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2019 BEGINT 
,
ZOT

,
 ...

2019 wordt voor ons, jullie en bij uitbreiding L&D België een jaar om niet te vergeten. Het jaar 
startte op 24/01 met ‘rijtje schuiven’ om deel te nemen aan Proeverijen, uw L&D Festival.  
Het event was twee weken op voorhand uitverkocht en we hebben daardoor helaas meerdere 
collega’s moeten ontgoochelen. Het is dan ook vrij logisch dat we de edities 2020 en 2021 in 
een ruimere setting plaatsen: we kiezen voor 2 jaar De Montil waar we 80 aanbieders en 240 
proeverijen op maximum 450 bezoekers loslaten. We breiden dus lichtjes uit en de geharmoniseerde 
infostanden op de marktplaats moeten content en business beter uit elkaar halen. 

Het tweede event van 2019, TOP100 Tools for Learning was eveneens #soldout en bleek met  
30 sessies en 250 inschrijvingen de beste editie sinds 2014. Het was bijzonder fijn om te merken 
dan velen belangeloos hun #toolforlearning kwamen voorstellen: het gros van de presentaties is 
trouwens beschikbaar op kennispool.stimulearning.be. 

De L&D Awards die op donderdag 21 maart 2019 doorgaan telt 9 winnaars die eveneens  
hun best practices komen delen: je kan er 6 van dichtbij meemaken. Dank aan iedereen die 
hiertoe zijn steentje bijdroeg, vooral de 12 kandidaten ‘buiten’ durfden komen: het is en blijft  
het belangrijkste speerpunt van Stimulearning: sharing=caring. 

In die optiek wordt ook ons nieuwe idee The L&D Challenge op gejuich onthaald. We gaan 
met dit initiatief aan het begin van een L&D-oplossing zitten en zoeken samen met collega-
Stimulearners hackaton-gewijs naar oplossingen voor elkaar. Idealiter worden deze oplossingen 
in een latere editie van de L&D Awards bekroond: dàt zou een mooi verhaal zijn. 

Nog samenwerken doen we opnieuw met VOV. Het vakblad ‘Leren & Ontwikkelen’ zal deel 
uitmaken van de goodiebag van hun november-beurs en deze zomer nodigen we 3 sprekers uit  
op de Summerclasses: Paul Matthews (UK) over Learning Transfer, Katherine Roff (UK) over  
Team Engagement & EQ en Jane Bozarth (USA) over Working Out Loud.

Internationaal leren doen we ook op 12 en 13 juni tijdens Festival of Work in London -  
wie gaat mee? - en op de L&D Talks in Brussel op 24 oktober. Een ‘zot’ jaar, niet ? 

Bij dit alles zijn we niet blind voor wat er leeft in andere domeinen dan L&D. De plastic 
verpakking van dit vakblad werd vervangen door een bioblister die perfect op de composthoop 
kan en het blad zelf wordt voor het eerst op FSC-papier gedrukt. FSC promoot wereldwijd 
ecologisch geschikt, sociaal correct en economisch leefbaar bosbeheer die voorziet in de noden 
van de huidige generatie, zonder deze voor toekomstige generaties te beperken.

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 Perka 050 71 60 71
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MANAGEMENT
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

95651 ___12-03-19 __ Ontwikkelen & managen van key risk indicators __________________________ 2020

154860 _12-03-19 __ Projectmanagement - Plannen, budgetteren en opstarten  _______ 3000

154926 _12-03-19 __ Assertief als leidinggevende ____________________________________________________________ 9300

155027 _12-03-19 __ Opstellen van bestekken voor overheidsopdrachten ___________________ 1831

155111 _12-03-19 __ Mini MBA: Business Essentials voor Management Talent __________ 9810

155118 _12-03-19 __ Management Skills Program ___________________________________________________________ 1120

88835 ___13-03-19 __ Prince2® foundation & examen ______________________________________________________ 1050

144358 _14-03-19 __ Bedrijfsmanagement ________________________________________________________________________ 8500

155022 _14-03-19 __ Bedrijfsintegratie na een fusie of overname _________________________________ 1120

155031 _14-03-19 __ Consultancy: vaardigheden voor consultants _______________________________ 1982

154877 _14-03-19 __ Certified ScrumMaster (Nederlandstalige training) ____________________ 2600

154911 _14-03-19 __ PRINCE2® Foundation + Exam _______________________________________________________ 1982

154992 _15-03-19 __ Project Management Methodology according to the PMBoK® __ 9831

154659 _18-03-19 __ PRINCE2® Agile Foundation (+ Exam) ___________________________________________ 1982

123503 _18-03-19 __ Prince2 agile® practitioner _____________________________________________________________ 1050

140998 _19-03-19 __ Business plan op 1 a4 _______________________________________________________________________ 2020

154642 _19-03-19 __ Certified Scrum Product Owner ______________________________________________________ 9300

140925 _20-03-19 __ Prince2 practitioner session + exam ______________________________________________ 1932

155176 _20-03-19 __ Certified DevOps Foundation (+ exam) ___________________________________________ 1030

155174 _25-03-19 __ PRINCE2® Foundation and Practitioner + Exams _______________________ 9051

116554 _25-03-19 __ Prince2® practitioner & exam ________________________________________________________ 1050

143663 _25-03-19 __ Onzichtbaar leiderschap: sturen op output ___________________________________ 9831

143995 _25-03-19 __ Van perfectionist naar optimalist ____________________________________________________ 9831

154479 _25-03-19 __ Agile Project Management ® Foundation and Practitioner  _______ 1982

154964 _25-03-19 __ Agile Project Management® (Foundation certificate + exam) ___ 1982

154458 _26-03-19 __ Business Development Management  ____________________________________________ 2600

154643 _26-03-19 __ Certified ScrumMaster _____________________________________________________________________ 3000

154850 _26-03-19 __ Projectmanagement - Opvolgen, bijsturen en grip houden  _______ 3000

135038 _26-03-19 __ Leiding geven zonder cijfers ____________________________________________________________ 9831

93153 ___27-03-19 __ Kepner and fourie® foundation_______________________________________________________ 1050

63492 ___27-03-19 __ Prince2® practitioner & exam ________________________________________________________ 8399

143664 _27-03-19 __ Onzichtbaar leiderschap: sturen op output ___________________________________ 2020

143881 _27-03-19 __ Het perfecte project ___________________________________________________________________________ 9831

154508 _27-03-19 __ Agile Project Management® (Practitioner certificate + exam ___ 1982

154988 _28-03-19 __ Projectmatig werken voor niet-projectmanagers ________________________ 1831

75161 ___28-03-19 __ Conflicthantering _______________________________________________________________________________ 2018

106990 _28-03-19 __ Core management skills __________________________________________________________________ 2550

140935 _28-03-19 __ Skills die morgen het verschil maken - inkoop 4.0 ______________________ 9831

116592 _28-03-19 __ Agile pm foundation & exam ____________________________________________________________ 1050

143723 _29-03-19 __ Van perfectionist naar optimalist ____________________________________________________ 2020

143678 _01-04-19 __ Presteren met processen _________________________________________________________________ 9831

116561 _01-04-19 __ Prince2® foundation & exam __________________________________________________________ 1050

143246 _02-04-19 __ Financieel management voor de niet-financiële manager _________ 2020

145406 _02-04-19 __ Aanspreken? gewoon doen! _____________________________________________________________ 9831

154130 _02-04-19 __ Facility management van A tot ________________________________________________________ 1120

154445 _02-04-19 __ Projectmanagement - Samenwerken in projecten ______________________ 3000

155108 _02-04-19 __ BPMN 2.0: bedrijfsprocessen modelleren _____________________________________ 1982

155038 _03-04-19 __ PPS-masterclass: DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) _____ 2600

VERTEL ONS WAT JE WIL, 
WAAR EN WANNEER.

MEZURE DOET DE REST.

WWW.MEZURE.BE
INFO@MEZURE.BE 

partner van SYNTRA Brussel

TOUR & TAXIS
Havenlaan 86C
1000 Brussel

TRAINING & COACHING OP MAAT:
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medewerkers

• Leidinggeven & 
project management 

• Sales & marketing

• Veiligheid & kwaliteit

• Taal & diversiteit

SYNT-05_18-SYNT-1699_mezure_v2.indd   2 23/05/18   10:37

Verhoog je impact door bewust te spreken en aandachtig te luisteren.  
Kies voor helderheid, gedragen oplossingen en succes met 

Verbindende Communicatie. 

www.humanmatters.eu

15+
MEER DAN 15 JAAR ERVARING

MET VERBINDEND COMMUNICEREN
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Op 24/01 kwamen meer dan 300 L&D verantwoordelijken samen in Blue Point Brussels voor de 4e editie van Proeverijen, uw L&D Festival. 
Omdat het event voortijdig uitverkocht was, wordt er in 2020 en 2021 uitgeweken naar De Montil in Affligem.

Op 21/02 organiseerden Stimulearning en FOD Bosa het event Top100 Tools for Learning met de steun van Groupe Epsilon. 
Dit tweetalige event wordt herhaald op 20/02/20. Wie interesse heeft om zelf iets voor te stellen kan zich nu al aanmelden.

TOOLS FOR LEARNING
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155025 _04-04-19 __ Trendwatching: technieken voor trendanalyse _____________________________ 3000

116598 _08-04-19 __ Prince2 agile® foundation _______________________________________________________________ 1050

155021 _23-04-19 __ Programmamanagement: het coördineren van verschillend _____ 1120

155033 _23-04-19 __ Overheidsopdrachten: onderzoek en evaluatie van offertes_______ 2600

154932 _23-04-19 __ Change management: veranderingen in organisaties _________________ 2600

154901 _23-04-19 __ Certified Scrum Product Owner ______________________________________________________ 3000

155014 _24-04-19 __ Business process management van A tot Z___________________________________ 2930 

119936 _24-04-19 __ Fleet services - inkoop, management & inrichting: toolbox _______ 9831

155105 _24-04-19 __ PRINCE2® Agile Practitioner (+ exam) __________________________________________ 1982

142191 _25-04-19 __ Balans lezen voor niet-specialisten ________________________________________________ 2020

79489 ___25-04-19 __ Scrummaster fundamentals & exam _____________________________________________ 1050

155028 _25-04-19 __ Public Affairs en Lobbying ________________________________________________________________ 1120

154878 _25-04-19 __ Certified ScrumMaster (Nederlandstalige training) ____________________ 3000

154938 _25-04-19 __ Communicatietraining voor leidinggevenden ________________________________ 1982

154465 _25-04-19 __ Strategie implementatie: realiseren van business objective ______ 3000

154122 _26-04-19 __ MS Excel voor inkopers _____________________________________________________________________ 1120

155017 _26-04-19 __ Masterclass Projectmanagement - Methoden en technieken ____ 9051

154172 _30-04-19 __ Inkoop: essentiële aandachtspunten ______________________________________________ 3000

154178 _06-05-19 __ Inkoop: bouwstenen inkoopstrategie ______________________________________________ 3000

154693 _06-05-19 __ Agile GDPR in business en IT projecten _________________________________________ 3000

143707 _06-05-19 __ Doelgerichte (re-)layout van uw magazijn _____________________________________ 2020

143687 _07-05-19 __ Dienend leidinggeven ________________________________________________________________________ 2020

145207 _07-05-19 __ Uw rol als business analist ______________________________________________________________ 9831

154871 _07-05-19 __ Projectmanagement - Omgaan met verandering _________________________ 3000

155029 _07-05-19 __ Bereik betere resultaten met gerichte KPI’s _________________________________ 2600

155069 _07-05-19 __ PRINCE2® Practitioner + Exam ______________________________________________________ 9300

154198 _08-05-19 __ Inkoop: juridische aspecten (basisopleiding - module 3) ____________ 3000

63493 ___08-05-19 __ Prince2® practitioner & exam ________________________________________________________ 1050

95603 ___08-05-19 __ Lean administration - hoe groeien naar een paperless ______________ 9831

123502 _09-05-19 __ Business analysis fundamentals _____________________________________________________ 1050

145120 _09-05-19 __ Statistiek voor laboratoriummedewerkers____________________________________ 2030

154204 _09-05-19 __ Onderhandelingstechnieken voor inkopers ___________________________________ 9831

154756 _09-05-19 __ Legal essentials: de juridische basis voor elke manager ___________ 1120

155213 _09-05-19 __ E-tendering en E-notificatie volgens de nieuwe wet ___________________ 1982

155074 _10-05-19 __ Masterclass Projectmanagement - Leidinggeven ________________________ 9051

144359 _10-05-19 __ Beter projectmanagement _______________________________________________________________ 8200

143682 _10-05-19 __ Eén fan per dag __________________________________________________________________________________ 2020

140955 _10-05-19 __ Sla - service level agreements ________________________________________________________ 9831

116601 _13-05-19 __ Pmi® project management professional (pmp) ___________________________ 1050

116567 _13-05-19 __ Msp foundation ___________________________________________________________________________________ 1050

143724 _13-05-19 __ Van perfectionist naar optimalist ____________________________________________________ 9831

145204 _13-05-19 __ Masterclass in supply chain management ____________________________________ 2020

154889 _13-05-19 __ Certified ScrumMaster _____________________________________________________________________ 1982

154948 _14-05-19 __ Opleiding conflicthantering ______________________________________________________________ 1982

154627 _14-05-19 __ Digitaliseer uw informatie, documenten en processen _______________ 3000

154477 _14-05-19 __ KPI’s in overheid en non-profit ________________________________________________________ 1982

145415 _14-05-19 __ De 8 gouden regels voor succesvolle communicatie ___________________ 9831

116568 _15-05-19 __ Msp practitioner _________________________________________________________________________________ 1050

145423 _15-05-19 __ Sla - service level agreements ________________________________________________________ 2020

154862 _16-05-19 __ Projectmanagement - Plannen, budgetteren en opstarten  _______ 1982

155036 _16-05-19 __ Strategie vanuit de praktijk ______________________________________________________________ 9300

155039 _16-05-19 __ New Product Development: van idee tot groei ______________________________ 1831

143680 _16-05-19 __ Resultaatgericht prospecteren ________________________________________________________ 9831

116549 _20-05-19 __ Scrummaster fundamentals & exam _____________________________________________ 9051

De Myers-Briggs 
Type Indicator®

Het meest gebruikte 
persoonlijkheidsinstrument 
ter wereld

 - 12-14 maart | 02 april 2019, Zwijnaarde
 - 22-24 juli | 26 juli 2019, Brussel
 - 08-10 oktober | 29 oktober 2019, Antwerpen
 - 09-11 december | 13 december 2019, Brussel

Help mensen op hun best te zijn
Bel op 02 / 7092919, email belgie@themyersbriggs.com  
of ga naar www.themyersbriggs.com 

Een MBTI-
sessie is van 

onschatbare 
waarde.
Regiomanager,  
Celesio group

MBTI Foundation programma:

Agressiebeheersing 
via Blended Learning

A+

Vraag meer informatie over de learning journey in 
agressiebeheersing via info@crimecontrol.be  

of op het nummer +32 16/23 11 67.

www.crimecontrol.be 
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KRACHTIGE KEUZES
Jessica van Wingerden en Janneke Schenning # Thema # 978-9-462-72154-8 # 160 p. # paperback
Goed gewerkt vandaag? Geïnspireerd en vol energie jouw unieke bijdrage geleverd? Of ben je toch niet helemaal tevreden over 
de plek waar je loopbaan je naartoe heeft gebracht? Zeg eens eerlijk: is de match tussen jouw kwaliteiten en je werk nog steeds 
‘made in heaven’? Of zijn jij en je baan misschien wat uit elkaar gegroeid? Dan is het tijd om de regie te pakken en krachtige 
keuzes te maken.
In dit boek vind je alle ingrediënten die je nodig hebt om doelgericht in actie te komen: inspirerende interviews met mensen die 
krachtige keuzes hebben gemaakt, concrete opdrachten om direct in beweging te komen, relevante inzichten uit de wetenschap 
praktisch vertaald en toegang tot een online Krachtige Keuze Scan inclusief persoonlijk feedbackrapport.
Niets houdt je meer tegen. Het is echt een kwestie van kiezen!

DE NETWERKEXPEDITIE
Geert Nijs # LannooCampus # 978-9-401-45603-6 # 240 p. # paperback
Veel bedrijven implementeren sociale technologie zoals Microsoft Teams of Yammer, IBM Connections, Jive, Workplace by 
Facebook ... Soms met verdeeld succes. Meestal ligt de focus tijdens de implementatie op de technologie en minder op de 
nieuwe mindset die nodig is om het gebruik van sociale technologie tot een succes te maken.
De netwerkexpeditie bespreekt hoe je met een bottom-upaanpak de zoektocht aanvat naar een slimmere manier van 
samenwerken binnen je team of community. Aan de hand van drie reizen leer je hoe je een moderne sociale manier van 
samenwerken creëert in je organisatie en in je externe professionele netwerk. De focus ligt daarbij op een ander denkkader, 
waarbij de technologie een ondersteunende rol speelt. Met de concrete tips en heldere voorbeelden uit dit boek ben je helemaal 
gewapend om je expeditie op te starten en samenwerken echt anders in te vullen.

BLENDED LEARNING
Tobe Baeyens # Politeia # 978-2-509-03351-2 # 144 p. # paperback
Er zijn oneindig veel vragen waarop we het antwoord niet weten. Maar één ding weten we wel: de toekomst is digitaal. 
Computers en smartphones maken nieuwe innovatieve werkvormen mogelijk, waardoor technologie tegenwoordig ook op 
een succesvolle manier in het onderwijs kan ingezet worden. In dit boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe je aan de slag kan 
gaan met blended learning door online doelstellingen, opdrachten en activiteiten op elkaar af te stemmen. Er wordt besproken 
hoe digitaal leren de motivatie van de studenten kan verhogen en hoe de rol van de docent daarbij verschuift van onderwijzer 
naar begeleider. Hoe ontwerp je een digitale cursus? Hoe ondersteun je studenten digitaal en geef je feedback? Hoe ziet de 
onderwijsinstelling van de toekomst eruit? Hoe kies je geschikte digitale tools? Hoe richt je een klaslokaal en een schoolgebouw 
in? Dit boek is een waardevolle informatiebron voor docenten, onderwijsondersteuners en beleidsmedewerkers op alle 
onderwijsniveaus die (meer) willen inzetten op blended learning.

