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POST
CORONA

DATE
PROEVERIJEN.BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE  

DO. 20 MEI 2021 - DE MONTIL AFFLIGEM

180 sessies van 20 minuten
Agility & Learning Beyond Borders / Allanta / Amelior / Atolo / bit by bit / BLCC / CrossKnowledge / CUTESolutions /  
De Opleidingscoach / Drillster / Epyc / Evoluo / Expert Academy / Fern / FlowSparks / FranklinCovey / GoodHabitz /  

hihaho Interactive Video / Happy Mondays / Human Matters / I Like Media / Indra Partners / KEIK. Mensen in beweging / 
Klein Barnum / Learning in Company / Ludo / marbl / Master Your Email / MobieTrain / NCOI Learning / 

Next Learning Valley / Onyx Online Learning / Ormit / Play it Safe / Prana Mental Excellence / Progress Consulting / 
Propellor / Quality Training / ROEM / Stellar Labs / Streetwize / T&C Blended & Embedded Learning /  

the house of change / The Learning Hub / The Tipping Point / TICkA / TinQwise / Tryangle / …

http://proeverijen.bedrijfsopleidingen.be
https://www.mobietrain.com/nl/
https://www.crossknowledge.com
https://www.expertacademy.be/nl/home
https://www.goodhabitz.com/nl-be/home.html
https://opleidingen.ncoi.be
https://www.thetippingpoint.be
https://playitsafe.eu
https://www.flowsparks.com/nl/
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TOOLS ... 100 EN MEER
Veel leerlocaties hebben hun uiterste best gedaan om tussen twee lockdowns in L&D-professionals 
en cursisten te ontvangen (p. 15) en ook wij maakten een checklist veilig naar een klassikale op-
leiding, maar nu we voor een tweede keer de opdracht kregen om mensen competenties aan te leren 
zonder ze fysiek bijeen te brengen, ging onze aandacht als vanzelf naar de vele platformen en tools 
om te leren. We hebben ons vanuit Stimulearning middels een vragenlijst afgevraagd welke technolo-
gische middelen er in Corona-tijden worden gebruikt in organisaties en wat er is gewijzigd sinds het 
begin van de pandemie.

In tegenstelling tot wat we verwachtten is er sinds de eerste lockdown niet massaal overgegaan tot 
de aankoop van platformen - met uitzondering van performance support platformen - en lijken enkel 
de course content platformen te profiteren van de coronacrisis. Die laatste staan dit najaar twee keer 
zoveel op de aankoopplanning als in het voorjaar 2020. Wat de tools betreft zien we amper beweging. 
Ietwat meer organisaties kochten microlearning tools aan en er zijn in bedrijven voorzichtige plannen 
om te investeren in VR/AR voor L&D, wat slechts 6% van de organisaties al zegt te hebben.

We kunnen besluiten dat Corona een veel minder grote impact heeft (gehad) op L&D dan wat we zelf 
lijken aan te voelen. In tegenstelling tot wat we denken zijn er amper verschuivingen te merken in de 
(geplande) aankopen van platformen en tooling. Bovendien blijken ook de budgetten te stabiliseren 
zoals je kan lezen in het Franstalige voorwoord van dit magazine of op onderzoek.stimulearning.be.

Maar dat technologie een steeds grotere impact op ons leren heeft en er meer ‘op afstand’ wordt 
geleerd staat buiten kijf. Zo is het aanbod klassikale open opleidingen op bedrijfsopleidingen.be en 
ook in dit magazine drastisch gedaald en/of staan ze (enkel) ingepland in de hoop op betere tijden.  
Voorlopig bevinden we ons dus weer in een fase van afstandsleren, waarbij we eenvoudige tools in-
zetten om medewerkers te motiveren en activeren.  Op 18+25/02/2021 stellen we een aantal van die 
tools aan je voor tijdens de TOP100 Tools for Learning. Online, uiteraard. We blijven voorlopig nog 
even in die modus en dit tot 20/05/2021 als we Proeverijen, uw L&D Festival op je loslaten. Een 
iets beperktere editie qua aanbieders én bezoekers omdat we er 100% zeker van willen zijn dat we 
de nodige afstand kunnen bewaren mocht blijken dat Corona dan nog altijd een issue is. Dit was een 
moeilijke, lastige keuze …

We wensen ook jou voor 2021 de moed, durf en wijsheid om in diezelfde moeilijke, lastige tijden als 
professional de juiste keuzes te maken, mogelijks een keer niet in functie van het zakencijfer, maar 
in die van de L&D-gemeenschap en vooral de gezondheid van je medewerkers, cursisten, jezelf en de 
mensen om je heen.

