeschikkingstelling van werknemers _______________________________________ 3000

109989 _23-04-18 __ Het verdiende loon _____________________________________________________________________________ 2020

141248 _24-04-18 __ KPI’s in overheid en non-profit ________________________________________________________ 2140

141532 _26-04-18 __ Schijnzelfstandigheid ________________________________________________________________________ 3000

141625 _26-04-18 __ De hr-strategie ___________________________________________________________________________________ 3000

141941 _02-05-18 __ Btw en werken in onroerende staat ________________________________________________ 2600

136203 _08-05-18 __ Duurzame en flexibele ploegenarbeid____________________________________________ 2020

59381 ___10-05-18 __ Selection punch training: motivatie gericht interviewen _____________ 9100

143508 _14-05-18 __ De tafels van 6 ____________________________________________________________________________________ 1800

126565 _15-05-18 __ Hr business partner met impact _____________________________________________________ 9831

141696 _22-05-18 __ Jaarlijkse vakantie van A tot Z _________________________________________________________ 9300

141766 _22-05-18 __ Rekrutering en selectie ____________________________________________________________________ 1000

95760 ___23-05-18 __ Voeren van sociale onderhandelingen ____________________________________________ 2020

141583 _24-05-18 __ Verhoog de efficiëntie van uw rekrutering- en selectie _______________ 1982

141588 _28-05-18 __ Interviewtechnieken bij werving en selectie __________________________________ 2140

141237 _29-05-18 __ Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheid _________________ 3000

140954 _31-05-18 __ Duurzame en flexibele ploegenarbeid____________________________________________ 9831

139049 _06-06-18 __ Rendement van leertrajecten __________________________________________________________ 2020

141232 _07-06-18 __ Kostprijscalculatie _____________________________________________________________________________ 9831

141652 _07-06-18 __ Learning & Technology _____________________________________________________________________ 1982

112124 _08-06-18 __ Slim interviewen-attitudegericht interviewen ______________________________ 3001

120021 _12-06-18 __ Het grote blunderboek van het ontslagrecht ________________________________ 2020

141322 _12-06-18 __ Draaiboek onthaal en introductie ____________________________________________________ 2140

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE
Overige
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

142187 _12-03-18 __ Listig in lastige situaties ___________________________________________________________________ 9831

142059 _13-03-18 __ Douane van A tot Z _____________________________________________________________________________ 3000

52805 ___15-03-18 __ Efficiënt magazijnmanagement _______________________________________________________ 9000

141630 _19-03-18 __ Stress (h)erkennen - aan de slag met uw eigen stressprofie _____ 2140

143208 _23-03-18 __ Denk als een startup _________________________________________________________________________ 9831

95737 ___28-03-18 __ Toolboxtraining forecasting ______________________________________________________________ 2020

141427 _29-03-18 __ Projectmanagement - Samenwerken in projecten ______________________ 9300

141842 _17-04-18 __ Assertief als medewerker ________________________________________________________________ 1831

106991 _19-04-18 __ Supply chain business, process & project management _____________ 2600

141448 _20-04-18 __ Hr policies ___________________________________________________________________________________________ 1982

142015 _24-04-18 __ Corporate Wellness een strategie voor gelukkige en gezonde __ 2600

141235 _26-04-18 __ Omgaan met arbeidsongeschiktheid in de onderneming ___________ 3000

141661 _08-05-18 __ Time management: uw tijd, prioriteiten en stress _______________________ 9300

141599 _11-05-18 __ Speech schrijven ________________________________________________________________________________ 3000

142076 _15-05-18 __ Eindeloopbaan ____________________________________________________________________________________ 1030

141498 _16-05-18 __ Redactionele teksten schrijven _______________________________________________________ 2030

141564 _17-05-18 __ Beter functioneren als management assistant ____________________________ 1982

52807 ___17-05-18 __ Voorraadbeheer en planning ___________________________________________________________ 9000

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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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 London 
cipd.co.uk/landd

DE	TAFELS	VAN	6
ma 14 mei 2018 - Technisch Training Center Vinçotte Academy Vilvoorde  
activiteiten.stimulearning.be

8E CONGRES HR IN DE ZORG
do 7 juni 2018 - De Montil Affligem  
hrindezorg.be

SUMMERCLASSES
2, 3 en 10 juli, 21 en 30 augustus 2018 - Kasteelhoeve Wange / the house of change Duffel 
stimulearning.be - vov.be

3

x

4

x

6

2

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

LEARNING & DEVELOPMENT

1

L&D	TALKS
wo 24 en do 25 oktober 2018 - FOD Bosa Brussel 
ldtalks.stimulearning.be

#LEARNINGTECHDAY 2018
wo 20 en do 21 juni 2018 - Zebrastraat Gent 
learningtechday.be

5

7

KENNISPARTNER
VOOR UW KMO

Praktijkgerichte opleidingen 
en consultancy
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W E  K N O W  Y O U  G R O W
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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

EAPRIL CORPORATE LEARNING DAY
di 13 november 2018 - Portoroz/Piran, Slovenia 
eapril.org/corporate-learning-day 
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DE GEPASTE LOCATIES VOOR OPLEIDINGEN, VERGADERINGEN,
ZOMERSE EVENEMENTEN IN ANTWERPEN, BRUSSEL EN LUIK

BluePoint venues zijn verrassende vergader- en evenementenlocaties met meer dan 50 polyvalente zalen. De ruimtes 
beschikken over daglicht en de nieuwste audiovisuele uitrusting waaronder draadloze presentatie mogelijkheden, 
videoconferentie systeem, HD projectoren, smart flipchart’s en Led schermen. Technologie, expertise en ondersteuning 
staan centraal bij BluePoint. Wij streven ernaar om van uw evenement een topbeleving te maken en een toegevoegde 
waarde voor uw bedrijf te garanderen.