PLEASED TO MEET YOU 
Axelle De Roy # Thema # 978-9-058-71946-1 # kaartspel
This game allows the participants in your training session to get to know each other in a fun and accessible way.
Training sessions always start with an introductory round. There is a good reason for this, as people need to get to know each 
other in order to feel safe. Safety is one of the fundamental conditions for learning.
This game allows the participants in your training session to get to know each other in a fun and accessible way. At the same time 
the game offers the possibility to delve a little deeper with participants and in doing so move beyond the ‘standard round’. You get 
to know yourself and each other on a different level.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Charlotte Staats # Thema # 978-9-462-72158-6 # 180 p. # paperback
Dit is het boek dat je eerder had willen lezen. Die keer toen je ’s avonds uitgeput op de bank zat, met je handen in het haar na 
een onbevredigende teamvergadering. Want leidinggeven is soms zo eenvoudig niet. Hoe zorg je dat je team kan excelleren én 
houd je het voor jezelf ook nog een beetje leuk? Het antwoord op die vraag begint bij stevig persoonlijk leiderschap.
Wie ben je en waar sta je voor? Als mens en als leider? Deze vragen heb je niet van de ene op de andere dag beantwoord. 
En zelfs dan: persoonlijk leiderschap is nooit klaar. Want hoeveel ervaring je ook hebt: wat gisteren werkte, werkt morgen 
waarschijnlijk anders of niet. Waarschijnlijk spoor je je collega’s om zich te blijven ontwikkelen. Dat geldt ook voor jou. Maar hoe? 
Waar moet je beginnen en hoe maak je een selectie uit alles wat er over dit onderwerp geschreven is?
Hulp is onderweg. Charlotte Staats zet de belangrijkste actuele inzichten, theorieën en best practices over persoonlijk 
leiderschap voor je op een rij en koppelt daaraan praktische handvatten die je direct in je eigen werk kunt toepassen. 
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DIVE AT WORK 
Tim Christiaens # LannooCampus # 978-9-401-45883-2 # 124 p. # paperback
Knip de virtuele leiband door, pak je uitstelgedrag aan, plan een wekelijks shituur. Kun jij nog nadenken op kantoor? Als je 
vraagt waar kenniswerkers het vandaag lastig mee hebben, is het gebrek aan focus vaak het eerste antwoord. Permanente 
bereikbaarheid, een overvolle mailbox en lange vergaderdagen ondermijnen onze productiviteit.
Toch kun je het verschil maken door doelgericht te duiken (tijd besteden aan je belangrijkste werkactiviteiten die je volle 
aandacht vereisen) en slim te surfen (alledaagse taken afwerken die minder concentratie vergen).
Dive at work biedt je de juiste tools om in tijden van artificiële intelligentie en robots opnieuw grip op je werkdag te krijgen.

OUT OF OFFICE
Sabine Tobback # LannooCampus # 978- 9-401-45771-2 # 200 p. # paperback
Verzet jij bergen werk vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Krijg je soms te horen dat je (té) hard werkt? Vind je dat jij 
als leidinggevende het hardst werkt van iedereen? En stel je zelden een out of office in? Antwoord je 'ja' op minstens twee van 
deze vragen? Dan is de kans groot dat je een harde werker bent. Daar is niets mis mee, op voorwaarde dat je hard werkt volgens 
de regels van de kunst. Als je de 'top' wilt bereiken en daar wilt blijven, moet je namelijk inzicht hebben in waarom je hard werkt.
Een harde werker word je niet, je bent het. Hardwerkende leiders hebben een haarscherpe training nodig, net als 
straaljagerpiloten. Aan de hand van die vergelijking biedt dit boek een eenduidige succesformule voor harde werkers, hun (bege)
leiders, coaches en hr. Je bereikt op korte en lange termijn de gewenste resultaten, professioneel én privé.
In Out of Office doorbreekt Sabine Tobback, zelf een harde werker pur sang, de taboes over hard werken. Ze onderscheidt vier 
types van harde werkers. Aan de hand van zelftests, gerichte vragen, schema's en checklists, krijg je inzicht in je eigen type en 
werkgedrag.

50 VERANDERPRINCIPES
Theo Janssen Peter Brouwer # Boom uitgevers Amsterdam # 978-9-024-42719-2 # 224 p. # paperback
Praktische handvatten om je complete organisatie écht te kunnen veranderen.
Iedereen herkent de frustraties en het cynisme bij wéér een nieuw verandertraject. Bestaande verandermethodes realiseren niet 
het gewenste duurzame effect. Organisaties zijn een samenspel van systeem (structuur, afspraken en regels) en gedrag (acteren 
en communiceren van mensen), gezamenlijk gericht op de bedoeling van de organisatie. Traditionele verandermethodes falen 
omdat ze te weinig rekening houden met de gedragskant van verandering. Dat kan beter, en wel door rechtstreeks op gedrag in 
te grijpen met interventies die gebaseerd zijn op psychologische gedragsprincipes. Dit toegankelijke boek beschrijft de laatste 
inzichten in de werking van ons brein en ons gedrag, en past die toe in interventies die wél werken.

75 WERKVORMEN VOOR AGILE-LEAN TEAMCOACHING
Aty Boers en Marijke Lingsma # Boom uitgevers Amsterdam # 978-9-024-40395-0 # 192 p. # paperback
De praktische handvatten bij het succesvolle De 10 principes voor agile-lean teamcoaching. Een onmisbaar boek in de 
bagage van agile, agile-lean en teamcoaches. Dé basis voor wendbare organisaties zijn zelforganiserende teams: die nemen 
eigenaarschap voor hun resultaten én voor volwassen onderlinge interactie. Deze teams ontstaan niet zomaar; dat vraagt 
om professionele begeleiding. In hun boek De 10 principes van agile-lean teamcoaching laten Aty Boers en Marijke Lingsma 
zien hoe die begeleiding eruit kan zien. Belangrijk hierbij is het inzetten van een passende werkvorm, aansluitend bij wat een 
team te leren heeft om stappen te zetten in zijn groei. 75 Werkvormen voor agile-lean teamcoaching biedt deze werkvormen. 
Onderscheidend is het samenspel van benaderingen vanuit agile, scrum en lean met die van teamcoaching. De werkvormen zijn 
geordend volgens de Plan-Do-Check-Act-benadering. Bij iedere werkvorm is aangegeven voor welke situatie deze inzetbaar is 
en welke varianten mogelijk zijn. Ook worden tips gegeven voor het zodanig inzetten van werkvormen dat het 
eigenaarschap zo veel mogelijk bij het team ligt.

SPANNENDE MOMENTEN IN COACHING
Erik De Haan # Boom uitgevers Amsterdam # 978-9-024-40267-0 # 304 p. # paperback
Spannende momenten in coaching gebruikt data uit vele honderden coachingsgesprekken om 
te onderzoeken hoe (executive) coaching cliënten van moment tot moment ondersteunt en 
verandert - of niet. Het boek ontsluit hiermee een uitgebreid onderzoek dat is verricht naar 
spannende momenten in coaching. Deze momenten zijn onderzocht vanuit het perspectief van 
coachees, coaches en opdrachtgevers van coachingsgesprekken.
Het boek biedt coachingsprofessionals toegang tot een grote hoeveelheid research en geeft 
hun praktische suggesties voor hun gesprekken en opdrachten, voor hoe beter te coachen 
en voor hoe beter rekening te houden met de omstandigheden. Op basis van de empirische 
resultaten presenteert het ook een aantal vernieuwende coachingsmodellen die direct kunnen 
worden ingezet.

CULTURE ‘BOOK’ CLUBS
 Lees je graag? Deel je graag? 

Netwerk je graag?
We gaan met een héél beperkte 
groep uit eten om de Lessons 
Learned uit boeken te delen.  

Wij leveren de boeken,  
jullie delen de  

restaurantkosten. 

LEREN UIT BOEKEN
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TRAIN JEZELF TOT  
EEN WAUW-TRAINER!
Wat is je rol als trainer in een sterk veranderde en digitale wereld? Hoe maak je 
een training boeiend van A tot Z? Wat kun je doen om het rendement van  
je trainingen te verhogen? Deze en vele andere vragen neemt Elke Van Parys 
onder de loep in haar boek ‘De kunst van het trainen’. 

Word een WAUW-trainer
Om vandaag de dag succesvol te zijn als trainer is er meer nodig dan vakkennis 
en passie alleen. Een WAUW-ontwerp, WAUW-skills en een WAUW-brand zijn 
minstens even belangrijk. Het gebeurt wel vaker dat trainers vastlopen in een  
van deze drie fasen. Daardoor halen ze als trainer niet het resultaat en de 
voldoening die ze nastreven. Dat is meteen de reden waarom Elke Van Parys  
dit boek schreef: om trainers – en bij uitbreiding iedereen die af en toe trainingen 
en presentaties geeft – onmiddellijk bruikbare tips en inzichten aan te reiken, 
zodat ook zij kunnen schitteren als trainer, offline en online.

‘De kunst van het trainen’ is opgebouwd uit drie delen die achtereenvolgens 
inzoomen op elk van de drie fasen: het ontwerp van de training, de training zelf 
(zowel offline als online) en de marketing en branding errond (offline en online). 
Elk van die fasen – en bijgevolg ook elk onderdeel van het boek – is even 
belangrijk en krijgt daarom evenveel aandacht. Zonder WAUW-ontwerp is het 
immers onmogelijk om een WAUW-training te geven. Zonder WAUW-training 
maak je geen ambassadeurs van je trainees. Zonder WAUW-brand ben en blijf je 
onvindbaar voor je (toekomstige) klanten. En zonder klanten, geen business,  
maar dat spreekt voor zich.

Kortom, een succesvolle training geef je niet à l’improviste en in goede marketing 
schiet je niet met losse flodders. Beide zijn het resultaat van een strak plan en 
een onderbouwde strategie waarbij je klant of trainee in het middelpunt staat.  
Het gaat niet om jou, het gaat om de ander.

“ Of ik het boek ‘De kunst van het trainen’ zou kopen? 
Dit lijkt me een overbodige vraag. Ik heb tips en 
inzichten gevonden in zowat alle delen van het boek. 
Dit boek is gewoonweg een must read voor aankomende 
nieuwe trainers én oude rotten in het vak.” 
KATHLEEN GEENS, GLOBAL LEARNING SOLUTIONS MANAGER BIJ TNT

De perfecte energieboost
Dit boek geeft een helder overzicht van de belangrijkste principes van online 
en offline trainen. Het staat boordevol getuigenissen en inzichten die je zullen 
helpen om succesvol en met plezier te trainen. De vele tips zijn 
de perfecte energieboost om (opnieuw) uit de startblokken 
te schieten als trainer en ook het online trainen dankbaar te 
omarmen.

Want of je het nu wil of niet: online trainen is hot en zal in 
de toekomst alleen maar aan belang winnen. Zeker als 
je weet dat Generatie Z volop aan het binnenstromen is 
in onze bedrijven. Deze screenagers zullen de komende 
jaren meer en meer onze werkvloeren en dus ook onze 
trainingslokalen bevolken. Als je ook voor deze generatie 
aantrekkelijk wilt zijn, heb je geen andere keus dan mee 
aan boord te stappen van de digitale trein.

DE KUNST VAN  
HET TRAINEN
PRAKTIJKBOEK 
VOOR STARTERS EN 
PROFESSIONALS DIE 
ZICHZELF WILLEN 
HERUITVINDEN

# LannooCampus 
# 978-9-401-45884-9
# 200 p.
# paperback 

#  Praktijkboek dat zich exclusief 
richt tot professionele trainers 

#  Zowel offline trainen als 
online trainen komen aan bod 

#  De auteur overloopt elk 
cruciaal aspect: van training 
skills tot personal branding

Elke Van Parys 
Elke Van Parys is al 20 jaar 
actief als professionele 
trainer in en voor bedrijven. 
In 2010 richtte ze heydays” 
op, een trainingsinstituut 
gespecialiseerd in onder meer 
peoplemanagement en train-
the-trainer. Op sociale media 
valt ze op met haar blogs en 
talrijke trainingsfilmpjes.



OPEN OPLEIDINGEN

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

155532 _20-05-19 __ Projectmanagement - Omgaan met verandering _________________________ 3000

155042 _21-05-19 __ Business Analyse Technieken: analyse en verzamelen van  _______ 9051

154647 _21-05-19 __ Certified Scrum Product Owner ______________________________________________________ 1831

154950 _21-05-19 __ Management Development Program _____________________________________________ 9300

154914 _21-05-19 __ PRINCE2® Foundation + Exam _______________________________________________________ 1790

143689 _22-05-19 __ Hr kpi’s ________________________________________________________________________________________________ 2020

145128 _22-05-19 __ Projectmanagement met PRINCE2®: Practitioner _____________________ 9831

145129 _22-05-19 __ Agilepm® practitioner ______________________________________________________________________ 9100

145131 _23-05-19 __ Managing Successful Programmes (MSP®): Practitioner _________ 1790

144171 _23-05-19 __ Innovation pickup: digitalisation & new skills _______________________________ 9032

155078 _23-05-19 __ Project Management Office (PMO): van oprichting ______________________ 1030

120009 _27-05-19 __ Project portfolio management _________________________________________________________ 9831

155037 _28-05-19 __ Toekomstdenken en strategisch vooruitkijken _____________________________ 1120

154466 _29-05-19 __ Masterclass Leading the Strategy for Digital Economy _______________ 1120

154675 _03-06-19 __ Visual facilitation essentials ____________________________________________________________ 1982

154686 _03-06-19 __ Projecten plannen en opvolgen met MS Excel ______________________________ 1120

145132 _03-06-19 __ Interne auditor kwaliteit, veiligheid en milieu_______________________________ 9160

145302 _03-06-19 __ Leiding geven aan arbeiders ____________________________________________________________ 2000

143686 _04-06-19 __ Kpi’s die wel werken __________________________________________________________________________ 9831

154517 _04-06-19 __ Business Decision Modeling & Notation (DMN)  __________________________ 9051

154490 _05-06-19 __ Dag van de Projectmanager _____________________________________________________________ 1982

155044 _05-06-19 __ Service design: verbeter de kwaliteit van uw dienst ____________________ 1120

155052 _05-06-19 __ Efficiënt onderhandelen bij overheidsopdrachten ________________________ 9831

155046 _06-06-19 __ Data strategie: driver voor businessresultaten ____________________________ 1831

155026 _06-06-19 __ Overheidsopdrachten van A tot ________________________________________________________ 1982

154880 _06-06-19 __ Certified ScrumMaster (Nederlandstalige training) ____________________ 1030

154852 _06-06-19 __ Projectmanagement - Opvolgen, bijsturen en grip houden  _______ 1982

144168 _06-06-19 __ Innovation pickup: new leadership & brainpower ________________________ 9032

145224 _06-06-19 __ Managing managers __________________________________________________________________________ 9831

120049 _06-06-19 __ Kostprijscalculatie _____________________________________________________________________________ 9831

155279 _07-06-19 __ PRINCE2® Foundation + Examen (Nederlands) __________________________ 3000

155172 _11-06-19 __ Digitale tools voor de projectmanager ___________________________________________ 1982

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Persoonlijke managementvaardigheden
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

99171 ___11-03-19 __ Coaching opleiding: root (blended learning) _________________________________ 1731

141163 _11-03-19 __ Coaching essentials __________________________________________________________________________ 2650

145293 _11-03-19 __ Assertiviteit _________________________________________________________________________________________ 9052

154121 _11-03-19 __ Start to coach: leer ondersteunend coachen ________________________________ 9300

154127 _11-03-19 __ Baas over je brein ______________________________________________________________________________ 1120

143651 _12-03-19 __ Communiceren en onderhandelen met vakbonden _____________________ 9831

142184 _13-03-19 __ Breinproductiviteit en stress ____________________________________________________________ 2020

154133 _13-03-19 __ Beïnvloeden en overtuigen _______________________________________________________________ 9831

154150 _14-03-19 __ Onderhandelingstechnieken: sluit succesvolle deals __________________ 3000

145428 _14-03-19 __ Stress en veerkracht, preventie van burn-out  _____________________________ 2550

95324 ___14-03-19 __ Communicatie met impact: beter communiceren ________________________ 1731

95607 ___18-03-19 __ Leiding geven aan arbeiders ____________________________________________________________ 2020

95681 ___19-03-19 __ Master your to-do list - extra tijd door persoonlijke ____________________ 9831

154189 _19-03-19 __ Krachtig en helder beslissen ___________________________________________________________ 2600

145227 _19-03-19 __ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme __________________ 1880

145414 _19-03-19 __ Communiceren en onderhandelen met vakbonden _____________________ 2020

154348 _19-03-19 __ Probleemoplossend denken_____________________________________________________________ 9300

93111 ___20-03-19 __ Bloom __________________________________________________________________________________________________ 1731

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
• Weddingplanner

Kies een cursus of opleiding op   www.nha.be
Secundair Onderwijs • Beroepscursussen • Eigen zaak • Talen • Hobby
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CURSUS TOP
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9
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219

179

149

349

219

149

179

139

119

249

Boekhouden
Basiskennis
5x € 23,80 of ineens

Bedrijfsbeheer
(Start je eigen zaak)
6x € 23,20 of ineens

Frans, Spaans, Engels, 
Duits, Italiaans, enz
12x € 14,95 of ineens

Praktische Psychologie

Vertegenwoordiger

Administratief Bediende

Nederlands Foutloos 
Schrijven en Spreken

Office

Middle Management

Online Marketing

12x € 12,45 of ineens

6x € 36,50 of ineens

12x € 29,10 of ineens

6x € 24,85 of ineens

5x € 35,80 of ineens

6x € 36,50 of ineens

9x € 27,70 of ineens

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

10

3

5

6

KMO-PORTEFEUILLE
30 OF 40% KORTING

GRATIS
proefles

op nha.be

BDOK 0319.indd   1 15-02-19   15:36
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CRYSTAL LEADERSHIP
Ontwikkel leiderschap 
in jouw organisatie

C R Y S T A L  L E A D E R S H I P

De bedrijfswereld 
verandert sneller dan 
ooit en wordt steeds 
complexer. Nieuwe 
uitdagingen vragen 
om nieuwe vormen van 
leiderschap. Vraag jij 
je wel eens af hoe het 
staat met jouw leider-
schapskwaliteiten? 
Vink voor jezelf af of je 
potentieel hebt om een 
meer leidinggevende 
functie op te nemen. 