Take Care! Stay Safe! 

isabelle en kristoff
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MANAGEMENT
ID __________START ________OPLEIDINGSTITEL _______________________________________________________________________POSTCODE

134951 _10-12-20 ____Team management, teamcoaching _______________________________________________________9840

162578 _10-12-20 ____Masterclass Projectmanagement - Stakeholders beïnvloeden _________1030

162652 _10-12-20 ____Service design: verbeter de kwaliteit van uw dienstverlening _________1982

162653 _10-12-20 ____Business Analyse Technieken: modelleren en realiseren __________________3001

162841 _10-12-20 ____De raamovereenkomst voor overheidsopdrachten ____________________________3000

162872 _10-12-20 ____Een stressbeleid opzetten: workshop __________________________________________________2600

163149 _10-12-20 ____Focus houden in projectteams ______________________________________________________________9051

168185 _11-12-20 ____GDP - Good Distribution Practices - Geneesmiddelen-Pharma ______ online

162583 _14-12-20 ____Certified ScrumMaster ___________________________________________________________________________3001

162654 _15-12-20 ____Basiskennis ICT voor niet-ICT’ers _________________________________________________________2600

162540 _15-12-20 ____Projectmanagement - Omgaan met verandering en weerstand _______1120

168127 _15-12-20 ____VDA 6.3 – Workshop for Certified Process Auditor __________________________ online

116598 _21-12-20 ____Itil® 4 strategist: direct, plan & improve (dpi) _____________________________________1050

168133 _06-01-21 ____PSCR - Upgrade Training from PSB to Product Safety ___________________ online

168152 _14-01-21 ____ISO-IEC 17025:2017 - norm - Kwaliteitssysteem voor laborat __________3500

168197 _14-01-21 ____ISO 9001:2015 - norm - kwaliteitsmanagementsysteem ____________________3500

163609 _14-01-21 ____Projectmanagement - Plannen, budgetteren en opstarten ________________9300

64195 ___15-01-21 ____Open borders mba __________________________________________________________________________________4700

163542 _19-01-21 ____Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psychoso ______9051

163873 _19-01-21 ____Certified ScrumMaster ___________________________________________________________________________1830

168217 _19-01-21 ____Bouwmanager - module innovatie in de bouw ____________________________________2018

168110 _19-01-21 ____MDR - Medical Device Regulations voor fabrikanten_______________________ online

168115 _20-01-21 ____MDR en ISO 13485 voor distributeurs van medische hulpmiddel __ online

91300 ___20-01-21 ____Systemisch coachen @ managen van individuele & organisatie ______1731

52792 ___21-01-21 ____Tactisch inkopen - van sourcing to contract ________________________________________2600

163543 _21-01-21 ____Veiligheid bij het ontwerpen van machines _________________________________________3000

168113 _21-01-21 ____MDR & ISO 13485:2016 voor subcontractors en toeleverancier ____ online

168101 _26-01-21 ____IATF 16949:2016 - norm - Kwaliteitsmanagementsysteem _______________3500

163544 _26-01-21 ____Risicoanalyses in de praktijk _________________________________________________________________1982

163791 _26-01-21 ____Interviewtechnieken bij werving en selectie _______________________________________3001

163793 _28-01-21 ____Talentscouting: wie zoekt, die vindt! _____________________________________________________2600

163884 _28-01-21 ____Certified ScrumMaster (Nederlandstalige training) ___________________________9300

163610 _28-01-21 ____Projectmanagement - Opvolgen, bijsturen en grip houden _______________9300

163545 _28-01-21 ____Milieuadministratie: basisopleiding ______________________________________________________3001

168190 _28-01-21 ____ISO 9001:2015 - interne auditor volgens ISO 19011:2018 __________________3500

168151 _28-01-21 ____ISO-IEC 17025:2017 - interne auditor - Kwaliteitssysteem ________________3500

163796 _02-02-21 ____Hrm van A tot Z ______________________________________________________________________________________1120

163797 _03-02-21 ____Opstellen van bestekken voor overheidsopdrachten _________________________1030

163611 _04-02-21 ____Projectmanagement - Samenwerken in projecten ______________________________9300

163098 _04-02-21 ____Introductie tot Quantum Computing _____________________________________________________2650

163223 _04-02-21 ____The future of HSE: strategy – technology – wellbeing _______________________2140

168221 _04-02-21 ____IVDR - In Vitro Diagnostic Regulations voor fabrikanten ___________________3500

168103 _04-02-21 ____IATF16949: 2016 Lead Auditor Training for 1st and 2nd Part ____________3500

163918 _04-02-21 ____Interne audit en IT __________________________________________________________________________________1982

168235 _08-02-21 ____ISO 9001:2015 - norm - kwaliteitsmanagementsysteem ____________________9320

163892 _08-02-21 ____Certified Scrum Product Owner ____________________________________________________________2600

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

De Gussem
› VERBINDEND COMMUNICEREN

› LEIDINGGEVEN AAN THUISWERKERS
› SALES TRAINING

› OMGAAN MET ANGST EN STRESS
› KLACHTENBEHANDELING

› OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE
› KLANTVRIENDELIJK ONTHAAL EN TELEFONEREN

› TIME MANAGEMENT
› DYNAMISCH PRESENTEREN

NU OOK ONLINE 

Basistraining Verbindende Communicatie
Halve dagen via digitale leeromgeving:  15, 22, 29 jan - 5 feb 2021 - Online
Drie dagen met optie overnachting:     12, 13, 14 april 2021 - Geetbets