De locaties zijn gemakkelijk bereikbaar net buiten het centrum en hebben een grote ondergrondse parkeergarage. Een 
brede waaier aan smaakvolle in-house catering maken het aanbod compleet om van uw evenement een succes te maken!

Opleidingen & evenementen organiseren is nog nooit zo gemakkelijk geweest als bij BluePoint!

BLUEPOINT ANTWERPEN
Filip Williotstraat 9

2600 Berchem
infoantwerpen@bluepoint.be

+32 (0)3 280 45 11

BLUEPOINT BRUSSELS
A. Reyerslaan 80 

1030 Brussel
infobrussels@bluepoint.be

+32 (0)2 706 88 00

BLUEPOINT LIÈGE
Bd E; de Laveleye 191

4020 Liège
infoliege@bluepoint.be

+32 (0)4 340 35 06

W W W. B L U E P O I N T. B E
www.facebook/bluepointvenues

www.linkedin.com/bluepoint-meet.work.tech.
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OPEN OPLEIDINGEN

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

141654 _17-05-18 __ Incoterms voor fiscalisten en boekhouders __________________________________ 9831

141814 _17-05-18 __ Accijnzen van A tot Z: toelichting basisprincipes __________________________ 2600

110003 _29-05-18 __ Storytelling _________________________________________________________________________________________ 9831

141908 _05-06-18 __ Bodemwetgeving _______________________________________________________________________________ 1831

141810 _05-06-18 __ Update sociale actualiteit _________________________________________________________________ 1982

141811 _06-06-18 __ Update sociale actualiteit _________________________________________________________________ 2600

141812 _07-06-18 __ Update sociale actualiteit _________________________________________________________________ 9300

141675 _07-06-18 __ Transportrecht ___________________________________________________________________________________ 9831

141296 _07-06-18 __ Meten van interne communicatie ____________________________________________________ 3000

141383 _07-06-18 __ Van perfectionisme naar optimalisatie __________________________________________ 1120

141428 _07-06-18 __ Projectmanagement - Samenwerken in projecten ______________________ 2140

143529 _07-06-18 __ Professioneel telefoneren in het duits ___________________________________________ 4780

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

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

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

142009 _14-03-18 __ Contentstrategie ________________________________________________________________________________ 1980

141456 _15-03-18 __ Publiek-Private Samenwerking (PPS) ____________________________________________ 9831

120351 _15-03-18 __ Opex & lean - masterclass operational excellence ______________________ 9831

141566 _16-03-18 __ Optimaliseer uw persoonlijke verkoopstijl ____________________________________ 9051

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

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

141309 _20-03-18 __ Commercieel inzicht voor niet-verkopers _____________________________________ 9300

141926 _21-03-18 __ Klantvriendelijke brieven en e-mails schrijven ____________________________ 2600

142172 _22-03-18 __ Stress verminderen: beter omgaan met uw stress ______________________ 1831

142178 _26-03-18 __ Hr-analytics: de basis voor een strategisch hr-management ____ 3010

129754 _27-03-18 __ Contract management voor niet-juristen ______________________________________ 2020

141365 _27-03-18 __ Overheidsopdrachten succesvol uitvoeren ____________________________________ 1030

20584 ___27-03-18 __ Klantvriendelijk telefoneren_____________________________________________________________ 8800

141579 _28-03-18 __ Resultaatgericht onderhandelen voor de sales professional _____ 3000

142164 _28-03-18 __ Google AdWords: SEA-campagnes opzetten _________________________________ 1831

65441 ___29-03-18 __ Inkooporganisatie – competence development – leadership______ 1982

18728 ___17-04-18 __ Negotiatiëren - onderhandelen _______________________________________________________ 2980

141356 _17-04-18 __ Overheidsopdrachten: onderzoek en evaluatie van offertes_______ 3000

142128 _17-04-18 __ Facility management van A tot Z _____________________________________________________ 1982

142118 _17-04-18 __ MS Excel voor inkopers _____________________________________________________________________ 2030

140999 _18-04-18 __ Framing _______________________________________________________________________________________________ 2020

141924 _18-04-18 __ BPMN 2.0: bedrijfsprocessen modelleren _____________________________________ 2600

141985 _19-04-18 __ Coachend leidinggeven _____________________________________________________________________ 2600

95800 ___19-04-18 __ Masterclass voorraadbeheer ___________________________________________________________ 9831

142099 _19-04-18 __ E-tendering en E-notificatie volgens de nieuwe wet ___________________ 2600

141968 _20-04-18 __ Change management: veranderingen in organisaties _________________ 3000

141622 _20-04-18 __ Storytelling: verhalen maken merken ____________________________________________ 3000

143671 _23-04-18 __ Scoren met online teksten _______________________________________________________________ 2020

142167 _24-04-18 __ De kwaliteit van uw grafische productie sturen ____________________________ 9831

141748 _24-04-18 __ Google Analytics: meet uw online succes ______________________________________ 9051

141487 _24-04-18 __ Inkoop: essentiële aandachtspunten ______________________________________________ 1982

134952 _24-04-18 __ Klantgericht communiceren ____________________________________________________________ 9100

141597 _25-04-18 __ Sociale media strategie 2.0 ______________________________________________________________ 3000

142030 _25-04-18 __ Gemakkelijker groeien en verkopen door CRM ____________________________ 2600

142119 _26-04-18 __ MS Excel Databases - Financiële gegevens verwerken ______________ 1120