↗Deze rationele en 
relationle vaar-
digheden maken 

deel uit van het concept 
Crystal Leadership. Kluwer 
Opleidingen, samen met 
Linkpower, ontwikkelde dit 
concept om organisaties 
op weg te helpen naar 
effectief leiderschap.

Elke organisatie is uniek 
en vraagt dan ook om een 
gepersonaliseerd traject. 
Via gerichte vragen bij 
directies en hr wordt 
duidelijk welke aspecten 
van leiderschap nog verder 
ontwikkeld kunnen worden 
binnen jouw 
organisatie. De analyse 
onthult dieperliggende 
behoeften en houdt 
rekening met:

• Persoonlijke uitdagingen
• Teams en medewerkers
• Informatie en technologie
• Wijzigingen in 

de organisatie
• Veranderingen in 

de maatschappij

Benieuwd welke intelligenties 
binnen jouw organisatie 
aanwezig zijn? Lees meer over 
Crystal Leadership op 
wkbe.be/crystal-leadership

Zorg jij ervoor dat informa-
tie vlot doorstroomt binnen 
jouw organisatie? Stimuleer 
je jouw team in digital 
savviness? Kies je bewust 
tussen verschillende 
communicatiekanalen? 
Dan ben jij sterk in 
Information Intelligence.

Vat jij als geen ander de 
visie, missie en strategie 
van jouw organisatie? 
Neem je disruptieve vragen 
en ideeën mee in de stra-
tegie? Kan je snel om met 
kansen en bedreigingen? 
Jouw Intelligence is vooral 
Strategic.

Vertaal jij strategische 
veranderingen naadloos 
naar een vlotte uitvoering? 
Optimaliseer jij processen 
en streef je naar voortdu-
rende verbetering? 
Stel jij bij onderbezetting 
prioriteiten voor het team 
in functie van de strategie? 
Execution Intelligence is 
jouw tweede naam.

Streef jij er voortdurend 
naar om jouw zelfkennis te 
vergroten? 
Ben je je bewust van 
jouw leiderschaps- en 
communicatiestijl? Werk 
je aan je eigen veerkracht 
en wendbaarheid? Jouw 
grootste troef is 
Self Intelligence.

Kan iedereen bij jou terecht 
voor een portie empathie 
door jouw alertheid voor 
burn-outs? Maak je indivi-
duele zaken bespreekbaar? 
Dan ben jij fantastisch in 
Emotional Intelligence.

Hou jij je het liefst 
bezig met coaching en 
groepsdynamiek? Zet je 
in op de ontwikkeling van 
jouw teamleden? Jouw 
intelligentie situeert 
zich binnen People, 
Relations en Systems.

STRATEGIC 
INTELLIGENCE

EMOTIONAL 
INTELLIGENCE

PEOPLE, RELATIONS & 
SYSTEMS INTELLIGENCE

SELF INTELLIGENCE

EXECUTION
INTELLIGENCE

INFORMATION 
INTELLIGENCE

Crystal Leadership Advertorial_V2.indd   1 25/02/2019   15:28
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LEERLOCATIES

 leerlocaties.bedrijfsopleidingen.be 

 events.bedrijfsopleidingen.be (ook p. 25)

De Schuur - Meetingrooms  
2570 Duffel
+32 15 36 35 05
deschuur-meetingrooms.be
info@deschuur-meetingrooms.be

6

Kasteelhoeve Wange  
3400 Landen
+32 16 78 84 42
kasteelhoevewange.be 
info@kasteelhoevewange.be

3

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

2

Van der Valk Hotel Nazareth
9810 Nazareth
+32 9 382 28 28 
hotelnazareth.be
i.beirnaert@nazareth.valk.com

5

2

9
12

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

7

4

7

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

1

10

6
1

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

4

15

2

1
14

4

5 16
8

6

3

13

3

17
11



13

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

8

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

9

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

12

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

14

Mezure  
1000 Brussel
+32 2 421 17 70
mezure.be
info@mezure.be

11

Leerklooster  
9080 Beervelde
+32 9 336 31 64 
liesbet@leercentrumhk.be

10

Farm of Inspiration
2500 Lier
+32 496 23 84 14
farmofinspiration.be 
hilde@farmofinspiration.be

13

Pladutse 3  
9700 Melden
+32 474 82 89 26
pladutse3.be
info@pladutse3.be

15

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

16

Business Faculty  
1120 Neder-Over-Heembeek
+32 2 264 13 11 
www.businessfaculty.be
bfaculty@bfaculty.be

17



OPEN OPLEIDINGEN

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

145426 _21-03-19 __ Stoppen met piekeren _______________________________________________________________________ 2870

154180 _25-03-19 __ Stress (h)erkennen - aan de slag met uw eigen stress _______________ 1982

154182 _26-03-19 __ Snellezen _____________________________________________________________________________________________ 9051

143736 _26-03-19 __ Nlp master practitioner  ___________________________________________________________________ 1880

143747 _26-03-19 __ Nlp practitioner __________________________________________________________________________________ 1880

116660 _27-03-19 __ Coaching opleiding certified coach: grow ______________________________________ 1731

143657 _28-03-19 __ Leiding geven aan arbeiders ____________________________________________________________ 9831

79460 ___29-03-19 __ Professionele teamcoach supervisie opleiding _____________________________ 1731

144419 _02-04-19 __ Stakeholder management ________________________________________________________________ 2650

154689 _02-04-19 __ Commercieel inzicht voor niet-verkopers _____________________________________ 9300

145408 _03-04-19 __ Afspraak is afspraak _________________________________________________________________________ 9831

145158 _03-04-19 __ Emotioneel intelligent communiceren ___________________________________________ 9831

154207 _04-04-19 __ Out of the box denken … en terug ___________________________________________________ 3000

154209 _04-04-19 __ Werkgeluk op basis van talenten ____________________________________________________ 1982

143667 _04-04-19 __ Elke dag uw mailbox leeg _________________________________________________________________ 9831

99179 ___05-04-19 __ Professionele coach supervisie opleiding ______________________________________ 3360

143780 _15-04-19 __ Verbindende communicatie basis - 3 dagen _________________________________ 3450

135210 _23-04-19 __ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme __________________ 1880

154230 _23-04-19 __ Assertief als medewerker ________________________________________________________________ 9300

144905 _23-04-19 __ Effectiever communiceren met nlp _________________________________________________ 3360

120067 _24-04-19 __ Demotie _______________________________________________________________________________________________ 2020

154271 _25-04-19 __ Time en priority management voor managers _____________________________ 9831

99180 ___29-04-19 __ Professionele coach supervisie opleiding ______________________________________ 1731

154254 _30-04-19 __ Effectief vergaderen __________________________________________________________________________ 1982

145303 _04-05-19 __ Kies voor jezelf ___________________________________________________________________________________ 2800

135061 _06-05-19 __ Verbindende communicatie basis - 2 dagen _________________________________ 2800

154284 _06-05-19 __ Mindfulness: Positief omgaan met stress _____________________________________ 1982

154288 _07-05-19 __ Emotionele intelligentie en NLP _____________________________________________________ 3000

154293 _07-05-19 __ Doelgericht en duurzaam netwerken _____________________________________________ 1790

143670 _07-05-19 __ Schaamteloos delegeren __________________________________________________________________ 2020

145299 _07-05-19 __ Assertiviteit _________________________________________________________________________________________ 8400

145425 _07-05-19 __ Mini mba: masterclass in management _________________________________________ 9831

145300 _08-05-19 __ Geweldloos communiceren en omgaan met mensen __________________ 8800

144211 _08-05-19 __ Body language - lichaamstaal beheersen en gebruiken _____________ 8500

154277 _09-05-19 __ Stress verminderen: eenvoudig en voorgoed ________________________________ 9120 

119900 _13-05-19 __ Extreem productief ____________________________________________________________________________ 2020

154301 _13-05-19 __ Coach uzelf! ________________________________________________________________________________________ 1030

154311 _15-05-19 __ Time management: uw tijd, prioriteiten en stress onder  ___________ 9300

154315 _15-05-19 __ Bemiddelen en onderhandelen: Bringing people to yes! ____________ 1831

143756 _16-05-19 __ Van gelijk hebben naar gelijk krijgen _____________________________________________ 9831

144225 _16-05-19 __ Timemanagement______________________________________________________________________________ 8500

145156 _16-05-19 __ Voeren van moeilijke gesprekken ___________________________________________________ 2020

144046 _20-05-19 __ Harder praten helpt niet ___________________________________________________________________ 9831

95323 ___20-05-19 __ Coaching opleiding combi root-grow  _____________________________________________ 1731

14980 ___21-05-19 __ Communicatievaardigheden ____________________________________________________________ 9000

26533 ___21-05-19 __ Verdieping: systemisch coachen en managen ______________________________ 1731

143672 _21-05-19 __ Workshop voor de spitsuurvrouw ____________________________________________________ 2020

145739 _21-05-19 __ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme __________________ 1880

95338 ___22-05-19 __ Team coaching____________________________________________________________________________________ 1731

154339 _22-05-19 __ Beïnvloeden en overtuigen _______________________________________________________________ 9120 

154345 _22-05-19 __ Stress verminderen: beter omgaan met uw stress ______________________ 9051

154350 _24-05-19 __ Constructief omgaan met verandering __________________________________________ 9300

145424 _24-05-19 __ Van gelijk hebben naar gelijk krijgen _____________________________________________ 2020

120097 _27-05-19 __ Onzichtbaar verhoren ________________________________________________________________________ 2020

143731 _28-05-19 __ Zo word je een productiviteits ninja ________________________________________________ 9831

143754 _03-06-19 __ De psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo’s ________ 2020
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TOP10
BEDRIJFSOPLEIDINGEN
1  TAAL  Kluwer Opleidingen / Elohim Language Services / Elan Languages / Lerian-Nti Languages 
2  ONDERHANDELEN  De Gussem Training & Consulting / Kluwer Opleidingen / SBM - Syntra voor Bedrijf en Medewerkers /  

AMVR / IFBD - Institute for Business Development / SD Worx Learning
3 LEIDER  Kluwer Opleidingen / Hilde Mariën Coaching en Opleiding / IFBD - Institute for Business Development / HRD Academy
4  COACH  De Gussem Training & Consulting / Kluwer Opleidingen / Prana Training & Coaching / The Coaching Square / Systo / 

Quintessence Consulting / De Gussem Training & Consulting / AMVR / Hilde Mariën Coaching en Opleiding / HRD Academy /  
Het Ontwikkelingsinstituut / Amelior / SD Worx Learning

5  COMMUNICATIE  De Gussem Training & Consulting / IFBD - Institute for Business Development / Elohim Languages / 
Quintessence / Walk Your Talk / Expert Academy / Cameleon Business Training / AMVR / Syntra Bizz / SD Worx Learning / Tryangle /  
Kluwer Opleidingen / ElaN Languages / SBM - Syntra voor Bedrijf en Medewerkers / Human Matters / Uit Jezelf

6 EXCEL  IFBD - Institute for Business Development / Kluwer Opleidingen / InFidem / SD Worx Learning 
7  TIME MANAGEMENT  De Gussem Training & Consulting / Expert Academy / Syntra Bizz / SD Worx Learning / AMVR /  

The European Training House / Kluwer Opleidingen / SBM - Syntra voor Bedrijf en Medewerkers 
8  STRESS  De Gussem Training & Consulting / Kluwer Opleidingen / Prana Training & Coaching / AMVR / SD Worx Learning /  

Hilde Mariën Coaching en Opleiding / IFBD - Institute for Business Development / Syntra BIZZ / Tryangle 
9 INDESIGN   Catena Company / Syntra Bizz / Mezure 
10  TRAINER   De Gussem Training & Consulting / Kluwer Opleidingen / SBM - Syntra voor Bedrijf en Medewerkers / SD Worx Learning / 

the house of change
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Cultureel  
Management  

& Globalisering 
Greet Training, ChinaConduct

Economie,  
Administratie, Fiscaliteit 

en Wetgeving 
Kluwer Opleidingen

E-learning & 
Afstandsleren 

GoodHabitz, MOOCFactory,  
Prana Training & Coaching,  
The Learning Hub, TinQwise, 

Flowsparks, Dyna Learn

L&D 
SOLUTIONS
De wereld rondom ons wijzigt razendvlug, zo ook L&D. Om die reden hebben wij het tabblad 
advies op www.bedrijfsopleidingen.be gewijzigd in het tabblad L&D Solutions. Een aantal 
adviescategorieën werd verwijderd en er kwamen er een aantal bij. Dit alles om aan de huidige 
tendensen in de markt te kunnen voldoen. We tellen 27 categorieën in de rubriek ‘L&D Solutions’

Omgaan met  
emoties en conflicten 

Synergo HR, Greet Training,  
De Gussem Training & Consulting, 

Coachinghouse, AMVR,  
Training & Coaching Square, 
GoodHabitz, CrimeControl, 

Kluwer Opleidingen

Organisatie- 
ontwikkeling 

De Gussem Training & Consulting, 
Amelior, Coachinghouse, Philip 

Lievens, Kluwer Opleidingen, Synergo 
HR, Training & Coaching Square, 

Changelab

Performance  
Support

Xprtise, De Opleidingscoach, 
Flowsparks, TinQwise

Inkoop, Verkoop  
en Logistiek 

AMVR, Kluwer Opleidingen

Kennismanagement  
& Creativiteit 

Coachinghouse, Learnia

Leiding geven  
& Coachen

Greet Training, Amelior, Coachinghouse, 
De Gussem Training & Consulting, 

Hilde Mariën Coaching en Opleiding, 
Geert Haentjens Training & Consulting, 
WayFinders, ChinaConduct, Tryangle, 

Philip Lievens, Allanta, Kluwer Opleidingen,  
Training & Coaching Square,  

Synergo HR, AMVR

Taal 
ElaN Languages

Teambuilding
GoodHabitz, Event Masters,  
Prana Training & Coaching,  

Changelab

Assessments  
& Certificaties 
WayFinders, Flowsparks

Timemanagement - 
Stresshantering 

De Gussem Training & Consulting, 
Hilde Mariën Coaching en Opleiding, 

Kluwer Opleidingen, Amelior, 
Coachinghouse, AMVR, GoodHabitz, 

Prana Training & Coaching,
Master your email, Tryangle



Gepersonaliseerd  
en Adaptief Leren

MOOCFactory, The Learning Hub, 
Xprtise, TinQwise

Gezondheid en  
Welzijn 

Amelior, Kluwer Opleidingen, 
Ergoconsultants, Tryangle 

Immersive Learning: 
Video, AR, VR

GoodHabitz, The Learning Hub, 
Flowsparks, TinQwise

Persoonlijke 
Ontwikkeling 

Synergo HR, Greet Training, Amelior, 
De Gussem Training & Consulting, 

Hilde Mariën Coaching en Opleiding, 
AMVR, Training & Coaching Square, 

Coachinghouse, GoodHabitz, Amelior, 
Kluwer Opleidingen, WayFinders,  

Prana Training & Coaching,  
De Opleidingscoach

Play  
& Games

The Learning Hub,  
T&C Blended & Embedded Learning, 

TinQwise

Proces- & 
projectmanagement 

Amelior, Constraint Management 
Center Belgium, Kluwer Opleidingen, 

Allanta

LMS, Learning  
Portals & Learning 

Experience Platforms
MOOCFactory, The Learning Hub, 

Flowsparks, TinQwise

Loopbaan,  
Talent en Leren 

Amelior, Coachinghouse, AMVR, 
Allanta, ROEM, Philip Lievens,  

Geert Haentjens Training & Consulting,  
Training & Coaching Square, 

Bedrijfsopleidingen.be, GoodHabitz, 
Kluwer Opleidingen, WayFinders

Milieu, Veiligheid  
en Kwaliteit 

De Gussem Training & Consulting, 
Amelior, Ergoconsultants,  

Allanta, CrimeControl, 
Kluwer Opleidingen

  Veranderings-  
en Crisismanagement 

Coachinghouse, Kluwer Opleidingen,  
Scotwork BeNeLux, Changelab, 

TinQwise

Bedrijfstheater  
& Acteurs
Klein Barnum

Communicatie,  
PR en Marketing 

De Gussem Training & Consulting, 
AMVR, Kluwer Opleidingen 

Werkplekleren
Xprtise, De Opleidingscoach,  

TinQwise

Digital Skills 
InFidem, Learnia



OPEN OPLEIDINGEN

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

119938 _04-06-19 __ Stress & burn-out preventie op de werkvloer _______________________________ 9831

127646 _04-06-19 __ De psychologie van overtuigen: ijs verkopen aan eskimo’s ________ 9831

83690 ___04-06-19 __ Enneagram ieq9 accreditation training __________________________________________ 1731

145409 _04-06-19 __ Afspraak is afspraak _________________________________________________________________________ 2020

154359 _05-06-19 __ Mind Mapping® _________________________________________________________________________________ 1030

154362 _06-06-19 __ Onderhandelingstechnieken: sluit succesvolle deals __________________ 1030

154366 _06-06-19 __ Creatief denken: van probleem tot innovatieve oplossing ___________ 1982

145419 _06-06-19 __ Fast close ____________________________________________________________________________________________ 2020

145301 _06-06-19 __ Geweldloos communiceren en omgaan met mensen __________________ 2260

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Zakelijke managementvaardigheden
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

95688 ___12-03-19 __ Productief vergaderen _______________________________________________________________________ 9831