Verbindende Communicatie op het werk   
Drie dagen via digitale leeromgeving:    26 jan - 2, 9 feb 2021 - Online

Experttraining Verbindend Leidinggeven
Drie dagen met optie overnachting:   10, 11, 12 mei 2021 - Geetbets 

Onze praktische trainingen worden omkaderd door online oefenprogramma’s 
zodat je de vaardigheden nog beter onder de knie krijgt. 

www.humanmatters.eu
info@humanmatters.eu

VERHOOG JE IMPACT DOOR BEWUST TE SPREKEN EN AANDACHTIG TE LUISTEREN

15+
MEER DAN 15 JAAR ERVARING

MET VERBINDEND COMMUNICEREN

http://www.degussemtraining.be
mailto:info%40degussemtraining.be?subject=
http://www.degussemtraining.be
http://www.humanmatters.eu
http://www.humanmatters.eu
mailto:info%40humanmatters.eu?subject=


De L&D Awards 2020 telden 8 winnaars 
die je beter kan leren kennen op 

awards.stimulearning.be.  
Nomineer jouw kandidaten voor 2021.

LEARNING & DEVELOPMENT

https://www.antwerpmanagementschool.be
https://www.webinarsolutions.be
http://www.festivalofwork.com
https://opleidingen.ncoi.be
https://marbl.be
https://www.flowsparks.com/nl/
https://www.cameleontraining.be
https://www.thetippingpoint.be
https://www.opleidingscoach.be
http://awards.stimulearning.be
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163548 _09-02-21 ____Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten ________________________________________1982

163519 _09-02-21 ____Identiteitsfraude _____________________________________________________________________________________1120

163550 _11-02-21 ____Documentenbeheer voor de preventieadviseur __________________________________1982

168099 _16-02-21 ____IATF 16949:2016 - 1st & 2nd Party Auditor in accordance _________________3500

168233 _22-02-21 ____ISO 9001:2015 - interne auditor volgens ISO 19011:2018 __________________9320

168224 _23-02-21 ____MDSAP - Medical Device Single Audit Program __________________________________3500

163537 _23-02-21 ____Financieel-economische begrippen voor niet-finance functie____________9051

163874 _23-02-21 ____Certified ScrumMaster ___________________________________________________________________________3500

163803 _23-02-21 ____De L&D manager: basisopleiding __________________________________________________________2140

163804 _24-02-21 ____Certified Talentcoach ______________________________________________________________________________1120

163614 _25-02-21 ____Projectmanagement - Omgaan met verandering en weerstand _______9300

163437 _25-02-21 ____Een succesvolle business case opstellen ____________________________________________1982

163909 _25-02-21 ____Burn-out bespreek maken: zo doet u dat _____________________________________________9300

167996 _01-03-21 ____VDA 6.3 – Qualification for Process Auditor ________________________________________3500

167997 _01-03-21 ____VDA 6.3 - Qualification for Certified Process Auditor __________________________3500

163806 _02-03-21 ____Agile en lean in hrm _______________________________________________________________________________2140

163856 _02-03-21 ____Controller ________________________________________________________________________________________________2140

163808 _03-03-21 ____Objectiever rekruteren en evalueren van medewerkers ___________________2140

163539 _04-03-21 ____Mini MBA: Business Essentials voor Management Talent _________________9120

163557 _04-03-21 ____Vertrouwenspersoon: basisopleiding ___________________________________________________2600

163940 _04-03-21 ____Interne audit in de publieke sector _______________________________________________________9100

168108 _04-03-21 ____IVDR - In Vitro Diagnostic Regulations voor fabrikanten ___________________3500

168198 _04-03-21 ____ISO 9001:2015 - norm - kwaliteitsmanagementsysteem _________________ online

168129 _05-03-21 ____VDA 6.3 – Examination for Certified Process Auditor _________________________3500

163954 _05-03-21 ____Strategic Customer Management _________________________________________________________3001

168118 _08-03-21 ____MDSAP - Medical Device Single Audit Program __________________________________3500

168131 _09-03-21 ____PSCR - Product Safety & Conformity Representative _____________________ online

163559 _09-03-21 ____Supervisie vertrouwenspersoon: de verzoeningsprocedure _____________2140

163560 _09-03-21 ____Certified expert machineveiligheid: module 1 de machineric ____________1030

163444 _09-03-21 ____Functionele analyse: opleiding______________________________________________________________1982

163811 _09-03-21 ____Certified Human Capital Management®: module stresscrafting _______1120

163667 _09-03-21 ____PRINCE2® Foundation + Exam ______________________________________________________________9300

168181 _10-03-21 ____BRC Food issue 8 - norm - voedselveiligheid ___________________________________ online

168111 _10-03-21 ____MDR - Medical Device Regulations voor fabrikanten__________________________3500

168116 _11-03-21 ____MDR en ISO 13485 voor distributeurs van medische hulpmiddel _____3500