143673 _26-04-18 __ Lead generation _________________________________________________________________________________ 9831

141489 _26-04-18 __ Inkoop: bouwstenen inkoopstrategie ______________________________________________ 1982

141795 _26-04-18 __ Advanced salestraining: verkopen, dat is de klant helpen __________ 1120

141000 _26-04-18 __ Framing _______________________________________________________________________________________________ 9831

141125 _26-04-18 __ Klantgericht communiceren voor technische medewerkers _____ 9100

141230 _03-05-18 __ De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s ________________________ 1831

139046 _03-05-18 __ Effectief & doelgericht onderhandelen voor aankopers ______________ 2020

141491 _03-05-18 __ Inkoop: juridische aspecten _____________________________________________________________ 1982

141735 _03-05-18 __ Video Marketing _________________________________________________________________________________ 1982

143674 _03-05-18 __ Wat als de klant nee zegt__________________________________________________________________ 2020

142121 _03-05-18 __ MS Excel Functies en Grafieken - Financiële gegevens ______________ 1120

143676 _07-05-18 __ Scorende offertes schrijven _____________________________________________________________ 9831

141976 _08-05-18 __ Interne communicatie _______________________________________________________________________ 2600

142013 _09-05-18 __ Content marketing: straffe content inzetten voor blijvende _______ 3000

141362 _15-05-18 __ De raamovereenkomst voor overheidsopdrachten ______________________ 1982

127653 _15-05-18 __ Managing & coaching van uw commerciële binnendienst __________ 9831

95545 ___15-05-18 __ Excel voor inkopers ___________________________________________________________________________ 2020

142046 _16-05-18 __ Debiteurenbeheer in de praktijk _____________________________________________________ 3000

143675 _17-05-18 __ Wat als de klant nee zegt__________________________________________________________________ 9831

127642 _17-05-18 __ Cpi - customer performance indicatoren_______________________________________ 9831

141934 _17-05-18 __ Btw van A tot Z____________________________________________________________________________________ 2600

141699 _17-05-18 __ Vaardigheden voor de commercieel medewerker binnendienst 1790

141972 _18-05-18 __ Constructief omgaan met verandering __________________________________________ 1831

141299 _18-05-18 __ Bouw in 6 stappen een succesvolle multichannel campagne ____ 1980

142048 _18-05-18 __ Making better decisions: van krom denken naar juist _________________ 9051

14299 ___22-05-18 __ Negotiëren - onderhandelen ____________________________________________________________ 2140

109966 _23-05-18 __ Aankopen van grondstoffen ______________________________________________________________ 9831

141351 _23-05-18 __ Overheidsopdrachten van A tot Z ____________________________________________________ 1030

141202 _24-05-18 __ GPBV-installaties (BBT-conclusies) _______________________________________________ 1982

141833 _24-05-18 __ Verzuimstrategie uittekenen ____________________________________________________________ 1831

141775 _29-05-18 __ Mediatraining _____________________________________________________________________________________ 2600

141340 _29-05-18 __ Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem ______________________________ 3000

143688 _31-05-18 __ Klantgerichte en commerciële vaardigheden _______________________________ 9831

95530 ___06-06-18 __ De social media manager _________________________________________________________________ 2020

MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

141518 _13-03-18 __ Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten _________________________________ 9300

142061 _13-03-18 __ Documentenbeheer voor de preventieadviseur ____________________________ 1831

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

141514 _22-03-18 __ Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2011 ________________ 2600

141728 _22-03-18 __ Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies _______ 1030

141724 _17-04-18 __ Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures __________________________ 3000

141320 _19-04-18 __ De omgevingsvergunning _________________________________________________________________ 3010

141829 _08-05-18 __ Arbeidsongevallen in de praktijk _____________________________________________________ 1831

141721 _15-05-18 __ Vertrouwenspersoon _________________________________________________________________________ 1982

142080 _17-05-18 __ Risico’s en preventiemaatregelen bij laag- en hoogspanning ____ 1982

141769 _24-05-18 __ Veilig werken met derden _________________________________________________________________ 9300

141508 _29-05-18 __ Het KB brandpreventie op de arbeidsplaatsen _____________________________ 1982

141512 _29-05-18 __ De risico-analyse brand: workshop ________________________________________________ 1982

141485 _07-06-18 __ Een stressbeleid opzetten: workshop ____________________________________________ 2000

141706 _08-06-18 __ Supervisie vertrouwenspersoon: bespreking van cases _____________ 1831

141710 _08-06-18 __ Supervisie vertrouwenspersoon: deontologie en beroep ____________ 1831

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

143595 _13-03-18 __ Actua ateliers - kwartaalupdates fiscaliteit, accountancy __________ 9051

143597 _13-03-18 __ Hoe inbreng handelsfonds-éénmanszaak in vennootschap _______ 9051

143599 _13-03-18 __ Procedurele valkuilen voor accountants, fiscalisten ____________________ 2430

DE GEPASTE LOCATIES VOOR OPLEIDINGEN, VERGADERINGEN,
ZOMERSE EVENEMENTEN IN ANTWERPEN, BRUSSEL EN LUIK

BluePoint venues zijn verrassende vergader- en evenementenlocaties met meer dan 50 polyvalente zalen. De ruimtes 
beschikken over daglicht en de nieuwste audiovisuele uitrusting waaronder draadloze presentatie mogelijkheden, 
videoconferentie systeem, HD projectoren, smart flipchart’s en Led schermen. Technologie, expertise en ondersteuning 
staan centraal bij BluePoint. Wij streven ernaar om van uw evenement een topbeleving te maken en een toegevoegde 
waarde voor uw bedrijf te garanderen.