140946 _12-03-19 __ Managing people - werken met mensen _______________________________________ 2020

143272 _13-03-19 __ Boeiend en ontspannen presenteren _____________________________________________ 2018

144213 _13-03-19 __ Coachen van medewerkers ______________________________________________________________ 9052

143661 _14-03-19 __ Managing people - werken met mensen _______________________________________ 9831

95761 ___14-03-19 __ Voeren van verzuimgesprekken op de werkvloer _________________________ 9831

145155 _14-03-19 __ Slim interviewen ________________________________________________________________________________ 9831

145186 _14-03-19 __ Masterclass systemisch coachen ____________________________________________________ 9080

143906 _18-03-19 __ Professionele coach __________________________________________________________________________ 1880

154931 _19-03-19 __ Leidinggeven aan arbeiders _____________________________________________________________ 1120

145309 _20-03-19 __ Coachend, inspirerend en resultaatgericht leidinggeven ___________ 2018

145171 _21-03-19 __ Doe-het-zelf leiders - de hiërarchie voorbij __________________________________ 9080

143654 _21-03-19 __ Feedback geven en ontvangen _________________________________________________________ 9831

141137 _27-03-19 __ Leiding geven aan mensen die geen zin hebben __________________________ 9831

154934 _28-03-19 __ Coachend leidinggeven _____________________________________________________________________ 1982

145429 _28-03-19 __ Authentiek leiderschap _____________________________________________________________________ 2550

154940 _02-05-19 __ People management training (leadership basics) ________________________ 1030

154956 _07-05-19 __ Peoplemanagement: basisopleiding werken met mensen _________ 9120 

145226 _07-05-19 __ Financieel management voor niet-specialisten ___________________________ 2018

141141 _07-05-19 __ Van collega naar leidinggevende _____________________________________________________ 2020

45608 ___07-05-19 __ Presentatietechnieken: succesvol presenteren ____________________________ 3001

143681 _09-05-19 __ Prezi als presentatietool bij storytelling ________________________________________ 9831

145310 _09-05-19 __ Coachend, inspirerend en resultaatgericht leidinggeven ___________ 2018

14979 ___10-05-19 __ Mediatraining en omgaan met de pers __________________________________________ 2600

144232 _13-05-19 __ Weerstanden en conflicten ombuigen naar constructief ____________ 8200

120059 _14-05-19 __ Overtuigend presenteren aan topmanagement ____________________________ 9831

154436 _15-05-19 __ Leidinggeven aan collega’s ______________________________________________________________ 1120

14975 ___20-05-19 __ Assertief communiceren - workshop assertiviteit  ______________________ 1982

143691 _20-05-19 __ Low stress presenteren ____________________________________________________________________ 9831

145407 _23-05-19 __ Aansturen van onproductief gedrag________________________________________________ 9831

95745 ___28-05-19 __ Van collega naar leidinggevende _____________________________________________________ 9831

120056 _29-05-19 __ Leiding geven aan mensen die geen zin hebben __________________________ 2020

154685 _04-06-19 __ Changecommunicatie: Hoe zet u communicatie succesvol  _______ 3000

154936 _04-06-19 __ Leidinggeven op afstand ___________________________________________________________________ 9300

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE
Personeel
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

154650 _11-03-19 __ Certified Human Capital Management®: module ________________________ 2600

154049 _12-03-19 __ Sociale wetgeving in België: basisopleiding __________________________________ 9051

154450 _12-03-19 __ Loonadministratie van A tot _____________________________________________________________ 1982

154454 _12-03-19 __ Bonussen ____________________________________________________________________________________________ 1030

154485 _12-03-19 __ De sociale verkiezingen van 2020: de strategische ______________________ 9300

97081 ___12-03-19 __ Mbti foundation programma ____________________________________________________________ 9052

144373 _12-03-19 __ Mentoropleiding - werkplekleren ____________________________________________________ 8200

145289 _12-03-19 __ Human resource management ________________________________________________________ 8500

145296 _12-03-19 __ Sociale wetgeving in de praktijk ______________________________________________________ 9052

155193 _12-03-19 __ Examen Certified Recruiter _____________________________________________________________ 1000 

144368 _14-03-19 __ Cursus loon- en personeelsadministratie _____________________________________ 9052

144217 _14-03-19 __ Intervisie voor vertrouwenspersonen - bijscholing ______________________ 8800

155101 _14-03-19 __ De online rekruteringsstrategie van A tot______________________________________ 1120

155135 _18-03-19 __ Interviewtechnieken bij werving en selectie __________________________________ 1831

155197 _19-03-19 __ Objectiever rekruteren en evalueren van medewerker _______________ 2600

145625 _19-03-19 __ Opleiding employer branding: in 2 dagen naar een strategie _____ 2600

143762 _19-03-19 __ De rol van hr bij functionerings- & evaluatiegesprekken ___________ 9831

14705 ___19-03-19 __ Gedragsgericht interviewen _____________________________________________________________ 2650

144370 _20-03-19 __ Efficiënt rekruteren met de sociale media ____________________________________ 8500

144378 _20-03-19 __ Mentoropleiding Bouwsector ___________________________________________________________ 8500

145290 _21-03-19 __ Actuele sociale wetgeving voor niet-specialisten _________________________ 8500

155110 _21-03-19 __ Hrm van A tot ______________________________________________________________________________________ 1120

145297 _25-03-19 __ Sociaalwettelijke actualiteit mbt pc 124 bouw ______________________________ 9052

144369 _26-03-19 __ Een functioneringsgesprek voeren _________________________________________________ 8500

143908 _26-03-19 __ Duurzame en flexibele ploegenarbeid____________________________________________ 2020

155064 _26-03-19 __ Assessor in één dag __________________________________________________________________________ 1120

154658 _26-03-19 __ Certified Human Capital Management®: module well@work ___ 2600

154667 _26-03-19 __ Maak je hr operaties GDPR-proof ___________________________________________________ 2600

154605 _26-03-19 __ Opleiding rond personeelsbehoefte: plan uw fte’s optimaal ______ 1982

154512 _28-03-19 __ Het Nieuwe Werken vanuit juridisch perspectief _________________________ 1982

154080 _28-03-19 __ Loonfiscaliteit van A tot_____________________________________________________________________ 1982

119999 _28-03-19 __ Werken met roem om ‘leren’ beter te evalueren __________________________ 2060

95760 ___28-03-19 __ Voeren van sociale onderhandelingen ____________________________________________ 2020

135035 _01-04-19 __ Hr leadership ______________________________________________________________________________________ 2020

154648 _01-04-19 __ Certified Human Capital Management: module Insourcing _______ 2600

155127 _01-04-19 __ Onderhandelen met vakbonden ______________________________________________________ 1120

155171 _02-04-19 __ Aandachtspunten bij het opstellen van een CAO __________________________ 1831

154848 _02-04-19 __ Omgaan met arbeidsongeschiktheid in de onderneming ___________ 1120

144362 _03-04-19 __ Actuele sociale wetgeving voor horeca __________________________________________ 9052

154664 _04-04-19 __ Hr-analytics: de basis voor een strategisch hr-management ____ 2140

155189 _23-04-19 __ Schijnzelfstandigheid ________________________________________________________________________ 1030

155079 _23-04-19 __ Compensation and benefits: basisopleiding __________________________________ 2600

144231 _24-04-19 __ Train the trainer - collega’s opleiden met de juiste didac ___________ 8500

145298 _25-04-19 __ Vakantiewetgeving - jaarlijkse vakantie van a tot _________________________ 8200

144383 _25-04-19 __ Vakantiewetgeving - jaarlijkse vakantie van a tot _________________________ 8200

154111 _25-04-19 __ Jaarlijkse vakantie van A tot ____________________________________________________________ 3000

154654 _30-04-19 __ Certified Human Capital Management: module Chief _________________ 2600

154652 _02-05-19 __ Certified Human Capital Management®: module analytics _______ 2600

155062 _02-05-19 __ Verzuimstrategie uittekenen ____________________________________________________________ 9000

143998 _06-05-19 __ Het grote blunderboek van het ontslagrecht ________________________________ 9831

145528 _07-05-19 __ Employer branding: maak van uw bedrijf een aantrekkelijke  ___ 9062

154118 _07-05-19 __ Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheid _________________ 9051

155145 _08-05-19 __ Omgaan met vakbonden in de openbare sector ___________________________ 1120

154126 _09-05-19 __ Salarysplit ___________________________________________________________________________________________ 1982

154656 _09-05-19 __ Human Campital Management: certificatiemodule _____________________ 3320 

155065 _14-05-19 __ Future proof Learning and development _______________________________________ 1982

154132 _14-05-19 __ Expatriëring en detachering: sociale aspecten ____________________________ 3000

154135 _14-05-19 __ Expatriëring en detachering: fiscale aspecten _____________________________ 3000

154607 _15-05-19 __ Verhoog de efficiëntie van uw rekrutering- en selectie _______________ 1120

145232 _16-05-19 __ Team management, teamcoaching _________________________________________________ 9840

144374 _16-05-19 __ Mentoropleiding - werkplekleren ____________________________________________________ 9052

135832 _16-05-19 __ Outplacement: de wetgeving in de praktijk ___________________________________ 1000

127659 _17-05-19 __ Werken met zelfstandigen________________________________________________________________ 2020

143700 _21-05-19 __ Help!!! mijn kandidaat liegt ______________________________________________________________ 9831

154511 _21-05-19 __ Eindeloopbaan ____________________________________________________________________________________ 9300

154149 _22-05-19 __ Loonbeslag en -overdracht ______________________________________________________________ 3000

145529 _22-05-19 __ Betere teamresultaten met jobcrafting _________________________________________ 9052



L&D TALENT
�	 	HR	LEARNING	&	DEVELOPMENT	PARTNER - Bpost

�	 	(SENIOR)	MANAGER	LEARNING	 
TECHNOLOGY - Deloitte Consulting

�	 	TRAINER - Cameleon Business Training 

�	 	CHANNEL	ACCOUNT	MANAGER - UNI-Learning

�	 ACCOUNT	MANAGER - UNI-Learning

�	 LEARNING	&	DEVELOPMENT	SPECIALIST - TVH

�	 E-LEARNING	DEVELOPER - Onyx Online Learning

�	 LEARNING	&	DEVELOPMENT	ASSISTANT - Vinçotte Academy

�	 LEARNING	&	DEVELOPMENT	ADVISOR - Colruyt Group

�	 HR	CHANGE	MANAGER - Colruyt Group
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De Gussem 
Training & Consulting bvba

Uw partner voor  
Hands on trainingen en opleidingen 

Coachingtrajecten en workshops

› VERBINDENDE GEWELDLOZE COMMUNICATIE
› KLACHTENBEHANDELING

› OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE
› KLANTVRIENDELIJK TELEFONEREN EN ONTHALEN

› TIME MANAGEMENT
› PRESENTEREN MET PIT

 
Onmiddellijk bruikbaar -  kwaliteitsvol - interactief



OPEN OPLEIDINGEN

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

144218 _23-05-19 __ Intervisie voor vertrouwenspersonen - bijscholing ______________________ 8800

155185 _23-05-19 __ Aanvullende bedrijfspensioenen (de groepsverzekering) ___________ 1982

126565 _27-05-19 __ Hr business partner met impact _____________________________________________________ 9831

155191 _28-05-19 __ Rekrutering en selectie: basisopleiding_________________________________________ 1000 

154278 _04-06-19 __ Hr policies ___________________________________________________________________________________________ 2600

154497 _04-06-19 __ Onderhandelen met vakbonden: workshop en rollenspelen ______ 1982

154504 _04-06-19 __ Corporate Wellness een strategie voor gelukkige en gezonde __ 1982

154289 _06-06-19 __ Terbeschikkingstelling van werknemers _______________________________________ 2600

145530 _06-06-19 __ Kostenbewust en strategisch verlonen __________________________________________ 8500

155186 _06-06-19 __ Aanvullende bedrijfspensioenen (de groepsverzekering) ___________ 1982

155166 _06-06-19 __ Hr-tools en technieken voor employee engagement ___________________ 1982

155136 _11-06-19 __ Interviewtechnieken bij werving en selectie __________________________________ 9000

154297 _11-06-19 __ Nieuwigheden in privacy: wat is de impact ervan op hr? ____________ 9051

154449 _11-06-19 __ Onboarding van nieuwkomers: moderne visies en praktijken ___ 1030

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE
Overige
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

154754 _12-03-19 __ Masterclass: Management assistant als autonome_____________________ 2140

154995 _15-03-19 __ Klantgericht en servicegericht telefoneren ___________________________________ 3000

95737 ___18-03-19 __ Toolboxtraining forecasting ______________________________________________________________ 2020

154079 _19-03-19 __ Wegwijs in exportcontrole van ‘dual use’-goederen ____________________ 2600

145104 _21-03-19 __ Visueel management ________________________________________________________________________ 9052

154681 _21-03-19 __ Blijf polyvalent als Management Assistant: PowerPoint _____________ 1120

144922 _26-03-19 __ Aankopen van opslag-3pl _________________________________________________________________ 9050

154187 _26-03-19 __ Klantvriendelijke brieven en e-mails schrijven ____________________________ 1982

154112 _27-03-19 __ Productieplanning in de praktijk _____________________________________________________ 1120

52807 ___02-04-19 __ Voorraadbeheer en -optimalisatie __________________________________________________ 9000

145109 _02-04-19 __ Voorraadbeheer en optimalisatie ____________________________________________________ 9000

154134 _03-04-19 __ Transportdocumenten en -contracten correct gebruiken __________ 3000

154679 _05-04-19 __ Blijf polyvalent als Management Assistant: Word en Outlook ____ 1120

19355 ___26-04-19 __ Professioneel onthaal - training klantgericht onthaal ________________ 9100

154456 _07-05-19 __ Management Assistant Studiedag __________________________________________________ 2018 

155181 _07-05-19 __ Lean op het secretariaat ___________________________________________________________________ 9000

154998 _09-05-19 __ Management assistant van A tot _____________________________________________________ 1120

154038 _13-05-19 __ Accijnzen van A tot Z: toelichting basisprincipes __________________________ 2600

154678 _13-05-19 __ Blijf polyvalent als Management Assistant: Excel ________________________ 2030

154335 _17-05-19 __ Notuleren bij vergaderingen ____________________________________________________________ 1982

155003 _22-05-19 __ Beter functioneren als management assistant ____________________________ 1120

155159 _23-05-19 __ Incoterms voor fiscalisten en boekhouders __________________________________ 1982

106989 _23-05-19 __ Lean productiemanagement en -planning ____________________________________ 2550

145130 _23-05-19 __ Lean productiemanagement en productieplanning _____________________ 2600

154682 _28-05-19 __ Blijf polyvalent als Management Assistant: PowerPoint _____________ 2030

155010 _05-06-19 __ Leer uw perfectionisme overwinnen ______________________________________________ 2600

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

52104 ___12-03-19 __ Juridische aspecten van het inkoopcontract _________________________________ 2430

144233 _12-03-19 __ Expert klantgerichtheid - certified training ___________________________________ 9052

145491 _12-03-19 __ Juridische aspecten van het inkoopcontract _________________________________ 2430

154137 _12-03-19 __ Presentatietechnieken voor ervaren sprekers ______________________________ 2930 

154148 _12-03-19 __ Feedback geven en ontvangen _________________________________________________________ 2600

154433 _12-03-19 __ Grafische vormgeving: van concept tot ontwerp en opmaak ______ 3000

144247 _13-03-19 __ Linkedin marketing ___________________________________________________________________________ 9052

154058 _13-03-19 __ Contentstrategie ________________________________________________________________________________ 2600

154065 _14-03-19 __ Copywriting voor het web _________________________________________________________________ 2600

154968 _14-03-19 __ Sales: training voor starters ____________________________________________________________ 9000

144251 _15-03-19 __ Overtuigend schrijven voor luie lezers ___________________________________________ 9052

154156 _15-03-19 __ Correcte en heldere taal in bedrijfsteksten ___________________________________ 1982

154078 _15-03-19 __ Een infographic maken _____________________________________________________________________ 3000

112101 _15-03-19 __ Workshop klantgerichte schriftelijke communicatie ___________________ 2640

116668 _18-03-19 __ Professioneel presenteren en spreken voor publiek ___________________ 2600

144235 _18-03-19 __ Facebook marketing __________________________________________________________________________ 9052

144240 _18-03-19 __ Google analytics basics _____________________________________________________________________ 9052

154430 _18-03-19 __ Grafische productie: van materiaal aanleveren tot afgewerkt ___ 1030

140933 _19-03-19 __ Zeevracht ____________________________________________________________________________________________ 9050

145533 _19-03-19 __ Overtuigen op uw website: 25 eenvoudige technieken  _______________ 9052

154087 _20-03-19 __ Social media marketing: boek meer online succes _____________________ 2600

154096 _20-03-19 __ Digitale marketing: shift van traditionele naar online  ________________ 2600

154176 _20-03-19 __ Presentation skills in English __________________________________________________________ 9300

145549 _21-03-19 __ Advanced verkooptraining: de onderhandelings- _________________________ 9052

65440 ___21-03-19 __ Efficiënte inkoopprocessen & digitalisering __________________________________ 9831

144038 _26-03-19 __ De kunst van vragen stellen _____________________________________________________________ 9100

135031 _27-03-19 __ De psychologie van de inkoper ________________________________________________________ 9831

154110 _27-03-19 __ Google Ads: SEA-campagnes opzetten __________________________________________ 2030

135043 _28-03-19 __ Strategisch account management __________________________________________________ 2020

154633 _28-03-19 __ Office: uw rechterhand bij eventorganisatie __________________________________ 2030

154980 _29-03-19 __ Optimaliseer uw persoonlijke verkoopstijl ____________________________________ 3000

134952 _29-03-19 __ Klantgericht communiceren ____________________________________________________________ 9100

154206 _02-04-19 __ Strategische adviesrapporten schrijven ________________________________________ 2930 

144917 _02-04-19 __ Succesvolle strategieën voor duurzaam inkopen _________________________ 9050