163615 _11-03-21 ____Projectmanagement - Plannen, budgetteren en opstarten ________________2140

163885 _11-03-21 ____Certified ScrumMaster (Nederlandstalige training) ___________________________2140

163445 _11-03-21 ____Consultancy: vaardigheden voor consultants _____________________________________9051

163647 _12-03-21 ____Project Management Methodology according to the PMBoK® __________9831

163643 _15-03-21 ____PRINCE2® Agile Foundation (+ Exam) __________________________________________________1982

163564 _16-03-21 ____certified expert machineveiligheid : module 2: Risicoanaly _______________1030

163448 _16-03-21 ____Masterclass Digitale Strategie ______________________________________________________________2140

168106 _16-03-21 ____ISO 13485:2016 - interne auditor - Kwaliteitssysteem _______________________3500

168128 _16-03-21 ____VDA 6.3 – Workshop for Certified Process Auditor __________________________ online

163461 _17-03-21 ____Certified DevOps Fundamentals (+ exam) ___________________________________________2140

163450 _18-03-21 ____Certified Ethical Hacking + Exam __________________________________________________________2140

163567 _18-03-21 ____De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheidscultuur ___________1120

163500 _18-03-21 ____Plannen en budgetteren ________________________________________________________________________2140

163819 _18-03-21 ____Hr Business Partner: masterclass ________________________________________________________1030

168191 _18-03-21 ____ISO 9001:2015 - interne auditor volgens ISO 19011:2018 _______________ online

163820 _22-03-21 ____Onderhandelen met vakbonden ____________________________________________________________2600

163817 _22-03-21 ____Management assistant van A tot Z _______________________________________________________2600

Werk je binnen de overheid of non-profit?

Ontdek de opleidingen van Mezure.

Tot -30% met 
KMO-portefeuille

Kleine, persoonlijke groepen 

Opleidingen in het Nederlands, Frans of Engels

Opleidingen op maat van jouw organisatie

Tour & Taxis, Brussel

Ontdek alle opleidingen op www.mezure.be

http://www.mezure.be
http://www.blijvenleren.be
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INSPIRATIEKALENDER 2021
Business Contact # 9789047014027 # 365 p. # hardcover
De "Inspiratiekalender 2021' biedt een heel jaar lang nieuwe inzichten, tijdloze wijsheden, opmerkelijke wetenswaardigheden, 
tips en praktische oefeningen van bekende denkers en doeners. 
De scheidslijn tussen werk en privé vervaagt. We willen op ons werk dezelfde persoon kunnen zijn als in ons privéleven. We 
willen het beste uit onszelf halen, maar ook voldoende tijd vrijmaken voor rust, ontspanning en een betrokken sociaal leven. We 
vinden het belangrijk om bewust te leven, de tijd te nemen voor verdieping, en verbinding met onze gevoelens te ervaren.
Met behulp van de "Inspiratiekalender 2021', stap je iedere dag voor een kort moment uit de hectiek en alledag en word je 
uitgenodigd tot een dagelijks moment van reflectie, waarna je weer met een frisse blik naar werk en leven kijkt. 

EXTREEM EIGENAARSCHAP
Jocko Willink & Leif Babin # Business Contact # 9789047014294 # 344 p. # paperback
In ‘Extreem eigenaarschap’ vertalen Jocko Willink en Leif Babin de krachtige leiderschapslessen van het slagveld naar heldere 
principes die toegepast kunnen worden in ieder team en elke organisatie. Toen de Navy SEAL-taskforce van Willink en Leif in 
2006 in Irak voor een mission impossible stond: Ramadi veiligstellen, een stad die al min of meer als verloren wordt beschouwd, 
wisten Willink en Babin onder extreme druk hun team naar de overwinning te leiden. De overwinning is grotendeels te danken 
aan een teamcultuur van eigenaarschap en discipline. Leiderschap, op ieder niveau, blijkt de doorslaggevende factor voor het 
succes van het team.
In ‘Extreem eigenaarschap’ delen ze niet alleen hun eigen oorlogservaringen, maar ook praktijkverhalen van de bedrijven die ze 
na hun militaire loopbaan zijn gaan coachen. Met dit meeslepende boek, waarvan wereldwijd al bijna twee miljoen exemplaren 
verkocht werden, kun je direct aan de slag met de principes van extreem eigenaarschap.

ZO GEEF JE LEIDING ALS JE BAAS HET NIET DOET
John C. Maxwell # KokBoekencentrum # 9789043534215 # 128 p. # paperback
In Zo geef je leiding als je baas het niet doet reikt leiderschapsexpert John C. Maxwell strategieën aan die je kunt inzetten voor 
een goede omgang met een moeilijke baas. Leer goed samenwerken, win vertrouwen, krijg meer invloed, blijf groeien, haal het 
beste uit jezelf en laat zien wat je waard bent! Word een betere leider en een betere teamspeler. Door jezelf goed leiding te 
geven, kun je samen met je baas en de rest van de organisatie bouwen aan succes. Waardevol voor iedereen met een baan, of je 
nu leiding geeft of niet.