De locaties zijn gemakkelijk bereikbaar net buiten het centrum en hebben een grote ondergrondse parkeergarage. Een 
brede waaier aan smaakvolle in-house catering maken het aanbod compleet om van uw evenement een succes te maken!

Opleidingen & evenementen organiseren is nog nooit zo gemakkelijk geweest als bij BluePoint!

BLUEPOINT ANTWERPEN
Filip Williotstraat 9

2600 Berchem
infoantwerpen@bluepoint.be

+32 (0)3 280 45 11

BLUEPOINT BRUSSELS
A. Reyerslaan 80 

1030 Brussel
infobrussels@bluepoint.be

+32 (0)2 706 88 00

BLUEPOINT LIÈGE
Bd E; de Laveleye 191

4020 Liège
infoliege@bluepoint.be

+32 (0)4 340 35 06

W W W. B L U E P O I N T. B E
www.facebook/bluepointvenues

www.linkedin.com/bluepoint-meet.work.tech.
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OPEN OPLEIDINGEN

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

141477 _13-03-18 __ Transfer pricing in de praktijk _________________________________________________________ 3000

141870 _13-03-18 __ Basisopleiding boekhouden en jaarrekening ________________________________ 9051

143580 _14-03-18 __ Hoe geconsolideerde jaarrekening correct opstellen __________________ 9051

143600 _14-03-18 __ De accountant, boekhouder 2.0 ! beroep in verandering ____________ 9051

143602 _14-03-18 __ Hoe inbreng handelsfonds-éénmanszaak in vennootschap _______ 2600

143603 _15-03-18 __ Financiering vennootschap in 2018: mogelijkheden ____________________ 9051

143605 _15-03-18 __ Actua ateliers - kwartaalupdates fiscaliteit, accountancy __________ 2600

143606 _15-03-18 __ Special fiscale knelpunten vzw’s - praktijkanalyse fiscale _________ 2430

143607 _16-03-18 __ Practicum hervorming venb op basis van oefeningen _________________ 9051

143609 _19-03-18 __ Master class venb - venb na de hervormingen _____________________________ 9051

143581 _19-03-18 __ Hoe geconsolideerde jaarrekening correct opstellen __________________ 2430

143610 _20-03-18 __ Practicum update pb-venb 2018-1 __________________________________________________ 9051

143612 _20-03-18 __ Practicum update pb-venb 2018-1 __________________________________________________ 2600

143613 _21-03-18 __ Procedurele valkuilen voor accountants, fiscalisten, ___________________ 9051

143615 _21-03-18 __ De accountant, boekhouder 2.0 ! beroep in verandering ____________ 2600

118157 _22-03-18 __ Balansanalyse voor financiële professionals ________________________________ 9831

143616 _22-03-18 __ Optimalisatie en correcte toepassing liquidatiereserve ______________ 9051

143618 _22-03-18 __ Financiering vennootschap in 2018: mogelijkheden ____________________ 2600

143576 _22-03-18 __ Incoterms en btw: praktische toepassingen _________________________________ 2600

143619 _23-03-18 __ Practicum hervorming venb op basis van oefeningen & cijfer ___ 2430

143621 _27-03-18 __ Optimalisatie en correcte toepassing liquidatiereserve ______________ 2430

143622 _29-03-18 __ Special fiscale knelpunten vzw’s - praktijkanalyse fiscale _________ 9051

141889 _16-04-18 __ Vennootschapsbelasting van A tot Z _______________________________________________ 2600

141703 _26-04-18 __ Update Vennootschapsbelasting aj. 2018 ______________________________________ 2600

141785 _26-04-18 __ Update voor boekhoudmedewerkers en fiscale bedienden ________ 2600

141786 _26-04-18 __ Update voor boekhoudmedewerkers en fiscale bedienden ________ 9051

141302 _08-05-18 __ Nieuwe CBN-adviezen voor u doorgelicht _____________________________________ 3000

141816 _15-05-18 __ Aftrekbare beroepskosten: btw-aspecten _____________________________________ 9051

141501 _16-05-18 __ Reorganisatie van vennootschappen: interne en grens ______________ 1982

141502 _22-05-18 __ Reorganisatie van vennootschappen: splitsingen en partiële ____ 1982

141817 _29-05-18 __ Aftrekbare beroepskosten: btw-aspecten _____________________________________ 3500

141371 _31-05-18 __ Update-practicum personenbelasting ___________________________________________ 2600

ECONOMIE, ADMINISTRATIE, FISCALITEIT  
EN WETGEVING
Financieel management en bedrijfseconomie,  
Wetgeving en contracten
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

142067 _12-03-18 __ Data Protection Officer - Certificatie Training _______________________________ 2800

140948 _13-03-18 __ Rsz knelpunten __________________________________________________________________________________ 2020

141917 _14-03-18 __ Bemiddelen en onderhandelen: Bringing people to yes______________ 1982

141676 _16-03-18 __ The essentials of International Treasury Management _______________ 1030

142041 _20-03-18 __ Inleiding tot data science & analytics in _________________________________________ 9300

142040 _27-03-18 __ Data privacy voor marketeers __________________________________________________________ 3000

95734 ___29-03-18 __ Telefonisch debiteurenbeheer _________________________________________________________ 9831

141970 _18-04-18 __ Channel Management: hoe haalt u het beste uit uw distributie 3000

142068 _23-04-18 __ Data Protection Officer - Certificatie Training _______________________________ 2800

141965 _24-04-18 __ Opleiding Finance & IT ______________________________________________________________________ 9831

NOOD AAN HOOGKWALITATIEVE
OPLEIDINGEN OP VLAK VAN . . . 