154982 _02-04-19 __ Resultaatgericht onderhandelen voor de sales professional _____ 9120 

154975 _02-04-19 __ Maak het verschil met uw customer service _________________________________ 1982

139045 _03-04-19 __ De succesvolle product manager ____________________________________________________ 2020

143750 _04-04-19 __ Contract management voor niet-juristen ______________________________________ 2020

145725 _04-04-19 __ Video testimonials maken met je smartphone _____________________________ 2300

154432 _04-04-19 __ De kwaliteit van uw grafische productie sturen ____________________________ 1982

145552 _15-04-19 __ Professioneel accountmanagement  ______________________________________________ 9052

154157 _23-04-19 __ Google Analytics: meet uw online succes ______________________________________ 1982

154247 _23-04-19 __ Presentatietechnieken: boeiend leren presenteren _____________________ 1982

154972 _23-04-19 __ Advanced salestraining: waarde creëren in elke klant ________________ 1030

154483 _24-04-19 __ Masterclass Sales Management _____________________________________________________ 3000

154174 _24-04-19 __ Product Management van A tot _______________________________________________________ 3000

154161 _24-04-19 __ Social media strategie 2.0 ________________________________________________________________ 2600

154163 _25-04-19 __ Visual storytelling: breng uw verhaal met beelden ______________________ 1982

154165 _25-04-19 __ Het marketingplan in de praktijk ____________________________________________________ 9300

145493 _25-04-19 __ Pimp je team - inkooporganisatie & talent development ____________ 9831

120351 _25-04-19 __ Opex & lean - masterclass operational excellence ______________________ 9831

65441 ___25-04-19 __ Pimp je team - inkooporganisatie & talent development ____________ 9831

154280 _25-04-19 __ Redactionele teksten schrijven _______________________________________________________ 1120

154985 _25-04-19 __ Gemakkelijker groeien en verkopen door CRM ____________________________ 1982

154273 _26-04-19 __ Gericht communiceren met NLP ____________________________________________________ 3000

154169 _30-04-19 __ Schrijven voor mobile: copywriting voor smartphone__________________ 9300

154987 _06-05-19 __ Commerciële skills voor inside sales medewerkers ___________________ 1790

154177 _07-05-19 __ Video Marketing: hoe maak je zinvolle video content? ________________ 9120 

154423 _08-05-19 __ Communities op social media: creëer en activeer uw online  ____ 2600

154467 _09-05-19 __ Storytelling: verhalen maken merken ____________________________________________ 1982

154125 _09-05-19 __ HTML en webontwikkeling voor niet-techneuten _________________________ 1120

154298 _10-05-19 __ Speech schrijven ________________________________________________________________________________ 9120 

144257 _13-05-19 __ Schrijven voor google ________________________________________________________________________ 9052

144237 _13-05-19 __ Google advanced (sbm certified training) ______________________________________ 9052

143673 _14-05-19 __ Lead generation _________________________________________________________________________________ 2020

106985 _14-05-19 __ Operationeel inkopen - vlot van purchase to pay __________________________ 9050

144252 _14-05-19 __ Overtuigend schrijven voor luie lezers ___________________________________________ 2260

154228 _14-05-19 __ Bouw in 6 stappen een succesvolle multichannel campagne ____ 1120

154634 _14-05-19 __ Office: uw rechterhand bij eventorganisatie __________________________________ 1120

154475 _14-05-19 __ LinkedIn Marketing____________________________________________________________________________ 1831



21

OP DE PRAATSTOEL

GELOOF IN GROEI! 
SALLY STRIJBOS - MOORE STEPHENS

Wie Moore Stephens Belgium zegt, denkt groei. De voorbije jaren kende het bedrijf een sterke uitbreiding, zowel door 
overnames als door een snelle verbreding van de activiteiten. De missie van de organisatie benadrukt dan weer groei bij 
klanten. Verbaast het dan dat groei ook een belangrijk topic is in het HR-beleid? “Het is absoluut van belang dat onze 
medewerkers steeds up-to-date en inzetbaar blijven”, bevestigt HR Business Partner Sally Strijbos. 
Moore Stephens Belgium is een accounting- en consultancybedrijf dat zich voornamelijk richt op kmo’s. Vooral de voorbije 
tien jaar kende het bedrijf een stevige groei. Nu telt het 425 medewerkers met een omzet van 50 miljoen euro in 2017.

Het lijkt evident: Moore Stephens is een kennisorganisatie. De ken-
nis op peil houden is dan een conditio-sine-qua-non?
Sally Strijbos: “Zeker. Onder onze medewerkers zijn er heel wat met een 
erkend beroep. Die zijn sowieso wettelijk verplicht om zich regelmatig 
bij te scholen. Het gaat om een 40-tal uren per jaar, vooral in vak-
technische opleidingen. In 2009 hebben we daarom de Moore Stephens 
Academy opgericht, ondertussen erkend als opleidingsinstituut. Dat 
betekent dat interne experten een erkende opleiding kunnen geven. Op 
die manier organiseren we heel wat seminaries en workshops. Daar-
naast is er ook nog het aanbod van externe opleidingen. Zeker wanneer 
medewerkers in hun stageperiode zitten met het oog op het behalen van 
een erkende beroepstitel.”

Maar jullie gaan verder dan de wettelijk verplichte bijscholing?
Sally Strijbos: “De opleidingscultuur leeft al lang in onze organisatie. Ik 
merk wel een evolutie in de markt. Naast vaktechnische kennis worden 
sociale vaardigheden steeds belangrijker. Hierop spelen we dan ook 
actief in. In 2015-2016 namen de leidinggevenden deel aan een 6-tal 
workshops van een halve dag onder leiding van StreetWize. In 2017 
lag de focus op situationeel leiderschap. We blijven ook in de toekomst 
verder inzetten op leiderschap.”

Is er ook aandacht voor de sociale vaardigheden van de andere me-
dewerkers? Wat doen jullie daarvoor?
Sally Strijbos: “Sociale vaardigheden zijn voor de hele organisatie be-
langrijk. Zo hebben we onlangs tijdens onze jaarlijkse company day 
gewerkt rond klantgerichtheid. Dat is voor alle medewerkers nuttig. 
Daarnaast kan iedereen zich vrijwillig inschrijven op ons intern oplei-
dingsaanbod, afhankelijk van de persoonlijke behoeften. Als organisa-
tie zitten we midden in een veranderingstraject naar permanente feed-
back. Dat is een hele cultuurverandering en vraagt de nodige onder-
steuning. Hier verplichten we elke medewerker om een basisopleiding 
rond het geven en ontvangen van feedback te volgen. Verder verdiepen 
is dan weer vrijwillig.”

Andere grote verandering in de organisatie is de Flex-up, rond de 
new way of work. Wat betekent dit opleidingsgewijs?
Sally Strijbos: “Plaatsonafhankelijk en activiteitsgebonden werken, dat 
vraagt een nieuwe mindset van de leidinggevenden en de medewerkers. 
Daarom hebben we per team workshops georganiseerd, 5 tot 6 halve 
dagen, om door dit veranderingstraject te gaan. Daarnaast namen de 
teams zelf nog acties als er noden waren. Maar ook puur praktisch is 
de new way of working een aanpassing. Hoe werk je immers samen 
met iemand die niet op kantoor zit? We gebruiken enkele tools om dit 
te vereenvoudigen, zoals Skype for Business. Ook dit moeten mensen 
efficiënt leren gebruiken. 

Andere recente topics zijn timemanagement en burn-out. Uit een en-
gagementsonderzoek in 2017 bleek immers dat medewerkers met ple-
zier aan het werk zijn en zich ook goed voelen in de organisatie. Maar 
uit de resultaten bleek eveneens een hogere herstelnood. Door de vele 
- wettelijke - deadlines loopt het werktempo bij momenten hoog op. 
We willen mensen leren om hier preventief mee om te gaan en meer 
zelfbewust te worden rond stress en een goede work/life balans. Dit zit 
allemaal in een open aanbod, voor wie de behoefte voelt dus.”

Moore Stephens Belgium telt zes business units. Dat betekent een 
relatief grote diversiteit onder de mensen qua specialisaties, kennis 
etc. Hoe vangen jullie dit op? 
Sally Strijbos: “In ons opleidingsbeleid werken we op drie niveaus: op 
niveau van de hele organisatie, op teamniveau en op individueel ni-
veau. Op organisatieniveau heb je de opleidingen rond leiderschap, 
feedback, … Op teamniveau werken we hoofdzakelijk op vraag van 
de teams zelf. De HR Business Partners detecteren de behoeften, doen 
voorstellen voor zinvolle opleidingen, denken mee na over het aanbod. 
We organiseerden al workshops en trainingen rond consultingvaardig-
heden, rond communicatie en samenwerken, rond projectmanagement-
vaardigheden … En dan is het de bedoeling dat elk teamlid meedoet.”
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PASPOORT

›  Functie? HR Business Partner

›  Vroeger? Recruitment & Executive Search @Certio en Project Manager HR Services @Tempo-Team

›   Studies? Bachelor Marketing

›   Wat betekent Stimulearning voor je? Een plek waar heel wat interessante informatie samenkomt en 
gedeeld wordt, kortom een bron van inspiratie. 

›   Meest inspirerend(e) L&D-boek/auteur/video/blog/keynote …? Wat zou je andere L&D’ers 
aanraden? Ik lees vooral graag inspirerende artikels online of in magazines rond allerlei HR-thema’s, 
ervaringen en trends. De artikels in MARK Magazine (bijlage van De Standaard) vind ik persoonlijk altijd wel fijn om te lezen, to-the-point 
en soms met een vleugje humor.

Op individueel niveau hebben jullie een open aanbod van opleidin-
gen. Betekent dit dat individuen zelf instaan voor hun ontwikkeling?
Sally Strijbos: “We pleiten inderdaad sterk voor zelfsturing. Elke col-
lega is uniek, dat is onze overtuiging. Maar elke collega staat ook zelf 
aan het stuur van zijn eigen loopbaan. Als organisatie kunnen we wel 
luisteren en helpen, maar we gaan niet de richting bepalen. Dus ja, 
medewerkers krijgen veel autonomie. Ze brengen zelf hun leerdoelen 
in kaart en kiezen, weliswaar in overleg, waarin ze zich willen bijscho-
len. Uiteraard blijft alles organisatiegericht. Wie zich wil verdiepen in 
fotografie bijvoorbeeld, moet dat buiten de werkuren doen en dat gaan 
we ook niet financieel steunen. Het moet een win-winsituatie zijn voor 
medewerker en organisatie. 
Bij Moore Stephens vinden we individuele versterking en groei erg be-
langrijk. Vandaar dat elke werknemer de mogelijkheid heeft om een 
persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op te stellen, met de hulp en be-
geleiding van de leidinggevende. En dan kijken we zowel naar ontwik-
kelingsacties op korte termijn (1 jaar) als op middellange termijn (3-5 
jaar). De leervormen zijn heel gevarieerd: dat gaat van klassieke op-
leidingen, over peer2peer coaching tot een boek lezen. We brengen ook 
onze samenwerking met de opleidingsinstellingen Cevora en Liberform 
(respectievelijk voor de sector van bedienden en van de vrije beroepen) 
onder de aandacht omdat zij een groot, gratis aanbod hebben voor in-
dividuen.”

De aandacht voor de groei van medewerkers is groot bij Moore 
Stephens Belgium. Wie wil kan zich volop bijscholen en ontwikkelen. 
Meten jullie de resultaten van jullie opleidingsinspanningen? De ROI?
Sally Strijbos: “Ja en nee. Bij organisatiebrede opleidingen zoals feed-
back en leiderschap, houden we achteraf een evaluatie: wat heb je ge-
leerd en wat ga je toepassen in je job? De return on investment meten 
we niet. We zitten op dit moment met een aantal zaken nog volop in 
veranderingen door de vele fusies en overnames van de afgelopen ja-
ren. Die moeten we eerst nog stroomlijnen. 
In onze maandelijkse nieuwsbrief geven we telkens een overzicht van 
de opleidingen die de komende twee maanden worden georganiseerd. 
Wie wil kan zich daarvoor rechtstreeks inschrijven. Dat geeft ons data 
over wie opleidingen volgt en hoeveel. De medewerkers van de afdelin-
gen die echter nog niet vanuit het mailingsysteem rechtstreeks in de 
database registreren, moeten zich inschrijven via een digitaal inschrij-
vingsformulier. 
We denken erover om een learning management systeem te implemen-
teren over alle business units heen. Om zo een duidelijk overzicht te 
krijgen van welke werknemer welke opleidingen volgt. Idealiter hebben 
we een goed overzicht van elke medewerker, kunnen we de resultaten 
meten en de tevredenheid en wordt het hele proces geautomatiseerd. 

Nu kan het gebeuren dat mensen zich inschrijven voor een opleiding, 
vergeten dit in hun agenda te schrijven en dan afwezig zijn. Zeker voor 
nieuwe opleidingen, zoals ‘Master your to do list’ is dat heel jammer, 
want we moeten mensen weigeren wegens volzet. We proberen dit op te 
vangen door herinneringsmails te sturen, maar dat is een tijdrovende 
klus.”

We spreken de hele tijd over opleiding en training. Maar jullie heb-
ben ook aandacht voor coaching?
Sally Strijbos: “Wie daar de behoefte aan heeft, kan rekenen op een 
externe coach. We gaan dan eventueel samen op zoek naar een gepaste 
coaching. Zeker voor werknemers van onze auditafdeling die zich voor-
bereiden op het eindexamen voor bedrijfsrevisor, kan dit zinvol zijn. Ze 
moeten immers een deel van hun examens mondeling afleggen voor een 
jury. Iets wat de meesten niet gewoon zijn en wat ook niet zo evident is. 
Je moet daarvoor stevig in je schoenen staan, kunnen pitchen, zelfzeker 
zijn en rustig blijven. Amper een derde van de kandidaten slaagt de 
eerste keer in het examen. Daarom dat we onze medewerkers standaard 
voorzien van een coach om hen hierin te begeleiden.”

Wat brengt de toekomst nog?
Sally Strijbos: “We willen het vaktechnisch aanbod verder faciliteren, 
maar in samenwerking met de business units. Ook op onboarding wil-
len we verder inzetten. Sommige opleidingen moeten we standaard 
aanbieden aan elke nieuwkomer. Zo zijn er introductiedagen waarop 
de business units zich voorstellen, de historiek van het bedrijf aan bod 
komt en ook de ondersteunende diensten informatie geven. 

Volgend jaar willen we het leiderschapstraject opnieuw uitwerken en 
het open aanbod herbekijken. Wat is hot & trendy, waar worstelen men-
sen mee … Zo merken we bijvoorbeeld dat de vraag naar timemanage-
ment hoog is. Het is ook de taak van de businessmanagers om mee de 
behoeften te detecteren.” 

OP DE PRAATSTOEL
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154219 _15-05-19 __ Content marketing: straffe content inzetten _________________________________ 9000

127653 _16-05-19 __ Managing & coaching van uw commerciële binnendienst __________ 2020

143705 _16-05-19 __ De koopknop _______________________________________________________________________________________ 2020

154327 _16-05-19 __ Effectief communiceren vanuit eigen kracht_________________________________ 1030

143694 _20-05-19 __ Masterclass inkoop - de inkoper als business partner _______________ 9831

143675 _21-05-19 __ Wat als de klant nee zegt .. ______________________________________________________________ 2020

143883 _21-05-19 __ B2b productlancering ________________________________________________________________________ 9831

14300 ___21-05-19 __ Negotiating - onderhandelen _________________________________________________________ 20002

145203 _21-05-19 __ Verkopen aan top management _______________________________________________________ 2020

154472 _21-05-19 __ Growth hacking: essentials voor innovatieve growth hackers ____ 1982

145544 _22-05-19 __ Basis verkooptraining: verkopen is (meer dan) ____________________________ 8800

127669 _22-05-19 __ Het strategische marketing plan_____________________________________________________ 9831

144916 _23-05-19 __ Advanced procurement _____________________________________________________________________ 9831

154984 _23-05-19 __ Channel Management: hoe haalt u het beste _______________________________ 2600

154248 _23-05-19 __ Marketing Analytics  __________________________________________________________________________ 9300

135033 _24-05-19 __ Geld verdienen met sociale media __________________________________________________ 2020

141125 _31-05-19 __ Klantgericht communiceren voor technische medewerkers _____ 9100

154353 _03-06-19 __ Lichaamstaal: communiceer krachtiger ________________________________________ 3000

154635 _03-06-19 __ Office: uw rechterhand bij eventorganisatie __________________________________ 2030

154427 _04-06-19 __ E-mailmarketing: do’s & don’ts  _____________________________________________________ 9300

143688 _04-06-19 __ Klantgerichte en commerciële vaardigheden _______________________________ 2020

5643 _____04-06-19 __ Negotiëren - onderhandelen ____________________________________________________________ 2633

95545 ___04-06-19 __ Excel voor inkopers ___________________________________________________________________________ 9831

140999 _06-06-19 __ Framing  ______________________________________________________________________________________________ 9831

145560 _06-06-19 __ E-mail marketing en marketing automation  ________________________________ 9052

145543 _06-06-19 __ Overtuigend schrijven voor luie lezers ___________________________________________ 9052

154324 _06-06-19 __ Marketing metrics, analytics & dashboards __________________________________ 3000

154434 _06-06-19 __ Mediatraining _____________________________________________________________________________________ 1120

154459 _06-06-19 __ Meten van interne communicatie ____________________________________________________ 2140

154448 _07-06-19 __ Social selling: prospecteren via social media _______________________________ 1120

141000 _07-06-19 __ Framing  ______________________________________________________________________________________________ 2020

MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

145095 _11-03-19 __ Auditor volgens ISO 9001: 2015 _______________________________________________________ 8500

145096 _12-03-19 __ ISO 45001, opvolger OHSAS 18001 __________________________________________________ 9090

145097 _12-03-19 __ Interne auditor voedselveiligheid en HACCP _________________________________ 9300

145098 _12-03-19 __ Behaviour Based Safety: coachen naar arbeidsveilig gedrag ____ 9300

145099 _12-03-19 __ Basisopleiding Toxicologie _______________________________________________________________ 9090

154725 _12-03-19 __ EHBO - Hulpverlener ________________________________________________________________________ 1831

154033 _12-03-19 __ De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren ____________________________________ 1831

154534 _13-03-19 __ VOL-VCA opleiding en examen ________________________________________________________ 9090

145100 _14-03-19 __ DOE - Basisopleiding Design Of Experiments met MINITAB ______ 2600

133300 _14-03-19 __ Iso 9001:2015 interne auditortraining - interne auditor  _____________ 3500

154519 _15-03-19 __ B-VCA opleiding en examen _____________________________________________________________ 1800

144064 _18-03-19 __ Iso 9001:2015 interne auditortraining - interne auditor  _____________ 9000

154541 _18-03-19 __ BA5 _______________________________________________________________________________________________________ 1800

154661 _19-03-19 __ Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies _______ 2140

154696 _19-03-19 __ EHBO - Bijscholing hulpverlener ____________________________________________________ 1831

154520 _19-03-19 __ B-VCA opleiding en examen _____________________________________________________________ 3000

154074 _19-03-19 __ Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten _________________________________ 3000

145101 _20-03-19 __ Milieumanagement: ISO 14001:2015 ______________________________________________ 9300

Kies de rol die je wilt opnemen en zet de volgende stap in je hr carrière
Wil je de eerste stap zetten om hr of� cer te worden of alles leren wat een hr manager nodig heeft? Wil je bijdragen aan de 
bedrijfsresultaten en hr business partner worden? Of heb je behoefte om hr specialist te worden? 