SPEEL HET SPEL
Ellis Bartholomeus # Boom Uitgevers # 9789024429622 # 160 p. # paperback
Bekijk de wereld door een speelse bril en ontdek wat dat betekent voor je manier van denken. Spelen biedt een veilige 
omgeving om te ontdekken, uit te proberen en te falen. Bij een spel mag je fouten maken, zodat je sneller leert. Ook word je 
uitgedaagd om van perspectief te veranderen en oplossingen te zoeken die niet meteen voor de hand liggen. Daarnaast maak 
je je het proces en het resultaat op een natuurlijke wijze eigen. En niet te vergeten: je voelt verbondenheid met de anderen en 
je hebt plezier met elkaar. Speel het spel onderzoekt hoe spelen betekenisvol kan zijn als reflectief en leerzaam gereedschap, 
of hoe het zelfs als breekijzer de dialoog kan initiëren, kan voeden en verbinding kan maken tussen mensen en onderwerpen, 
grensoverschrijdend. Managers, trainers en coaches vinden in dit boek handvatten om spelenderwijs, maar op een serieuze 
manier, betrokkenheid en loyaliteit te vergroten, innovatie aan te jagen of gedrag te veranderen. 

PRAKTIJKBOEK TEAMCOACHING
Auteur Martijn Vroemen # Boom Uitgevers # 9789462762350 # 200 p. # paperback
Veel teamcoaches, teamtrainers en teamleiders zijn hongerig naar praktische aanpakken en methoden. In Praktijkboek 
Teamcoaching vinden zij in 90 paragrafen tientallen modellen en bijna 150 oefeningen. Hoewel velen kriskras door het boek 
zullen struinen, is er voor degenen die overzicht willen bewaren voldoende houvast in negen thematische hoofdstukken.
Het boek begint met de belangrijkste modellen van Vroemen: het Coachwiel en het Teamwiel. Alle elementen daarvan worden 
aangekleed met oefeningen. Daarop volgt een top tien van klassieke theorieën, een hoofdstuk met spellen en een met 
werkvormen. Het hoofdstuk over intervisie bevat ruim twintig verschillende methoden. De laatste drie delen richten zich vooral 
op de persoonlijke ontwikkeling van de lezer zelf: er zijn checklists, een zelfonderzoek en oefeningen voor training van de 
teamprofessional.

https://www.businezz.nl/product/100-9259_Speel-het-spel
https://www.businesscontact.nl/boek/extreem-eigenaarschap/
https://www.kokboekencentrum.nl/boek/zo-geef-je-leiding-als-je-baas-het-niet-doet/
https://www.bol.com/nl/p/inspiratie-scheurkalender/9200000128416401/
https://www.businezz.nl/product/100-8780_Praktijkboek-Teamcoaching
https://www.businezz.nl/product/100-9259_Speel-het-spel
https://www.businesscontact.nl/boek/extreem-eigenaarschap/
https://www.kokboekencentrum.nl/boek/zo-geef-je-leiding-als-je-baas-het-niet-doet/
https://www.bol.com/nl/p/inspiratie-scheurkalender/9200000128416401/
https://www.businezz.nl/product/100-8780_Praktijkboek-Teamcoaching
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FLOW
Mihaly Csikszentmihalyi # Ten Have # 9789025908416 # 432 p. # paperback
Dé klassieker over Flow: wat is Flow en hoe kom je in een Flow?
De psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi deed grensverleggend onderzoek naar flow: wat maakt een ervaring bevredigend en wat 
gebeurt er als we opgaan in het moment. De eerste verschijning van Flow (1990) was een mijlpaal in het denken over de kwaliteit 
van onze ervaring. Sindsdien zweren topsporters, muzikanten en professionals wereldwijd bij deze methode. Door dit boek leren 
ze hun bewustzijn kennen, ontdekken ze wat waar geluk inhoudt en verbeteren ze de kwaliteit van hun prestaties en leven.

EEN DING TEGELIJK
Rick Hanson # Ten Have # 9789025908720 # 223 p. # paperback
Voor wie denkt dat mindfulness moeilijk is, is er nu ‘Eén ding tegelijk’. Bestsellerauteur Rick Hanson geeft in dit handzame boek 
eenvoudige oefeningen die goed in het dagelijks leven in te passen zijn. Ze beschermen tegen stress, verbeteren de stemming 
en versterken het brein. De oefeningen zijn gegroepeerd rond thema’s als ‘goed voor jezelf zorgen’, ‘van het leven genieten 
zoals het is’, ‘beter functioneren thuis en op het werk’ en ‘vrede sluiten met je emoties’. Rust in je hoofd vinden was nog nooit zo 
eenvoudig.