• preventiebeleid

• veiligheidsbeheer

• milieuzorg

• kwaliteitsbeheersing ?

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

UW ALL-ROUND 
L&D PARTNER
www.opleidingscoach.be

Wilt u als L&D professional meer strategisch 
aan de slag en meer impact genereren op 
de organisatiedoelstellingen? Dan is deze 
3-daagse opleiding waarin we interactief 
aan de slag gaan iets voor u! 

Brussel 07/06/18 
14/06/18  
21/06/18

Zoersel 18/10/18 
25/10/18  
08/11/18

Aan de slag als L&D professional

Meer info?
Scan hier!

Inschrijven? info@opleidingscoach.be
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TECHNIEK & TECHNOLOGIE •
TAALOPLEIDINGEN •

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

COMPUTER & AUTOMATISERING •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

MANAGEMENT •

361° 
3001 Leuven / + 32 478 91 70 65 
team@361.works / www.361.works

• • • •

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

•

LEREN OP MAAT 
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TECHNIEK & TECHNOLOGIE •
TAALOPLEIDINGEN •

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

COMPUTER & AUTOMATISERING •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

MANAGEMENT •

LEREN OP MAAT

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

• • • •

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

•

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 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

• • •

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 

•
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TECHNIEK & TECHNOLOGIE •
TAALOPLEIDINGEN •
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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

 •

Greet Training
9971 Lembeke / 4780 Recht (St. Vith) / + 32 474 71 48 00 
greet.de.baets@greet-training.be / www.lerencommuniceren.eu 

• • • •

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

 •

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

• • •

LEREN OP MAAT
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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

•

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

• • • • •

Nova Terra
1180 Brussel / + 32 2 374 80 84 
info@novaterracoaching.com / www.novaterracoaching.com

• • •

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

• • •

ROEM
8200 Brugge / + 32 486 65 51 81  
info@bedrijfsopleidingen.be / www.roem.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

• • • • • • • • •

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

• •

Tryangle
2600 Berchem / + 32 3 281 60 35 
info@tryangle.be / www.tryangle.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

• • •

LEREN OP MAAT

TECHNIEK & TECHNOLOGIE •
TAALOPLEIDINGEN •

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

COMPUTER & AUTOMATISERING •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

MANAGEMENT •



OPEN OPLEIDINGEN

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

141919 _24-04-18 __ Business process management van A tot Z___________________________________ 3000

119996 _24-04-18 __ Masterclass btw _________________________________________________________________________________ 2020

141826 _24-04-18 __ Data analytics in een Big Data omgeving _______________________________________ 1982

141853 _08-05-18 __ Financiële audit __________________________________________________________________________________ 3000

142069 _14-05-18 __ Data Protection Officer - Certificatie Training _______________________________ 2800

142115 _17-05-18 __ Expatriëring en detachering: fiscale aspecten _____________________________ 1982

141221 _22-05-18 __ De nieuwe jaarrekening en de sociale balans invullen ________________ 3000

141269 _23-05-18 __ Macro-economie voor niet-economen ___________________________________________ 1982

95638 ___23-05-18 __ Waardebepaling van een onderneming __________________________________________ 2020

142074 _29-05-18 __ E-facturatie en e-archivering___________________________________________________________ 3000

127641 _30-05-18 __ Consolidatie ________________________________________________________________________________________ 2020

142070 _04-06-18 __ Data Protection Officer - Certificatie Training _______________________________ 2800

109983 _12-06-18 __ Financiële kpi’s___________________________________________________________________________________ 2020

141856 _12-06-18 __ Audit en fraude ___________________________________________________________________________________ 2600

a

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

142104 _13-03-18 __ GDPR: wat is de impact op uw organisatie? __________________________________ 3000

142112 _20-03-18 __ Interactieve dashboards in Excel_____________________________________________________ 1120

143666 _17-04-18 __ Budgetteren van personeelskosten ________________________________________________ 9831

142149 _18-04-18 __ Itil® Foundation Exam ______________________________________________________________________ 2800

120065 _24-04-18 __ Strategic pricing _________________________________________________________________________________ 9831

135673 _24-04-18 __ Schrijven van rappelbrieven met impact________________________________________ 9831

142043 _24-04-18 __ PPS-masterclass: DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) _____ 1060

141913 _03-05-18 __ Boekhouden: zesdaagse basisopleiding ________________________________________ 9000

143677 _08-05-18 __ Lean & agile hr-administratie _________________________________________________________ 9831

142105 _17-05-18 __ GDPR: wat is de impact op uw organisatie? __________________________________ 1120

142113 _24-05-18 __ Interactieve dashboards in Excel_____________________________________________________ 2030

141940 _24-05-18 __ Internationaal zakendoen: btw-aspecten ______________________________________ 2600

141263 _24-05-18 __ Data analytics voor marketeers_______________________________________________________ 1030

142049 _05-06-18 __ Doorfacturatie van kosten door vzw’s en openbare besturen _____ 1982

141905 _07-06-18 __ Binnenklimaat ____________________________________________________________________________________ 2600

COMPUTER EN AUTOMATISERING
ALGEMENE COMPUTEROPLEIDINGEN
Financiële-, Installatie- en E(RP)-software 
Introductie tot PC, Office Pakketten, Internet en websites …
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

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

142052 _16-03-18 __ Digitale marketing: shift van traditionele naar online _________________ 1030

120336 _19-03-18 __ Lean excel ___________________________________________________________________________________________ 9831

141227 _20-03-18 __ Wegwijs in de bedrijfswagens en het mobiliteitsbudget _____________ 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.