Wat je ook kiest, SD Worx Learning heeft de juiste opleiding om je verder op weg te helpen in je hr carrière.

Kies de volgende stap in je hr carrière op www.sdworx.be/hr-traject

Nog vragen?
Bezoek onze website of neem vrijblijvend contact op met Jelmer de Vos.
E jelmer.devos@sdworx.com - T 078 15 90 24
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143701 _20-03-19 __ Veiligheid “tussen de oren” ______________________________________________________________ 2020

154070 _21-03-19 __ Verbeter de werking van uw CPBW  _______________________________________________ 1831

154071 _21-03-19 __ Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure ______ 3000

145102 _21-03-19 __ Statistical Process Control (SPC) ____________________________________________________ 9100

145103 _21-03-19 __ ISO 9001:2015, basisopleiding _________________________________________________________ 9831

154077 _26-03-19 __ Risicoanalyse voor machines ___________________________________________________________ 2600

154542 _26-03-19 __ BA5 _______________________________________________________________________________________________________ 3000

145105 _27-03-19 __ Chemische basisbegrippen ______________________________________________________________ 9090

145106 _28-03-19 __ Meetsysteemanalyse (MSA) _____________________________________________________________ 9100

145108 _28-03-19 __ Extended Safety Data Sheets & blootstellingsscenario’s  ___________ 2600

154726 _29-03-19 __ EHBO - Hulpverlener ________________________________________________________________________ 9000 

154535 _02-04-19 __ VOL-VCA opleiding en examen ________________________________________________________ 3000

145110 _02-04-19 __ Energiemanagement conform ISO 50001 ______________________________________ 9831

154091 _02-04-19 __ Binnenklimaat ____________________________________________________________________________________ 1982

154098 _04-04-19 __ Coach uw medewerkers naar veilig gedrag __________________________________ 2600

154099 _04-04-19 __ Security management: basisopleiding ___________________________________________ 2600

154631 _04-04-19 __ GPBV-installaties (BBT-conclusies) _______________________________________________ 1030

154697 _05-04-19 __ EHBO - Bijscholing hulpverlener ____________________________________________________ 9000 

145736 _10-04-19 __ Iso 9001:2015 interne auditortraining - interne auditor  _____________ 3500

155559 _10-04-19 __ Lead auditor training iso 14001:2015 _____________________________________________ 3000

154727 _23-04-19 __ EHBO - Hulpverlener ________________________________________________________________________ 8020

154101 _23-04-19 __ De omgevingsvergunning _________________________________________________________________ 1831

145111 _23-04-19 __ Basiscursus preventieadviseur niveau III ______________________________________ 2440

116658 _24-04-19 __ Vergroot uw impact als preventieadviseur_____________________________________ 2020

154113 _25-04-19 __ Risico’s en preventiemaatregelen bij laag- en hoogspanning ____ 1120

145112 _25-04-19 __ Klachtenmanagement systeem _______________________________________________________ 9090

145113 _25-04-19 __ Certified Expert in Machinery Safety ______________________________________________ 9100

154728 _25-04-19 __ EHBO - Hulpverlener ________________________________________________________________________ 1000

154521 _26-04-19 __ B-VCA opleiding en examen _____________________________________________________________ 1800

154543 _29-04-19 __ BA5 _______________________________________________________________________________________________________ 1800

154698 _30-04-19 __ EHBO - Bijscholing hulpverlener ____________________________________________________ 8020

145114 _06-05-19 __ Basiscursus preventieadviseur niveau III ______________________________________ 8020

145115 _06-05-19 __ Interne milieuauditor ISO 14001: 2015 ___________________________________________ 9100

145116 _07-05-19 __ ISO 9001:2015, basisopleiding _________________________________________________________ 2600

145117 _07-05-19 __ MINITAB basisopleiding ____________________________________________________________________ 9100

145118 _07-05-19 __ Procesveiligheid _________________________________________________________________________________ 2030

154699 _07-05-19 __ EHBO - Bijscholing hulpverlener ____________________________________________________ 1000

155000 _07-05-19 __ Vertrouwenspersoon: basisopleiding _____________________________________________ 2600

145119 _09-05-19 __ Auditor volgens ISO 9001: 2015 _______________________________________________________ 9831

145121 _09-05-19 __ VDA 6.3, versie 2016 __________________________________________________________________________ 2600

124658 _09-05-19 __ Iso 14001:2015 norm: opzetten, implementeren en beheren  ____ 3500

133303 _09-05-19 __ Iso 9001:2015 normtraining - kwaliteitsmanagementsysteem __ 3500

154129 _09-05-19 __ Arbeidsongevallen in de praktijk _____________________________________________________ 9051

145122 _10-05-19 __ GLP (Good Laboratory Practice) ______________________________________________________ 9160

154544 _13-05-19 __ BA5 _______________________________________________________________________________________________________ 3500

133305 _13-05-19 __ Iso 9001:2015 normtraining - kwaliteitsmanagementsysteem __ 9000

155558 _13-05-19  _ Lead auditor training iso 9001:2015 _______________________________________________ 3000 

154636 _14-05-19 __ Preventieadviseur niveau 3 ______________________________________________________________ 1082

145123 _14-05-19 __ ISO 45001, opvolger OHSAS 18001 __________________________________________________ 9100

145124 _14-05-19 __ IATF 16949:2016 interne auditor _____________________________________________________ 9831

154140 _14-05-19 __ De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheidscultuur ____ 2600

154145 _14-05-19 __ Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychoso 9300

154523 _15-05-19 __ B-VCA opleiding en examen _____________________________________________________________ 3500

144103 _15-05-19 __ Iso 14001:2015 interne auditor training volgens iso 19011 _________ 3500

www.opleidingscoach.be      

info@opleidingscoach.be

Uw allround L&D-partner

Al uw opleidingsactiviteiten kunnen door 

onze  outsourcing  diensten opgenomen en 

uitgevoerd worden (in uw systeem).

Op zoek naar 

opleidingsadministratie en 

coördinatie vanop afstand 

of tijdelijke in-house project- 

ondersteuning?

LEGO SERIOUS PLAY 
INNOVATIEF LEREN 
VOOR INDIVIDU,  
TEAM EN BEDRIJF 
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#LEARNINGTECHDAY	2019
ma 17 en di 18 juni 2019 - Zebrastraat Gent 
learningtechday.be

EVENTS & 
INSPIRATIE

TAKE	THE	L&D	CHALLENGE
zomer 2019 - locatie TBA 
ldchallenge.stimulearning.be

FESTIVAL OF WORK
wo 12 + do 13 juni 2019 - Olympia London 
festivalofwork.com

BRAIN IN MIND
do 13 juni 2019 - Campus Guislain Gent 
symposium.stressmanagement.be

5

3

4

L&D AWARDS
do 21 maart 2019 - BMW Training Center Bornem
awards.stimulearning.be

LEARNING & DEVELOPMENT

2

FISHBOWL	-	L&D	TRENDS,	VOORBIJ	DE	HYPE?
do 14 maart 2019 - Provinciehuis Vlaams-Brabant Leuven
eapril.org/fishbowls

x1

4

SUMMERCLASS	-	PAUL	MATTHEWS	(UK)
do 4 juli 2019 - Farm of Inspiration Lier  
summerclasses.stimulearning.be 

SUMMERCLASS	-	KATHARINE	ROFF	(UK)	
di 9 juli 2019 - Farm of Inspiration Lier  
summerclasses.stimulearning.be 

SUMMERCLASS	-	JANE	BOZARTH	(USA)
di 13 augustus 2019 - De Schuur Meetingrooms Duffel 
summerclasses.stimulearning.be 

6

6

7



OPEN OPLEIDINGEN

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

145125 _16-05-19 __ ISO 22000: Food Safety Management System _______________________________ 9831

145126 _16-05-19 __ GDP (Good Distribution Practice) ____________________________________________________ 9051

145127 _16-05-19 __ Validatie van analytische methodes ________________________________________________ 9052

154227 _21-05-19 __ De verplichtingen voor koelinstallaties en airco’s ________________________ 9300

154233 _21-05-19 __ Het KB brandpreventie op de arbeidsplaatsen _____________________________ 1030

154234 _21-05-19 __ De risico-analyse brand: workshop ________________________________________________ 1030

154536 _22-05-19 __ VOL-VCA opleiding en examen ________________________________________________________ 3500

154245 _23-05-19 __ Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem ______________________________ 2600

154545 _27-05-19 __ BA5 _______________________________________________________________________________________________________ 8900

154729 _28-05-19 __ EHBO - Hulpverlener ________________________________________________________________________ 9000 

154281 _04-06-19 __ Milieuadministratie: basisopleiding ________________________________________________ 1831

154282 _04-06-19 __ Een stressbeleid opzetten: workshop ____________________________________________ 1982

154286 _04-06-19 __ Veilig werken met derden _________________________________________________________________ 3000

145134 _04-06-19 __ Kalibratie _____________________________________________________________________________________________ 9090

145135 _04-06-19 __ Bijscholing voor preventieadviseurs _______________________________________________ 8500

145136 _06-06-19 __ Auditor volgens ISO 9001: 2015 _______________________________________________________ 2600

145138 _06-06-19 __ De nieuwe ISO 17025:2017 voor het labo - Interne auditor _________ 9300

145139 _06-06-19 __ Meetonzekerheid in het kader van ISO-IEC 17025 _______________________ 2600

154524 _06-06-19 __ B-VCA opleiding en examen _____________________________________________________________ 1800

154700 _06-06-19 __ EHBO - Bijscholing hulpverlener ____________________________________________________ 9000 

154557 _11-06-19 __ Het AREI: systematische studie ______________________________________________________ 9090

133301 _11-06-19 __ Iso 9001:2015 interne auditortraining - interne auditor  _____________ 3500

154299 _11-06-19 __ Toolboxmeetings: de essentie _________________________________________________________ 1982

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

144274 _11-03-19 __ Beleggen op de beurs _______________________________________________________________________ 8500

154482 _11-03-19 __ Interne audit in de publieke sector _________________________________________________ 3000

144288 _13-03-19 __ Financiële analyse op één A4 ___________________________________________________________ 9052

154062 _13-03-19 __ Controller ____________________________________________________________________________________________ 3000

154072 _14-03-19 __ Audit: basisopleiding _________________________________________________________________________ 9300

144289 _14-03-19 __ Financiële rapportering met excel __________________________________________________ 9052

95734 ___18-03-19 __ Telefonisch debiteurenbeheer _________________________________________________________ 9831

143703 _18-03-19 __ Messcherpe & onderbouwde financiële analyses ________________________ 9831

154017 _20-03-19 __ Excel: toolbox voor de finance professional __________________________________ 1120

154092 _21-03-19 __ Financieel-economische begrippen voor niet-finance functie ___ 1982

154662 _28-03-19 __ Managing cost-to-serve ____________________________________________________________________ 3000

154116 _02-04-19 __ Plannen en budgetteren ___________________________________________________________________ 3000

127664 _02-04-19 __ De controller als business partner _________________________________________________ 2020

154021 _03-04-19 __ Masterclass Financieel Management _____________________________________________ 1831

154771 _23-04-19 __ Operationele audit _____________________________________________________________________________ 1831

135671 _24-04-19 __ Cash is king - cash flow analyse _____________________________________________________ 9831

154166 _25-04-19 __ MS Excel Databases - Financiële gegevens verwerken ______________ 1120

154181 _06-05-19 __ Wegwijs in balans lezen ____________________________________________________________________ 1982

145542 _06-05-19 __ Kostprijsberekening als managementtool ____________________________________ 8500

154194 _07-05-19 __ Financiële audit __________________________________________________________________________________ 2600

155474 _07-05-19 __ Digitale transformatie en nieuwe businessmodellen __________________ 1030

154767 _07-05-19 __ Business Case Calculation: Investeringsanalyse _________________________ 2140

154202 _09-05-19 __ MS Excel Functies en Grafieken - Financiële gegevens ______________ 1120

144282 _09-05-19 __ Credit Professional ____________________________________________________________________________ 9052

140948 _13-05-19 __ Rsz knelpunten __________________________________________________________________________________ 9831

154019 _16-05-19 __ Financieel management voor niet-finance functies ____________________ 1982

154221 _16-05-19 __ Debiteurenbeheer in de praktijk _____________________________________________________ 2600

154769 _20-05-19 __ Balans lezen: het vervolg op de basics __________________________________________ 2140

154237 _21-05-19 __ Macro-economie voor niet-economen ___________________________________________ 1120

154231 _22-05-19 __ Betere boordtabellen en rapporten met Visual Basic __________________ 2030

154263 _27-05-19 __ The essentials of International Treasury Management _______________ 1831

154265 _28-05-19 __ E-facturatie en e-archivering___________________________________________________________ 2600

120316 _05-06-19 __ Het managen van overhead ______________________________________________________________ 2020

154326 _06-06-19 __ Fundamenten van (internationaal) treasury en cash ___________________ 1120

154328 _06-06-19 __ Strategic Customer Management ___________________________________________________ 1982

154036 _11-06-19 __ Controllers vs Marketers: the power couple behind customer __ 2600

ECONOMIE, ADMINISTRATIE, FISCALITEIT  
EN WETGEVING
Fiscaliteit, wetgeving en contracten
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

155157 _11-03-19 __ Transfer pricing in de praktijk _________________________________________________________ 3000

145553 _12-03-19 __ Welke verslagen, wanneer en hoe correct opmaken ___________________ 9051

154688 _12-03-19 __ Dag van de Fiscaliteit 2019 _______________________________________________________________ 1982

145601 _13-03-19 __ Basisopleiding btw. basisbeginselen en toepassingen btw ________ 9051

145556 _14-03-19 __ Welke verslagen, wanneer en hoe correct opmaken ___________________ 2430

154954 _14-03-19 __ De meest gestelde btw-vragen in ondernemingen ______________________ 1982

145557 _18-03-19 __ Grondige cursus personenbelasting 2019 ! noodzakelijke  ________ 9051

144347 _18-03-19 __ Landbouwfiscaliteit ___________________________________________________________________________ 8500

144319 _19-03-19 __ Btw voor de reissector ______________________________________________________________________ 8200

144344 _20-03-19 __ Hoe vul je een btw-aangifte in? _______________________________________________________ 8500

155153 _20-03-19 __ Aanvullende pensioenen en internationale fiscaliteit __________________ 9051

144338 _21-03-19 __ Grondige snelcursus personenbelasting _______________________________________ 9052

145603 _22-03-19 __ Voor- en nadelen directe btw-registratie _______________________________________ 9051

155526 _22-03-19 __ Fiscale en douane-gevolgen Brexit: studienamiddag __________________ 9120 

145604 _26-03-19 __ Voor- en nadelen directe btw-registratie _______________________________________ 2600

144321 _27-03-19 __ De BTW-eenheid ________________________________________________________________________________ 9052

154610 _01-04-19 __ De fiscale behandeling van vouchers, kortingbonnen _________________ 9051

145606 _02-04-19 __ Hoe de (complexe) btw-aangiften correct invullen?  ____________________ 2430

144335 _03-04-19 __ Grondige snelcursus btw __________________________________________________________________ 9052

144343 _23-04-19 __ Grondige snelcursus vennootschapsrecht ____________________________________ 8500

145607 _25-04-19 __ Btw-stromen en bedragen controleren en beheren ____________________ 9051

154045 _06-05-19 __ Vennootschapsbelasting van A tot __________________________________________________ 3000

145608 _07-05-19 __ Btw-stromen en bedragen controleren en beheren ____________________ 2600

154952 _08-05-19 __ Btw van A tot _______________________________________________________________________________________ 1982

95576 ___09-05-19 __ Het grote btw blunderboek ______________________________________________________________ 2020

144345 _14-05-19 __ Internationale btw in de praktijk _____________________________________________________ 9052

154023 _14-05-19 __ Contracteren voor niet-juristen _______________________________________________________ 2600

154215 _14-05-19 __ Vennootschapsrecht: basisopleiding ______________________________________________ 9000

154224 _16-05-19 __ Recht en IT: GDPR, Cloudcontracten, Intellectuele Eigendom___ 1982

155152 _04-06-19 __ Update-practicum personenbelasting aj.2019 ______________________________ 1982

145610 _04-06-19 __ Internationale handel en btw. invoer & uitvoer van goederen ____ 2430

154323 _04-06-19 __ De managementvennootschap van A tot Z ____________________________________ 3000

145609 _06-06-19 __ Internationale handel en btw. invoer & uitvoer van goederen ____ 9051

154609 _11-06-19 __ Aanvullende pensioenen en internationale fiscaliteit __________________ 2430

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

144203 _12-03-19 __ Meepraten met de boekhouder _______________________________________________________ 8200

144267 _12-03-19 __ Balansen lezen en begrijpen____________________________________________________________ 8500

144191 _14-03-19 __ Algemene boekhouding voor financiële medewerkers _______________ 8200

154084 _19-03-19 __ Financieel Management: essentials boekhouden ________________________ 1120

144202 _20-03-19 __ IFRS ______________________________________________________________________________________________________ 9052

154773 _21-03-19 __ De (nieuwe) accountant van A tot Z _________________________________________________ 9031 

op www.goodhabitz.com



op www.goodhabitz.com



Scheer hoge toppen. 
Vul je kennisrugzak. 
HRM praktijkgerichte basisopleiding’ - 
Opleiding tot vertrouwenspersoon - basis-
vaardigheden voor de leidinggevende - 
leidinggevende vaardigheden voor team-
leaders - emotioneel intelligent en 
empathisch omgaan - supervisie tot 
vertrouwenspersoon - een onthaal-
beleid voor nieuwe medewerkers - 
sensibilisatie voor leidinggevende 
ivm psychosociaal welzijn

Zoek maar eens op Google naar “bedrijfsopleiding”.  Duizenden zoek-
resultaten beloven je dat je bij hen terecht kan om je team efficiënt 
nieuwe skills aan te leren, dat je door enkele sessies de bedrijfscul-
tuur kan veranderen of dat je de lang gezochte ‘turn-around’ kan trig-
geren door je team de besproken leercurve te laten doorlopen.  