COLLEGA IN HOOFD EN HART
Marc Vande Gucht & Geert Serneels # LannooCampus # 9789401469999 # 134 p. # paperback
Hoe vind je als leidinggevende een evenwicht tussen resultaten en welzijn? Wat is jouw impact op het welzijn van je werknemers?  
Hoe pak je dat concreet aan op de werkvloer?
De cijfers liegen er niet om: het mentale welzijn op het werk is en blijft een heikel punt voor vele bedrijven. Een goede relatie 
tussen leidinggevende en werknemer is de basis voor een veilige, waarderende en ondersteunende werkomgeving. Toch blijkt 
die theorie moeilijk om te zetten in de praktijk en is verbindende communicatie vaak ver zoek.
Daar wil dit boek iets aan doen. Collega in hoofd en hart leert je hoe je je verantwoordelijkheid als leidinggevende opneemt 
en bijdraagt tot een warme en dynamische omgeving waar medewerkers betrokken zijn, met betere resultaten als rechtstreeks 
gevolg. Het toont hoe je ook als werknemer niet passief aan de zijlijn hoeft te staan, maar zelf stappen kunt ondernemen.
Aan de hand van concrete oplossingen en verschillende bedrijfsvoorbeelden zet dit boek je aan om de veerkracht op het werk te 
verhogen.

STUCK - TRAUMA IN ORGANISATIES
Philippe Bailleur # LannooCampus # 9789401470087 # 342 p. # paperback
Organisaties zijn geen machines maar sociale, levende organismen die schade kunnen oplopen. Schade die voor een langere 
tijd kan blijven wegen op de goede werking van een organisatie. Als manager, medewerker of organisatiecoach kom je soms 
in organisaties terecht waarvan je intuïtief voelt dat er iets niet klopt. Als daarenboven blijkt dat beproefde methodes om de 
organisatie nieuw leven in te blazen weinig of geen effect hebben, dan zou er sprake kunnen zijn van systeemtrauma.
Systeemtrauma kan ontstaan door een ingrijpende gebeurtenis zoals een milieuramp, een aanslag of een reeks pijnlijke 
ontslagen. Maar evengoed kan het, op een stille manier, binnensijpelen in het weefsel van een organisatie. Wat de oorzaak ook 
is, het effect is vernietigend voor medewerkers en de organisatie.
Stuck is gebouwd rond een aantal concrete vragen die je een brede kijk geven op systeemtrauma: Hoe kom je systeemtrauma 
op het spoor en hoe ontstaat het? Hoe maak je een beschadigde organisatie weer veerkrachtig?  
Wat staat mij te doen als manager of organisatiecoach als ik met systeemtrauma aan de slag wil?  
Hoe kun je de ontwikkeling van systeemtrauma voorkomen?

MY HAPPY OFFICE
Veerle Hermans # LannooCampus # 9789401470025 # 136 p. # paperback
Wat zijn de geheimen van een goede, gezonde kantooromgeving? Hoe kun je meer bewegen 
tijdens het werk? Hoe kun je je beter concentreren?
Innovatieve kantoren overdonderen tegenwoordig met mooi meubilair,  
een trendy kleurenpallet, designverlichting, een duurzame toets en lekkere koffie.  
Maar om het fysiek en mentaal welzijn op kantoor te verbeteren, is er meer nodig.
In My happy office leer je je werkplek te optimaliseren in tien stappen, van de basisinrichting 
van je werkplek tot ergonomische oplossingen voor je algemeen welzijn.  
Met de vele praktische tips ontdek je wat je zelf kunt ondernemen en veranderen.  
Dit boek is er voor iedereen die meer wil halen uit zijn tijd op kantoor.

Deel je graag?  
Netwerk je graag?  

Schrijf je dan in voor onze  
CULTURE 'BOOK' CLUBS: 

Wij leveren de gratis boeken
Jullie lezen en delen jullie inzichten

Wij zorgen voor de organisatie  
en Zoom-ondersteuning

LEREN UIT BOEKEN

https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/een-ding-tegelijk-1/
https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/flow/
https://www.lannoocampus.be/nl/stuck
https://www.lannoocampus.be/nl/collega-hoofd-en-hart
https://www.lannoocampus.be/nl/my-happy-office
https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/een-ding-tegelijk-1/
https://www.uitgeverijtenhave.nl/boek/flow/
https://www.lannoocampus.be/nl/stuck
https://www.lannoocampus.be/nl/collega-hoofd-en-hart
https://www.lannoocampus.be/nl/my-happy-office
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INVESTEER ALS EEN KIP MET KOP! 
ZES TRENDS MET IMPACT OP WERK, PERFORMANCE, 
LEREN EN ONTWIKKELEN 
Over de prestatieverbetering van organisaties bij het investeren in de ontwikke-
ling van medewerkers.

Verandering is de enige constante. De wereld om ons heen is continu in bewe-
ging en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. We weten niet wat ons 
te wachten staat waardoor de toekomst ons ontelbare uitdagingen biedt. Hoe 
zorg je als organisatie dat je strategisch denkt en werkt? Dat kan vanuit trends en 
ontwikkelingen die impact hebben op ons werk en waarvan de effecten in een 
aantal situaties al zichtbaar zijn. Wat betekenen die trends voor organisaties? Wat 
weten we van deze trends? Zijn ze met elkaar verbonden en wat zijn indicatoren 
voor succes?