SPECIAAL AANBOD: GRATIS workshop Collective  
Discovery in jouw bedrijf. 

INTERESSE? Contacteer ons op info@arcturus.be

Meer info over Arcturus voor bedrijven op 
www.arcturus.be/in-company

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

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
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OP DE PRAATSTOEL

COMPETENTIEZORG TROEF
NATHALIE VAN RYCKEGHEM - SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN - DIRECTEUR COMPETENTIEZORG

Thuisverpleging, kraamzorg, een oppasdienst, bejaardenzorg, poetshulp voor jonge gezinnen, oudere zorgvragers, zieke 
én gezonde klanten en mensen met een beperking: het aanbod van Solidariteit voor het Gezin, dat net zijn 40e verjaardag 
vierde, is groter dan groot. Logisch dus, dat deze van oorsprong Gentse organisatie ruim 5.800 medewerkers telt. Zorgen 
staat er centraal, ook als het om competenties gaat, zo vertelt ons Nathalie Van Ryckeghem, Directeur Competentiezorg.

Wat moeten we precies verstaan onder competentiezorg?
Nathalie: “Zoals het woord het letterlijk zegt, zorg ik met mijn team voor 
de competenties van onze medewerkers. Onze organisatie en de zorg in 
het algemeen zijn in volle ontwikkeling, en we vinden het cruciaal dat 
onze medewerkers bijblijven. Op het vlak van technische vaardighe-
den, maar ook wat betreft softskills. We kunnen onze organisatiedoel- 
stellingen immers pas bereiken als ook onze medewerkers mee ontwik-
kelen en evolueren. We investeren dan ook graag in vorming, training, 
coaching … Enerzijds zijn er dus onze opleidingen voor eigen mensen: 
de verzorgenden en zorgkundigen, huishoudhulpen en verpleegkundig 
personeel, en de vrijwilligers. En ook voor onze begeleiders van kinderen, 
omkaderingspersoneel … voeren we initiatieven op maat uit. Daarnaast 
organiseren we in samenwerking met de VDAB elk jaar 9 opleidingstrajec-
ten tot polyvalent verzorgende of zorgkundige. Op 13 maanden tijd wor-
den werkzoekenden tijdens zo’n 1.200 uur durend traject klaargestoomd 
voor de job. De gemiddelde leeftijd van zorgmedewerkers in onze sector 
is immers in stijgende lijn, en binnen een tiental jaar verwachten we een 
grote uitstroom van oudere medewerkers. Toch is het in alle Vlaamse 
provincies best een uitdaging om voldoende gemotiveerde kandidaten te 
vinden voor de opleiding. We willen wat dat betreft een belangrijke bij-
drage leveren en de sector ondersteunen. Ook dat is competentiezorg. En 
dan is er nog ons externe opleidingsaanbod voor dienstenchequebedrij-
ven, kinderdagverblijven, initiatieven buitenschoolse opvang enzovoort. 
We houden ervan om te doen waar we goed in zijn, en delen dat graag, 
ook buiten de grenzen van onze eigen organisatie.”

Hoe zou je jouw visie op leren omschrijven?
Nathalie: “Levenslang leren vind ik belangrijker dan ooit. Zelf zit ik ook 
zo in elkaar: ik vind het fijn om te leren, en dat op alle vlakken. Ik ben 
bijvoorbeeld muzikant en vind het leuk om me telkens opnieuw verder te 
verdiepen in de kunst van het muziek maken. En de voorbije jaren volgde 
ik altijd wel ergens een cursus. Spaans, elektriciteit, verdieping binnen 
mijn eigen vakgebied … Mijn interesses zijn breed. Op professioneel vlak 
ben ik overtuigd dat een organisatie alleen maar kan bijblijven als ook 
haar medewerkers én teams blijven groeien. Binnen Solidariteit voor het 
Gezin laten we de opleidingsvragen dan ook vanuit het werkveld komen. 
Jaarlijks bundelen we ze, en nemen we ze mee wanneer we ons oplei-
dingsbeleid uitstippelen. Bijkomend worden er ook andere, projectmatige 
opleidingsinitiatieven opgezet. Denk maar aan een traject rond de in-
troductie van tablets bij onze verpleegkundigen bijvoorbeeld, of smartp-
hones voor de verzorgenden. En opleidingsverantwoordelijken binnen de 
verschillende departementen worden gestimuleerd om opleidingsvragen 
te vertalen in opleidingsdoelstellingen, zodat we zo goed mogelijk kunnen 
inspelen op de eigenlijke vraag van de medewerker. Toch ligt de verant-
woordelijkheid voor levenslang leren niet alleen bij onze medewerkers. Het 
is onze verantwoordelijkheid als organisatie om onze mensen voldoende 
kansen te bieden, en sterk in te zetten op leren. Van ‘leer-krachten’ en 
trainers verwachten we dat ze verantwoordelijkheid nemen voor het leren 
van de medewerker. En dus inzetten op diverse methodieken, aandacht 

hebben voor leerstijlen en competenties. Ik ben ervan overtuigd dat dit de 
‘goesting’ om te leren doet toenemen. Zelf vind ik het verder belangrijk 
dat we nog meer bouwen aan een langetermijnvisie, en departemento-
verschrijdende initiatieven mogelijk maken. Ik denk dat dit nog heel wat 
kansen biedt.”