Maar veel bedrijfsleiders, HR- en L&D-managers weten inmiddels be-
ter...  Standaard opleidingen werken niet en ze leveren zelden de 
beloofde resultaten op lange termijn.  

Erika Wyckmans en Johan Cusseneers van The house of change ge-
loven dat zij in de voorbije 20 jaar de oplossing hebben gevonden.  
Ze bundelden al die ervaring in een systematische aanpak die ze de 
Silver

©
-methode doopten. Silver

©
 staat voor slim inspireren, leren en 

verankeren.

Meer info over onze Silver
©

-methode? Kom eens langs in één van 
onze workshops en we bekijken hoe Silver

© 
voor jou kan werken. 

Zoals na een crash-dieet de kilo’s terugkomen, volharden 
oude gewoontes ook na een traditionele opleiding.

Standaard opleidingen alleen werken niet!

thehouseofchange.be

Zoek maar eens op Google naar “bedrijfsopleiding”.  Duizenden zoek-
resultaten beloven je dat je bij hen terecht kan om je team efficiënt 
nieuwe skills aan te leren, dat je door enkele sessies de bedrijfscul-
tuur kan veranderen of dat je de lang gezochte ‘turn-around’ kan trig-
geren door je team de besproken leercurve te laten doorlopen.  

Maar veel bedrijfsleiders, HR- en L&D-managers weten inmiddels be-
ter...  Standaard opleidingen werken niet en ze leveren zelden de 
beloofde resultaten op lange termijn.  

Erika Wyckmans en Johan Cusseneers van The house of change ge-
loven dat zij in de voorbije 20 jaar de oplossing hebben gevonden.  
Ze bundelden al die ervaring in een systematische aanpak die ze de 
Silver©-methode doopten. Silver© staat voor slim inspireren, leren en 
verankeren.

Meer info over onze Silver©-methode? Kom eens langs in één van 
onze workshops en we bekijken hoe Silver© voor jou kan werken. 

Zoals na een crash-dieet de kilo’s terugkomen, volharden 
oude gewoontes ook na een traditionele opleiding.

Standaard opleidingen alleen werken niet!

thehouseofchange.be
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Scheer hoge toppen. 
Vul je kennisrugzak. 
HRM praktijkgerichte basisopleiding’ - 
Opleiding tot vertrouwenspersoon - basis-
vaardigheden voor de leidinggevende - 
leidinggevende vaardigheden voor team-
leaders - emotioneel intelligent en 
empathisch omgaan - supervisie tot 
vertrouwenspersoon - een onthaal-
beleid voor nieuwe medewerkers - 
sensibilisatie voor leidinggevende 
ivm psychosociaal welzijn

TECHNIEK & TECHNOLOGIE •
TAALOPLEIDINGEN •

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

COMPUTER & AUTOMATISERING •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

MANAGEMENT •

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

• • • •

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

• • •

AZYBAO by Bizness Academie Benelux
1050 Brussel / +32 2 888 22 00 
info@azybao.be / azybao.com

• • • •

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

•

Bureau Stroom Sterk Leiderschap 
3600 Genk / +32 472 99 14 05 
info@bureaustroom.be / www.bureaustroom.be

• •

Bureau Veritas Training 
2018 Antwerpen / +32 3 247 94 00 
bvct.belgium@be.bureauveritas.com / www.bvtraining.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 •

Cameleon Business Training 
1930 Zaventem / +32 2 266 89 99 
info@cameleontraining.be / www.cameleontraining.be

• • • •

Catena Company
2300 Turnhout / + 32 14 70 22 12 
info@catenacompany.be / www.catenacompany.be

• • •

CIPERS Training Professionals
2800 Mechelen / + 32 15 75 88 77 
info@cipers.be / www.cipers.be

• • •

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

• • •

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 / 1030 Brussel / +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 

•

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

FranklinCovey
2800 Mechelen / + 32 2 719 02 15 
info@franklincovey.be / www.franklincovey.be

• • •

Globis Consulting 
3660 Opglabbeek / +32 487 82 46 59

info@globis-consulting.be / www.globis-consulting.be

• • •

GoodHabitz
2018 Antwerpen / +32 3 808 90 00

info@goodhabitz.com / www.goodhabitz.com

• • • • • •  • • •

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

• • •

Hilde Mariën
2800 Mechelen / +32 494 17 03 18 
info@hildemarien.be / www.hildemarien.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

• • •

IFE by Abilways 
1040 Brussel / +32 2 533 10 20 
help-ife@abilways.com / www.ifebenelux.be

• • • • •

ImproTraining
1030 Brussel / +32 2 702 64 74 
info@improtraining.be / www.improtraining.be

• • •

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

•

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

Keys for Change 
1410 Waterloo / +32 2 768 22 33 / +32 475 32 29 89 
info@keysforchange.be / www.keysforchange.be

• •

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

• • • • • • •

Learnia
2550 Kontich / +32 3 450 71 35

info@learnia.be / www.learnia.be

• •

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

•

Mezure 
1000 Brussel / +32 2 421 17 70 
www.mezure.be / info@mezure.be

• • • • • • • • •

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

• • •

NHA Thuiscursussen
2800 Mechelen / +32 03 257 51 91 
info@nha.be / www.nha.be

• • • • •

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

• • •

Quality Training 
1180 Ukkel / +32 2 331 46 66   
marie@qualitytraining.be / www.qualitytraining.be

•

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

• • •

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

• • • • •

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 •

Syntra Bizz
te Berchem, Leuven, Mechelen of op de locatie die jij zelf kiest 
2600 Berchem / +32 78 15 40 05 
opmaat@syntra-bizz.be / www.syntra-bizz.be/bedrijfsopleidingen

• • • • • • • • •

SYSTO 
3500 Hasselt / +32 477 46 04 33 
contact@systo.be / www.systo.be

• • •

T&C Blended & Embedded Leren
9150 Rupelmonde / +32 3 744 21 66 
info@tcservices.be / www.tcservices.be

• • • •

The Campus
2550 Kontich / +32 3 450 71 33 
hello@thecampus.be / www.thecampus.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

• • • •

The Myers-Briggs Company
1831 Diegem / +32 2 709 29 19 
belgie@themyersbriggs.com / www.themyersbriggs.com

• • •

The Tipping Point
2800 Mechelen / +32 15 68 26 10 
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

• • •

TriFinance
1930 Zaventem / + 32 494 99 52 10 
kris.dhulst@trifinance.be / www.controllertraining.be

• • • • •

LEREN OP MAAT
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144044 _02-04-19 __ Balans lezen voor inkopers ______________________________________________________________ 9831

144192 _24-04-19 __ Basistraining dubbel boekhouden __________________________________________________ 8200

144268 _06-05-19 __ Balansen lezen en begrijpen____________________________________________________________ 8200

154196 _07-05-19 __ De nieuwe jaarrekening en de sociale balans invullen  _______________ 2600

144198 _08-05-19 __ Consolidatie - opstellen van de geconsolideerde jaarrekening _ 9052

154213 _09-05-19 __ Boekhouden: zesdaagse basisopleiding ________________________________________ 9000

144197 _13-05-19 __ Boekhoudkundige opvolging van een bedrijf-filiaal in frank ______ 8200

154775 _22-05-19 __ Praktijkdag analytisch boekhouden ________________________________________________ 9051

154255 _23-05-19 __ Consolidatie in de praktijk ________________________________________________________________ 2600

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

144273 _14-03-19 __ Basis cash- en werkkapitaalbeheer _______________________________________________ 9052

144272 _21-03-19 __ Cash- en werkkapitaalbeheer - basis ____________________________________________ 9052

144278 _25-03-19 __ Betalingsverkeer en internationaal zakendoen ____________________________ 9052

143814 _26-03-19 __ Schrijven van rappelbrieven met impact________________________________________ 9831

143771 _24-04-19 __ Strategic pricing _________________________________________________________________________________ 2020

143755 _26-04-19 __ Budgetteren van personeelskosten ________________________________________________ 2020

144280 _09-05-19 __ Liquiditeitsbeheer en cash forecasting __________________________________________ 9052

144293 _20-05-19 __ Financiering en Bankrelaties (Cash & Treasury - Module  _________ 9052

144284 _06-06-19 __ Financieel Risicobeheer (Cash & Treasury - Module 4) ______________ 9052

COMPUTER EN AUTOMATISERING
ALGEMENE COMPUTEROPLEIDINGEN
Grafische toepassingen
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

145771 _11-03-19 __ Het concept van infographics ___________________________________________________________ 2300

145878 _11-03-19 __ Sneller, beter, mooier met Premiere Pro ______________________________________ 2300

145750 _12-03-19 __ Premiere Pro: basics in één dag _____________________________________________________ 2300

145781 _12-03-19 __ De creatie van statische infographics _____________________________________________ 2300

145761 _13-03-19 __ After Effects: basics in één dag _______________________________________________________ 2300

145790 _14-03-19 __ Infographics animeren ______________________________________________________________________ 2300

145827 _14-03-19 __ Een catalogus in 1-2-3 ______________________________________________________________________ 2300

145883 _15-03-19 __ Sneller, beter, mooier met video _____________________________________________________ 2300

145818 _18-03-19 __ Video van amateur tot professional ________________________________________________ 2300

145808 _18-03-19 __ Logo animaties maken met After Effects ______________________________________ 2300

145823 _20-03-19 __ 2D explainer video _____________________________________________________________________________ 2300

145844 _22-03-19 __ Sneller, beter, mooier met InDesign ______________________________________________ 2300

145741 _25-03-19 __ Videotestimonials met je smartphone ___________________________________________ 2300

145865 _28-03-19 __ Illustrator: basics in één dag ___________________________________________________________ 2300

145860 _02-04-19 __ InDesign: basics in één dag______________________________________________________________ 2300

145751 _03-04-19 __ Premiere Pro: basics in één dag _____________________________________________________ 2300

145772 _03-04-19 __ Het concept van infographics ___________________________________________________________ 2300

145762 _04-04-19 __ After Effects: basics in één dag _______________________________________________________ 2300

145782 _04-04-19 __ De creatie van statische infographics _____________________________________________ 2300

TECHNIEK & TECHNOLOGIE •
TAALOPLEIDINGEN •

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

COMPUTER & AUTOMATISERING •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

MANAGEMENT •

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

• •

Uit Jezelf
3360 Bierbeek / +32 498 84 03 19 
lieve@uitjezelf.be / www.uitjezelf.be

•

a product of UNI-Learning

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

• • • •  • •

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

• • •

WebinarSolutions Academy
2800 Mechelen / +32 15 79 46 04  
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145802 _09-04-19 __ Promomateriaal aanmaken in InDesign ________________________________________ 2300

145791 _11-04-19 __ Infographics animeren ______________________________________________________________________ 2300

145799 _12-04-19 __ Beelden vrijstaand maken in Photoshop _______________________________________ 2300

145836 _12-04-19 __ Webbanners maken ___________________________________________________________________________ 2300

145809 _16-04-19 __ Logo animaties maken met After Effects ______________________________________ 2300

145845 _17-04-19 __ Sneller, beter, mooier met InDesign ______________________________________________ 2300

145855 _17-04-19 __ Photoshop: basics in één dag __________________________________________________________ 2300

145888 _18-04-19 __ Sneller, beter, mooier met Illustrator ____________________________________________ 2300

145832 _19-04-19 __ Storytelling in video ___________________________________________________________________________ 2300

145894 _03-05-19 __ Sneller, beter, mooier met design __________________________________________________ 2300

145773 _06-05-19 __ Het concept van infographics ___________________________________________________________ 2300

145783 _07-05-19 __ De creatie van statische infographics _____________________________________________ 2300

145792 _09-05-19 __ Infographics animeren ______________________________________________________________________ 2300

145810 _14-05-19 __ Logo animaties maken met After Effects ______________________________________ 2300

145851 _14-05-19 __ Sneller, beter, mooier met Photoshop ___________________________________________ 2300

145866 _15-05-19 __ Illustrator: basics in één dag ___________________________________________________________ 2300

145879 _15-05-19 __ Sneller, beter, mooier met Premiere Pro ______________________________________ 2300

145819 _15-05-19 __ Video van amateur tot professional ________________________________________________ 2300

145870 _16-05-19 __ Adobe Xd: basics in één dag _____________________________________________________________ 2300

145884 _16-05-19 __ Sneller, beter, mooier met video _____________________________________________________ 2300

145824 _17-05-19 __ 2D explainer video _____________________________________________________________________________ 2300

145828 _21-05-19 __ Een catalogus in 1-2-3 ______________________________________________________________________ 2300

145742 _22-05-19 __ Videotestimonials met je smartphone ___________________________________________ 2300

145840 _23-05-19 __ Viral content maken voor social media __________________________________________ 2300

145752 _24-05-19 __ Premiere Pro: basics in één dag _____________________________________________________ 2300

145763 _27-05-19 __ After Effects: basics in één dag _______________________________________________________ 2300

145874 _27-05-19 __ Adobe Lightroom: basics in één dag _______________________________________________ 2300

145856 _03-06-19 __ Photoshop: basics in één dag __________________________________________________________ 2300

145774 _03-06-19 __ Het concept van infographics ___________________________________________________________ 2300

145753 _03-06-19 __ Premiere Pro: basics in één dag _____________________________________________________ 2300

145764 _04-06-19 __ After Effects: basics in één dag _______________________________________________________ 2300

145784 _04-06-19 __ De creatie van statische infographics _____________________________________________ 2300

145793 _06-06-19 __ Infographics animeren ______________________________________________________________________ 2300

145743 _07-06-19 __ Videotestimonials met je smartphone ___________________________________________ 2300

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

129148 _26-03-19 __ Black belt excel __________________________________________________________________________________ 2020

155112 _25-04-19 __ Goochel met Google, sneltoetsen en webplugins ________________________ 1982

155187 _25-04-19 __ Laat online digitale tools voor u werken ________________________________________ 1982

154115 _07-05-19 __ Interactieve dashboards in Excel_____________________________________________________ 1120

120336 _07-05-19 __ Lean excel ___________________________________________________________________________________________ 9831

155116 _08-05-19 __ MS Excel Turbotraining: van basic naar advanced  ______________________ 1982

145413 _14-05-19 __ Boordtabellen in excel ______________________________________________________________________ 2020

154556 _17-05-19 __ PowerPoint: maak indruk met uw presentaties ___________________________ 2030

154242 _23-05-19 __ Microsoft BI: Introductie tot het Power platform __________________________ 1120

154014 _04-06-19 __ MS Power BI van A tot _______________________________________________________________________ 1120

155170 _07-06-19 __ Effectief samenwerken in Office365 _______________________________________________ 1982

FISCALITEIT   ACCOUNTANCY   VENNOOTSCHAPPEN

FISCALITEIT   ACCOUNTANCY   VENNOOTSCHAPPEN
FISCALITEIT   ACCOUNTANCY   VENNOOTSCHAPPEN

SEMINARIES

WEBCASTS

OPLEIDINGEN

WEBINARS ON DEMAND

FISCALITEIT 

ACCOUNTANCY

FINANCIEEL BELEID

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

116572 _12-03-19 __ Itil® release, control & validation (rcv) & exam ___________________________ 1050

154048 _12-03-19 __ Functionele analyse: opleiding ________________________________________________________ 1120

145478 _14-03-19 __ Big data _______________________________________________________________________________________________ 9052

154629 _18-03-19 __ Data Protection Officer - Certificatie Training _______________________________ 3000

154623 _19-03-19 __ Inleiding tot data science & analytics in _________________________________________ 3000

154669 _19-03-19 __ Introduction to ICT Security______________________________________________________________ 9120 

155505 _25-03-19 __ Certified Privacy auditor ___________________________________________________________________ 2030

116605 _25-03-19 __ Scrum product owner _______________________________________________________________________ 1050

154630 _01-04-19 __ Data Protection Officer - Certificatie Training _______________________________ 9000

154671 _02-04-19 __ Cyber Security explored ____________________________________________________________________ 9300

154089 _02-04-19 __ IREB® Foundation Certification Training ______________________________________ 3000

154513 _02-04-19 __ ITIL® Foundation in IT Service Management ________________________________ 1120

116584 _03-04-19 __ Cobit® 5 foundation __________________________________________________________________________ 1050

154095 _04-04-19 __ Testmanagement en testcoördinatie ______________________________________________ 9051

93150 ___08-04-19 __ Itil® 4 foundation & examen ____________________________________________________________ 2018