Leren en ontwikkelen koppelen aan presteren
Ook van Leer- en Ontwikkel (L&O) professionals mag (en moet) je vooruitkijken 
om een positieve bijdrage te leveren aan organisatiedoelstellingen. Organisaties 
investeren pas wanneer ze een belang zien en als het ze concreet iets oplevert. 
Veranderingen in de wereld en in onze maatschappij vragen om nieuwe kennis, 
vaardigheden en gedrag van medewerkers. Het behouden van goed opgeleide 
medewerkers is voor organisaties cruciaal om succesvol te kunnen zijn en te blij-
ven. Deze realiteit maakt dat investeren in Leren en Ontwikkelen, gekoppeld aan 
presteren, belangrijk is en blijft.

De zes trends
In dit boek worden praktijkvoorbeelden gebruikt voor de zes trends die impact 
hebben op ons werk, het presteren van medewerkers en daarmee op de inzet van 
Leren en Ontwikkelen:
•  Werken met technologie: automatisering en robotisering.
•  Langer werken: ontgroening en vergrijzing.
•  Balans in werken: duurzame inzetbaarheid.
•  Wendbaar werken: versnellen en flexibel.
•  Datagestuurd werken: big data en artificial intelligence.
•  Verantwoord werken: governance, transparantie en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (mvo).

De impact van de trends
Hoe zetten organisaties Leren en Ontwikkelen in om effectief op deze trends in 
te spelen? Voor zijn boek interviewde Stephan directeuren, managers en leer- en 
ontwikkelprofessionals van verschillende organisaties. Het resultaat is een kijkje 
in de keukens. Daarnaast biedt het boek concrete handvatten voor een succes-
volle inzet en ontwikkeling van Leren en Ontwikkelen. Daarmee is het een boek 
voor zowel (business)managers als Leer- en Ontwikkelprofessi-
onals. Want we hebben één gezamenlijk belang: organisatie-
doelstellingen realiseren door de prestaties van medewerkers 
te verbeteren. Investeer dus niet als een kip zonder, maar mét 
kop!

Bestellen
Bestel nu en ontvang een uitnodiging voor een webinar over 
deze trends dat exclusief voor lezers wordt georganiseerd.

“ Ik maak me zorgen 
over onze neiging om 
te veel te investeren 
in zaken en te weinig 
te investeren in 
mensen”
John Kenneth Galbraith 
(invloedrijke Amerikaanse 
econoom, 1908-2006)

# Performa
# 9789083075457
# 84 p.
# Paperback 

#  zes trends met impact op 
werk, performance leren en 
ontwikkelen op een rij

#  bij iedere trend een praktische 
checklist voor de inzet van Leren 
& Ontwikkelen

#  inzichten en praktijkervaringen 
vanuit de business

Stephan Obdeijn is 
onderwijskundige en expert op 
het gebied van effectmeting. 
Hij maakt zichtbaar wat voor 
impact het leren en ontwikkelen 
van medewerkers heeft op de 
prestatie van organisaties. Eerder 
schreef hij, samen met Metteke 
Lubberts, het boek ‘Haal je kop 
uit het zand! Leren met zichtbaar 
resultaat.’ Stephan is partner 
en senior adviseur bij EMC 
Performance.

https://www.performa-hr.nl/product/investeer-als-een-kip-met-kop/
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CONNEXION. 7 PARADOXEN VOOR 
DE MODERNE LEIDER
Bedrijfsleiders en managers hebben het moeilijk om zich aan te passen aan de 
steeds wisselende omstandigheden en aan een wereld vol met tegenstrijdigheden. 
In tijden van crisis komen zwaktes naar boven, zoals ingewikkeldheid, complexiteit, 
vertraging. Er is een nieuwe vorm van disruptie ontstaan: die van het leiderschap. 
Leiders moeten vandaag resultaten kunnen behalen in de meest complexe 
omstandigheden, ze moeten kunnen vereenvoudigen én verandering kunnen 
leiden.

In deze wereld van exponentiële veranderingen, versnelde digitalisering en de 
COVID-19-crisis zien we hoe de menselijke connecties een steeds belangrijker 
en essentiëler onderdeel van leiderschap vormen. Daarom hebben de auteurs 
het begrip ConneXion geponeerd. ConneXion is een concept dat het verschil 
moet en zal maken in de wereld van morgen: diepgaande relaties opbouwen, 
de individuele motivaties van mensen begrijpen, zorg dragen, resultaten 
boeken, teams galvaniseren, een hoger doel beogen en het juiste fysieke en 
mentale evenwicht vinden zullen steeds belangrijker worden in deze wereld van 
toenemende intelligentie en robotisering. Het is maar door deze diepgaande 
connectie dat de bedrijfsleider in staat zal zijn zijn medewerkers future-proof te 
maken. Via diepgaande onderlinge samenhang zal hij  zijn bedrijf wendbaar en 
doelmatig kunnen maken.