Je zei daarnet dat Solidariteit voor het Gezin in volle ontwikkeling is. 
Wat bedoel je precies?
Nathalie: “Onze organisatie zit op dit moment volop in een veranderings- 
en moderniseringstraject, Boost 2019. Tegen 2019 willen we onze werking 
aanpassen aan tendensen in de markt, en dat brengt heel wat veran-
deringen met zich mee. Van het herinrichten van de kantoren, over het 
implementeren van het nieuwe werken en een CRM-systeem, tot slagen 
in ons opzet om aanwezig te zijn in het hele Vlaamse landschap met onze 
diensten. Dat betekent ook dat er medewerkers zijn die op termijn een 
andere functie-inhoud gaan krijgen. Mijn departement wil de organisatie 
ondersteunen bij die veranderingsprocessen door middel van vorming en 
training voor de medewerkers. Met een training ‘Triple O’ daagden we ons 
omkaderingspersoneel uit om objectief, open en optimistisch om te gaan 
met verandering. Maar ook de opleidingscentra van onze diensten voor 
gezinszorg zitten volop in een moderniseringstraject. De grootste uitda-
ging is daar om het opleidingsaanbod modulair te maken, en van voorna-
melijk klassikaal leren over te gaan naar blended leren. De implementatie 
van een digitaal leerplatform is hier slechts 1 element van. We hebben 
al heel wat stappen gezet, maar er wachten ons nog veel uitdagingen. In 
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veranderingstrajecten blijft het operationele werkveld namelijk draaien, 
én moet er tegelijk ingezet worden op nieuwe competenties bij de mede-
werkers. Een uitdaging, maar ook een spreidstand.”

Wat is de verhouding tussen formeel, informeel en on-the-job leren 
bij jouw organisatie? En waarom?
Nathalie: “Hier maak ik graag een onderscheid tussen onze opleidingen 
voor werkzoekenden, en het aanbod voor eigen medewerkers. Werkzoe-
kenden in één van onze opleidingstrajecten tot polyvalent verzorgende of 
zorgkundige genieten van een gelijke verdeling tussen theorie, praktijk 
en on-the-jobleren. Ze doen stage op de werkvloer, en dat zowel in de 
thuiszorg als in de residentiële zorg. Voor onze eigen mensen is on-the-jo-
bleren veel minder evident. Ze werken namelijk verspreid en zelfstandig, 
bij onze klanten. Dat betekent dat we hier 1-op-1-coaching moeten orga-
niseren. Daarnaast voorzien we voor hen ook veel formele leermomenten. 
Wat betreft informeel leren zijn er voor medewerkers die bij de klanten 
werken nog heel wat uitdagingen. Voor het omkaderingspersoneel ligt dat 
enigszins anders. Deze medewerkers ontmoeten elkaar vaker. En dat zo-
wel formeel als informeel, en zowel in levenden lijve als via digitale tools. 

Vanuit mijn departement worden er ook initiatieven opgezet die ervoor 
zorgen dat medewerkers elkaar op een andere manier ontmoeten en leren 
kennen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan het Sol-café: een initiatief waarbij 
een afdeling op onze hoofdzetel in Zwijnaarde zichzelf op donderdag- of 
vrijdagavond op een leuke manier voorstelt en een hapje en een drankje 
voorziet in ruil voor een vrije bijdrage van de medewerkers die de drink 
bijwonen. Een kleinschalig initiatief, maar het werkt. Als je weet wat de 
ander doet en waar hij of zij mee bezig is, is samenwerken makkelijker 
en is de stap naar elkaar sneller gezet. Puur op mijn eigen departement 
denk ik dat er heel veel informeel wordt geleerd en gedeeld. Er heerst 
echt een leerklimaat. Zelf beschouw ik het als mijn rol om mijn mensen 
te teasen en groeikansen aan te bieden, zowel formeel als informeel. En 
zij dragen dit uit naar de hele organisatie. Neem nu digitale vaardighe-
den bijvoorbeeld: vorig jaar hebben we Office 365 geïntroduceerd in onze 

organisatie. Een fijne tool, maar we moesten er wel mee leren werken 
en ondertussen moesten we onze gebruikelijke taken tot een goed einde 
brengen. Daarom heb ik mijn team naast de formele leermomenten ook 
laten experimenteren met Office One Note en Office Planner. Met zijn allen 
hebben we ermee geknoeid en geprobeerd, om te zien wat erin zat voor 
ons.”

Is die digitale omwenteling dé tendens in L&D?
Nathalie: “Ik ben ervan overtuigd dat digitaal leren en afstandsleren de 
grote uitdagingen van vandaag en morgen zijn. Maar - zeker wat onze 
sector en onze organisatie betreft - uiteraard wél in combinatie met con-
tactmomenten, met andere woorden blended. We hebben nu eenmaal 
met mensen te maken. Sommige dingen leer je niet online of met een 
filmpje, maar moet je gewoon doén. Reanimeren bijvoorbeeld, of bedle-
gerige patiënten verzorgen … Ik stel wél vast dat we aan het evolueren 
zijn van collectieve bijscholingen en opleidingen naar training en vorming 
op maat, intervisie, pedagogische ondersteuning, coaching en dergelijke 
meer. Naast de digitale omwenteling vormen andere methodieken dan 
ook dé L&D-tendensen binnen onze organisatie.”

Tot slot: meten jullie het resultaat van jullie leerinspanningen? Zo ja 
hoe, en wat is daarvan het effect?
Nathalie: “In onze organisatie kan het effect van onze leerinspanningen 
het best gemeten worden op de werkvloer. En dat vergt opvolging door 
de directe leidinggevenden. Als opleidingscentrum hebben wij daar van-
daag niet altijd zicht op. We werken wél met opleidingsdoelstellingen, en 
die kunnen uiteraard getoetst worden aan het einde van een vorming of 
training. Maar of de nieuwe kennis ook overgedragen wordt en geïmple-
menteerd wordt in het werkveld, hangt van zo veel meer factoren af dan 
enkel de realisatie van de opleidingsdoelstelling. Wat dat betreft zijn we 
afhankelijk van de opvolging door en feedback van de leidinggevende. 
In zo’n grote organisatie is het niet altijd makkelijk om dit verder op te 
volgen. Soms loopt het goed, soms kan het beter. Ook op dat vlak kunnen 
we nog groeien als organisatie.” 