116603 _11-04-19 __ Bpmn - business process model & notation _________________________________ 1050

145630 _24-04-19 __ Big data hands-on _____________________________________________________________________________ 9052

154103 _24-04-19 __ ISTQB® Foundation in Software Testing ________________________________________ 3000

154625 _25-04-19 __ User Experience Design (UX) ___________________________________________________________ 9300

155199 _25-04-19 __ Certified Ethical Hacking + Exam ____________________________________________________ 9300

79493 ___29-04-19 __ Itil® planning, protection & optimization (ppo) & exam ______________ 1050

154515 _30-04-19 __ ITIL® Foundation Exam ____________________________________________________________________ 2800

154621 _30-04-19 __ Data en informatie modelleren: basisopleiding ____________________________ 1831

155497 _13-05-19 __ Data Protection Officer - Certificatie Training _______________________________ 2800

127662 _14-05-19 __ Succesvol managen van it projecten_______________________________________________ 9831

155506 _20-05-19 __ Certified Privacy auditor ___________________________________________________________________ 2800

116597 _20-05-19 __ Iso-iec 27001 foundation___________________________________________________________________ 1050

155498 _03-06-19 __ Data Protection Officer - Certificatie Training _______________________________ 2030

154692 _05-06-19 __ Meldplicht datalek: stappenplan _____________________________________________________ 2800

127672 _05-06-19 __ Lean outlook _______________________________________________________________________________________ 2020

116547 _05-06-19 __ Togaf level 1 & level 2 ________________________________________________________________________ 1050

154616 _06-06-19 __ IT-management: basisopleiding______________________________________________________ 1831

154287 _06-06-19 __ Functionele analyse: opleiding ________________________________________________________ 2600

155508 _11-06-19 __ Agile requirements engineering essentials___________________________________ 2600

TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________POSTCODE

145615 _11-03-19 __ Additive manufacturing _____________________________________________________________________ 9052

129163 _14-03-19 __ Lean accounting _________________________________________________________________________________ 2020

145107 _28-03-19 __ Leren modelleren in BPMN 2.0 _______________________________________________________ 8500

93182 ___08-04-19 __ Uml ocup 2 foundation ______________________________________________________________________ 1050

93183 ___08-04-19 __ Dasa devops fundamentals ______________________________________________________________ 1050

95710 ___25-04-19 __ Shut-down planning __________________________________________________________________________ 2020

120054 _20-05-19 __ Efficiënt orderverzamelen in magazijnen en distriebutie ___________ 2020

145133 _04-06-19 __ 5s-methodologie in manufacturing ________________________________________________ 2600

24 oktober 2019
FOD Bosa Brussels
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OP DE PRAATSTOEL

WELKOM OP DE EVERY 
DAY UNIVERSITY, 
WELKOM BIJ IKEA!
INGE BIEN - IKEA

Bent u ook zo iemand die compleet voorbereid naar IKEA stapt, al tot in de details wetend hoe uw nieuwe keuken er 
eigenlijk moet uitzien? Dan bent u niet de enige, zo blijkt. De manier waarop we shoppen en de verwachtingen die we 
hebben van een winkel als IKEA, zijn niet meer die van vroeger. Maar IKEA zou IKEA niet zijn als ze hun medewerkers niet 
zouden helpen om zich aan te passen aan die nieuwe klant. Tegelijk houdt het bedrijf zich wendbaar door zich non-stop 
aan te passen aan de verwachtingen van de medewerkers zelf. Want ja hoor, ook die veranderen.

Samen met je collega Eline Muyters ben je verantwoordelijk voor 
alles wat met leren en ontwikkelen te maken heeft bij IKEA België. 
Hoe moeten we dit concreet zien?
Inge: “Samen met ons team van 4 collega’s organiseren we training 
en ontwikkeling voor alle 4.500 medewerkers van IKEA in België, en 
daarbij werken we vanuit een matrixstructuur. Onze acht winkels en 
het callcenter hebben tegelijkertijd elk een eigen HR-eenheid met een 
eigen HR-manager en een L&D-verantwoordelijke. Vanuit het hoofdkan-
toor ontwikkelen we programma’s (of nemen we ze over van IKEA op 
globaal niveau), die op hun beurt overgenomen worden door de winkels. 
We ondersteunen hen door ervoor te zorgen dat er voldoende facilitators 
zijn, organiseren waar nodig een train-the-trainerprogramma … Wij 
verzamelen en ontwikkelen alles, en kijken naar de prioriteiten voor het 
land én de noden van de verschillende winkels. Op basis daarvan ma-
ken we een plan voor het komende jaar.” 

Hoe belangrijk is leren voor IKEA?
Inge: “Extreem belangrijk. Ons bedrijfsconcept, dat ontstond in de jaren 
70, heeft twee pijlers: enerzijds gaat het over de soort business die 
we willen zijn en wat we onze klanten willen aanbieden, en anderzijds 
gaat het over hoe we met onze medewerkers willen omgaan en met 
welke medewerkers we graag willen samenwerken. Dit concept is tot 
op vandaag ons uitgangspunt, samen met de waarden van ons be-
drijf. En leren bij IKEA vertrekt vanuit die filosofie. Uiteraard passen we 
ons aan aan een veranderende werkelijkheid, waarin de veranderingen 
zich bovendien steeds sneller opvolgen. Onze verwachtingen naar onze 
mensen toe zijn geëvolueerd, maar ook hun verwachtingen naar ons 
toe zijn door de jaren heen veranderd. Daar besteden we veel aandacht 
aan. Het is belangrijk dat we blijven leren om aan de klantverwachtin-
gen te kunnen voldoen en ze zelfs te overtreffen. We doen jaarlijks een 
medewerkersonderzoek om te peilen naar hun tevredenheid. Essentieel 
daarin is de vraag of mensen het gevoel hebben dat ze zich kunnen ont-
wikkelen bij ons, of ze initiatief kunnen nemen, of ze mee beslissingen 
mogen nemen.”  

Welke andere verwachtingen hebben medewerkers ten opzichte van 
vroeger?
Inge: “Toen we net begonnen waren, was het concept van IKEA een 
beetje revolutionair. We boden mooie, functionele artikelen aan die de 
meeste mensen ook konden betalen. Daar hoorde bij dat klanten het 
meubel zelf meenamen en in elkaar zetten. In die tijd had de klant 

ons dus niet echt nodig. Vandaag is dat niet meer het geval: klanten 
verwachten andere dingen van ons. Ze zijn veel beter voorbereid en 
weten precies wat ze willen. Ze komen naar de winkel voor service, om 
meer te weten, en extra ideeën te krijgen. En om met een glimlach terug 
naar huis te vertrekken. Dat betekent dat wij de manier waarop we onze 
klanten vandaag benaderen en de manier waarop we verbinding met 
hen maken, moeten veranderen. Het gedrag en de attitude van mede-
werkers zal in functie hiervan continu bijgestuurd worden. Maar ook het 
koopgedrag van klanten is veranderd, nu ze naast het winkelpunt heel 
wat andere kanalen hebben om een meubel aan te kopen. Vroeger wa-
ren we een meubelzaak en kwam de klant naar ons toe. Dat is vandaag 
heel anders. Onze medewerkers leren om te gaan met de kanalen die 
de klant ter beschikking heeft, leren doorlopend bij, vanuit het inzicht 
dat de klant vandaag andere verwachtingen heeft dan 10 jaar geleden. 
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Zo is het eigenlijk onaanvaardbaar geworden dat een bepaalde stoel 
in een winkel niet beschikbaar is. Voor de klant is er namelijk alleen 
maar IKEA, en geen aparte winkels. Onze medewerkers moeten daarom 
leren om over de grenzen van hun eigen winkel heen te denken, en bv. 
te verkopen via e-commerce op hun smartphone. Want zo is de stoel 
die de klant wil altijd beschikbaar en maakt het niet meer uit in welke 

winkel hij hem aankoopt. Dus enerzijds is er de veranderde manier om 
verbinding te maken met een klant, en anderzijds zijn er de tools die 
vandaag beschikbaar zijn. Om in te spelen op die veranderende markt 
en om een antwoord te vinden op de vraag welk soort leiderschap er dan 
nodig is, hebben we een drietal jaar geleden het programma Caring 
Leadership in het leven geroepen.”

Dat leiderschapsprogramma richt zich op alle lagen in het bedrijf, 
dus ook op de individuele medewerker. Waarom?
Inge: “Leiderschap betreft iedereen in de organisatie. Want elke mede-
werker leidt uiteindelijk zichzelf, en beslist hoe hij of zij vandaag met 
de klant zal omgaan. Daarom hebben we het leiderschapsprogramma 
eerst georganiseerd voor het managementteam van België, en daarna 
doorgetrokken naar alle lagen van de organisatie.”

Waaruit bestaat het programma precies?
Inge: “Caring Leadership heeft twee pijlers: hoe bouw ik vertrouwen 
op met klanten en hoe kom ik erachter wat de werkelijke nood van een 
klant is enerzijds, en hoe ga ik de conversatie aan met de klant met 
andere verwachtingen en hoe werk ik samen met mijn collega’s over 
alle grenzen heen anderzijds. Het gaat dus over verbinding en over ver-
trouwen. En het gaat ook over de vraag ‘wat kan ik doen - in gelijk 
welke positie en functie - om bij te dragen aan het realiseren van de 
droom van de klant’. We zijn echt een hele andere richting ingeslagen, 
en spreken daarom ook echt van een transformatie. Maar onze mede-
werkers vinden het superfijn. We verwachten heel andere dingen van 
hen, maar zij tegelijk ook van ons. Uit de medewerkersenquête leren 

we bijvoorbeeld dat sommige zaken belangrijker worden dan andere. 
Zo blijkt de mate waarin mensen zich gelukkig voelen op het werk bij-
voorbeeld sterk gelinkt te zijn met de mate waarin mensen het gevoel 
hebben dat ze mee beslissingen mogen nemen op de afdeling, en met 
goede relaties met collega’s binnen en buiten de afdeling. Vroeger wa-
ren goede relaties binnen de eigen afdeling voldoende. Ook het gevoel 
zich te kunnen waarmaken, zijn passie te vinden binnen het bedrijf 
en mee te tellen, speelt een belangrijke rol. Daarnaast bleek ook het 
contact met de leidinggevende belangrijk. En dan gaat het al lang niet 
meer over het jaarlijkse functioneringsgesprek. Mensen willen op elk 
moment terechtkunnen bij hun manager. Het contact verloopt losser en 
minder gestructureerd, maar moet er wel zijn. Toen we dat vaststelden, 
beseften we ook dat ons leiderschap daar niet helemaal op inspeelde. 
Onze leidinggevenden moesten dan ook echt een klik maken. En daar 
hebben we een programma rond ontwikkeld, dat vooral ging over ver-
trouwen opbouwen en altijd vertrok vanuit zelfinzicht: wat heb ik nodig 
om vertrouwen te voelen en wat betekent dit dan voor het team dat ik 
leid? Daarnaast focusten we ook op verbindende communicatie. Voor 
leidinggevende én medewerker. Want enkel zo kunnen we het veran-
keren. Daarnaast was er nog een module rond verandering en wat dat 
met je doet. Ook daar vertrekken we weer vanuit zelfinzicht, om dan de 
vraag te stellen wat dit dan betekent voor het team. Het hele traject 
voor leidinggevenden heeft twee jaar geduurd, en nu zijn we bezig met 
de medewerkers. Het is een grote verandering, en dat neemt toch wat 

tijd in beslag. In essentie verandert de cultuur van ons bedrijf niet, 
maar de manier waarop we business doen en hoe we omgaan met klan-
ten - en dus met medewerkers - wel.”

Met welke andere grote uitdagingen zijn jullie op dit moment bezig 
op het vlak van L&D?
Inge: “Die sluiten aan bij het vorige. We zijn ervan overtuigd dat ver-
andering niet stopt. We moeten dus zorgen dat onze mensen waarde-
gedreven zijn, maar ook zelfbewust, en continu willen blijven groeien 
en dat niet als een bedreiging zien. Nog meer dan vroeger gaan we 
de nadruk leggen op entrepreneurship, niet alleen in de omgang met 
de klant, maar ook op het vlak van het eigen ontwikkelingstraject van 
de medewerker. Het gaat over empowerment, over zelf verantwoorde-
lijkheid en initiatief nemen. Over hoe je hier je eigen weg in zoekt, en 
als medewerker door je leidinggevende begeleid en gecoacht wordt. 
Daarnaast is er de vraag hoe mensen omgaan met complexe situa-
ties. En dan bedoel ik niet alleen ingewikkelde maar ook veranderende 
situaties, met minder zekerheden. Verder zien we dat het aandeel van 
programma’s gericht op persoonlijke noden toeneemt ten opzichte van 
de standaardprogramma’s die voor iedereen gelijk zijn. Een aantal op-
leidingen zal sowieso standaard blijven, denk bijvoorbeeld aan het lei-
derschapsprogramma, maar daarnaast zal er veel meer een individuele 
benadering komen op het vlak van de inhoud én de manier waarop we 
iets aanbieden. We houden heel erg van samenkomen face-to-face, en 
dat gaan we zo houden. Maar we zien ook dat er meer en meer andere 
noden zijn, die we gaan invullen aan de hand van bijvoorbeeld e-learn-
ing of nog andere tools, of door korte sessies over één bepaalde topic 

OP DE PRAATSTOEL

“Caring Leadership gaat over de essentiële vraag ‘wat kan 
ik doen – in gelijk welke positie en functie – om bij te dragen 

aan het realiseren van de droom van de klant’.”



39

te organiseren. Op het vlak van planning en organisatie vergt dit enige 
wendbaarheid. Het is onze rol om hen de weg te helpen vinden naar 
ontwikkelingsactiviteiten die aan hun noden voldoen.”

“Nog meer dan vroeger laten 
we mensen initiatief nemen 
en hun eigen weg zoeken.”

Betekent dit ook dat leermiddelen zoals de smartphone ook al in-
gang gevonden hebben bij jullie als tool om het leren tot op de werk-
vloer te brengen?
Inge: “Zeker. Sowieso gebeurt leren voor ons hoofdzakelijk op de werk-
vloer. Dat noemen we onze ‘every day university’, en daar leren we het 
meest. Waar de ene collega vroeger iets uitlegde aan de andere, werken 
we vandaag met smartphones en tablets, e-learning en nog heel wat 
andere kanalen. Maar op zich is het enkel het kanaal dat verandert. 
Leren gebeurt nog steeds hoofdzakelijk op de vloer. We verwachten wel 
dat de persoon in kwestie steeds meer het initiatief neemt om zijn ken-
nis en competentie up-to-date te houden en feedback in te winnen. Van 
zijn leidinggevende, maar ook van collega’s, een voorbijganger of een 
klant. Medewerkers zitten dus veel meer aan het roer van hun eigen 
ontwikkeling. Voor heel wat mensen is dat opnieuw een grote verande-
ring. Ook voor leidinggevenden trouwens, want als hun rol minder for-
meel wordt, dan moeten ze het hebben van de mate waarin ze mensen 
inspireren en de manier waarop ze communiceren en boodschappen 
overbrengen. Dat is soms moeilijk en daar zit volgens mij ook nog wel 
een uitdaging. De sleutel zit ‘m denk ik in het respecteren van ieders 
eigenheid en profiel. In jezelf kennen, en durven kwetsbaar te zijn. Dat 
soort zaken maken dat iemand mensen inspireert, en dat medewerkers 
je vertrouwen. Ik denk dat we zullen evolueren naar leidinggevenden 
die de rol van facilitator en coach op zich nemen, en nog dichter bij de 
medewerker komen. Want we zien dat dat werkt.”

Welke andere soorten opleidingen zijn nog belangrijk voor jullie?
Inge: “Elke opleiding die gelinkt is aan de klant is heel belangrijk, 
net als elke opleiding gelinkt aan het DNA van ons bedrijf, onze 
waarden en onze cultuur. Zelfs bij de Zweedse cultuur staan we stil, 
zodat iedereen weet waar we vandaan komen. Ons bedrijfsconcept - 
met ons businessidee en HR-idee - is ook iets wat we iedereen van 
in het begin meegeven. We praten heel veel over hoe we die waarden 
invullen. Tot slot besteden we ook veel tijd aan onze droom, ons ultieme 
doel: een beter bestaan voor zo veel mogelijk mensen. Een fantastisch 
uitgangspunt, waar we anderzijds voortdurend naar op weg zijn. Dat 
doen we door te werken met onze business, met onze klant, en met 
onze medewerker. We laten medewerkers nadenken over die droom, en 
bijvoorbeeld stilstaan bij de vraag of ze de dagelijkse dingen die ze op 
het werk tegenkomen, aan onze droom kunnen linken of net niet. In dat 
laatste geval gaat het om iets dat in vraag gesteld moet worden, en 
dan verwachten dat onze medewerkers en leidinggevenden voldoende 
zelfvertrouwen, openheid en kritische geest hebben om dit in vraag te 
kunnen en durven stellen.”   

OP DE PRAATSTOEL

PASPOORT

›  Functie? Learning & Development Manager

›  Vroeger? Al sinds 1995 bij IKEA: sales in Antwerpen, HR in Ternat en Anderlecht, daarna diverse 
functies op het hoofdkantoor.

›  Studies? Master Germaanse Filologie, Master Bedrijfskunde - VUB

›  Jouw professioneel motto in enkele woorden? Het gaat eerder om een quote van Maja Angelou die 
me de laatste tijd door het hoofd blijft spoken: ‘People will forget what you said, people will forget 
what you did, but they will never forget how you made them feel’. Volgens mij is dat de essentie van wat leiderschap vandaag kan 
betekenen.

›  Over welk L&D-onderwerp wil jij graag nog iets bijleren? Wat interesseert jou in functie van de toekomst? Transformational presence & 
leadership

›  Wat betekent Stimulearning voor je? Een forum dat ons voeling geeft met de markt, en een gelegenheid om te netwerken.

›  Meest inspirerend(e) infobron die je andere L&D’ers kan aanraden? Non-violent communication van Marshall Rosenberg.