OP DE PRAATSTOEL

PASPOORT

›  Functie? Directeur competentiezorg

›  Vroeger? Verantwoordelijke Oost-Vlaamse kinderdagverblijven & Stafmedewerker welzijnszorg & 
Leerkracht en verantwoordelijke subsidiedossiers bij Solidariteit voor het Gezin (sinds 2001).

›  Studies? Klinische psychologie (specialisatie gedrags- en systeemtherapie) & Lerarenopleiding aan 
de Universiteit van Gent

›  Over welk L&D-onderwerp wil jij toekomstgericht graag nog iets bijleren? Over de inzet van 
digitale leermiddelen. Wat zijn goede tools? Ik probeer het bos door de bomen en de bomen door het 
bos te blijven zien. Ook in blended learning en e-coaching wil ik me verder verdiepen.

›  Wat betekent Stimulearning voor je? Een kijkje buiten de eigen organisatie. Hoe vatten andere bedrijven L&D op? Welke literatuur is 
er op de markt? We leren er van elkaar en doen inspiratie op, bijvoorbeeld op de Proeverijen.

›  Welk inspirerend boek kan je andere L&D’ers aanraden? Drive van Daniel H. Pink. Over motivatie op de werkvloer en de belangrijke 
elementen hiervan: autonomie, zingeving en meesterschap. Het idee erachter is niet helemaal nieuw, maar het boek biedt wel een 
interessante kijk op wat mensen motiveert, en hoe we daar als organisatie kansen in kunnen ontdekken.

“Onze organisatiedoelstellingen bereiken we pas  
als onze mensen mee evolueren en ontwikkelen.”
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33 Meer info over een opleiding? Tik de cijfercode (kolom ID) in op www.bedrijfsopleidingen.be  |

141228 _22-03-18 __ Klantvriendelijk en efficiënt telefoneren ________________________________________ 9051

141211 _17-04-18 __ ISTQB® Foundation in Software Testing ________________________________________ 9300

141691 _19-04-18 __ User Experience Design ___________________________________________________________________ 3000

141461 _25-04-18 __ Prince2® Agile Practitioner - Exam _______________________________________________ 1982

124904 _03-05-18 __ Boordtabellen in excel ______________________________________________________________________ 2020

141454 _15-05-18 __ PowerPoint: maak indruk met uw presentaties ___________________________ 1120

141835 _15-05-18 __ Agile Software development ____________________________________________________________ 1982

141467 _17-05-18 __ Workshop Prezi: uw presentatie, maar dan met schwung _________ 1120

141779 _22-05-18 __ Excel PowerPivot met gestructureerde data _________________________________ 1120

141733 _04-06-18 __ Betere boordtabellen en rapporten met Visual Basic __________________ 2030

141414 _05-06-18 __ Masterclass Projectmanagement - Stakeholders beïnvloeden _ 1030

141780 _06-06-18 __ Excel PowerPivot met gestructureerde data _________________________________ 2030

COMPUTER EN AUTOMATISERING
ICT Management, Informatica en Automatiseren voor IT-
ers, IT-beveiliging
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

116578 _19-03-18 __ Itil® foundation & exam ___________________________________________________________________ 1050

116605 _22-03-18 __ Scrum product owner _______________________________________________________________________ 1050

116576 _26-03-18 __ Itil® operational support and analysis ___________________________________________ 1050

93150 ___16-04-18 __ Itil® foundation & examen _______________________________________________________________ 1050

141655 _26-04-18 __ Testmanagement en testcoördinatie ______________________________________________ 1120

116579 _07-05-18 __ Itil® foundation & exam ___________________________________________________________________ 1050

141452 _08-05-18 __ Microsoft BI: Introductie tot het Power platform __________________________ 1120

79493 ___15-05-18 __ Itil® planning, protection & optimization ______________________________________ 1050

141207 _17-05-18 __ ISTQB® Agile Tester Extension _______________________________________________________ 9300

116597 _28-05-18 __ Iso-iec 27001 foundation___________________________________________________________________ 1050

141937 _29-05-18 __ De fiscale behandeling van vouchers, kortingbonnen _________________ 2600

141215 _07-06-18 __ Functionele analyse: opleiding ________________________________________________________ 2600

123499 _11-06-18 __ Itil® foundation & examen _______________________________________________________________ 2600

TAALOPLEIDINGEN
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

141314 _25-05-18 __ Notuleren bij vergaderingen ____________________________________________________________ 2600

TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

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

129163 _29-03-18 __ Lean accounting _________________________________________________________________________________ 2020

142095 _10-04-18 __ Digitaliseer uw informatie, documenten en processen _______________ 2140

95710 ___23-04-18 __ Shut-down planning __________________________________________________________________________ 2020

95684 ___15-05-18 __ Planning in onderhoud ______________________________________________________________________ 2020

95643 ___29-05-18 __ Motiveren van onderhoudsmedewerkers ______________________________________ 2020

93182 ___07-06-18 __ Efficient problem solving with the kepner-tregoe ________________________ 1050

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

Ontdek onze coachingprogramma’s 
(in het NL, FR en EN) 
www.novaterracoaching.com 
info@novaterracoaching.com

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