Dit alles is echter geen evidentie. Aan de hand van tal van voorbeelden uit de sport- 
en de businesswereld wordt getoond dat heel wat leiders het om verschillende 
redenen vandaag niet gemakkelijk hebben om zich echt te connecteren met hun 
mensen en motivaties. 

“ In een bedrijfswereld die steeds meer 
‘gesportificeerd’ wordt, hebben we via 
het unieke samengaan van sport en 
business geprobeerd een antwoord te 
bieden op de tegenstrijdigheden waarmee 
de bedrijfsleider van vandaag wordt 
geconfronteerd.”

 
In ‘ConneXion’ ontrafelen de auteurs zeven paradoxen die ons bedrijfsleven 
kenmerken en ze geven ook aan hoe je daar als leider op ken inspelen. Die 
paradoxen kennen, leren ‘sportief denken’ en technologie kunnen verbinden met 
de human touch, is de basis voor een toekomstgericht leiderschap. ‘ConneXion’ 
biedt deze leiders een praktische leidraad om toch en beter te connecteren, en 
via deze connecties hun eigen productiviteit en die van hun medewerkers te 
verbeteren. 

Dit boek levert verrassende inzichten, die leidinggevenden kunnen inspireren om 
zichzelf, hun team en hun organisatie naar een hoger excellentieniveau te kunnen 
tillen, het niveau van ‘ConneXion’.

CONNEXION 
7 PARADOXEN VOOR DE 
MODERNE LEIDER

# LannooCampus 
# 9789401470230
# 208 p.
# Paperback 

#  Concreet toepasbare vragen die 
uw bedrijf future-proof kunnen 
maken

#  Oplossingen voor de paradoxen 
waarmee iedere bedrijfsleider 
vandaag wordt geconfronteerd

#  Inzicht krijgen in het belang van 
onderling connecteren om tot de 
allerbeste resultaten te komen

Jan De Schepper was als 
topmanager bij Telindus en 
Belgacom en als voetbalcoach 
een bevoorrecht getuige van de 
kruisbestuiving tussen de sport- 
en de zakenwereld. Vandaag is 
hij executive bestuurder bij BDO 
Digital en zetelt hij in tal van raden 
van bestuur. Eerder schreef hij het 
boek ‘Kopmannen’.

Paul Van Den Bosch werkt als 
coach al meer dan 30 jaar samen 
met heel wat topatleten en is 
medeoprichter van Energy Lab. 
Vandaag is hij ook actief als 
businesscoach. Eerder schreef hij 
o.a. ‘Egopreneur’, ‘Act like a coach’ 
en ‘Coach voor het leven’.

https://www.lannoocampus.be/nl/connexion
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GOEIE FEEDBACK GEVEN  
IS TOPSPORT
Wat heb je nodig om je talent ten volle te ontwikkelen? 
Hoe creëer je de juiste voedingsbodem voor opbouwende feedback? 
Hoe bereik je een toestand van flow waarbij lichaam, geest en emoties in 
harmonie zijn? 

Vanaf mijn jeugd al ben ik begaan met de vraag hoe ik anderen kan inspireren om 
het beste uit zichzelf te halen. Ik zag om mij heen te vaak mensen die hun talenten 
onbenut lieten omdat ze een te laag zelfbeeld hadden, terwijl er niemand was die 
hen hielp om hun verborgen vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. 

Als basketbalcoach met twintig jaar ervaring heb ik inmiddels honderden sportlui 
– jong en oud, amateurs en professionals – begeleid in hun groeiproces, als 
sporter én als mens. Zo heb ik met vallen en opstaan geleerd dat mijn manier 
en stijl van coachen een cruciale sleutel is voor hun succes. In dit boek ligt de 
nadruk op individuele coaching, want een team kan pas succesvol zijn als de 
individuele leden het beste van zichzelf geven en zo elkaar positief uitdagen om 
samen verder te groeien. Jouw succes als teamleider hangt af van het succes van 
elk van je teamleden.

Goede coaching begint met empathie: je eigen perspectief als teamleider 
loslaten en je helemaal inleven in het perspectief van je teamlid: Wat kan die 
persoon goed? Wat heeft hij nodig om dat talent ten volle te ontwikkelen? Hoe 
bouw je een sterke vertrouwensband op om optimaal samen te werken? Wat is de 
essentie van leren door ervaring? Wat is het verschil tussen een doe-instructie en 
een bewustzijnsinstructie? Hoe bereik je een toestand van flow waarbij lichaam, 
geest en emoties in harmonie zijn? Hoe versterk je de synergie in het team? Die 
aanpak noem ik coachen vanuit het hart. 

Geen theorie. Wel echte verhalen van echte mensen.

In dit boek nodig ik je uit om met een open blik te kijken naar mijn aanpak. Ik bied 
geen theoretische modellen, maar echte verhalen van echte mensen vanuit mijn 
praktijk als sportcoach en coach van teamleiders. 

“ Volg het pad van je dromen,  
niet de weg van andermans 
verwachtingen.”

In mijn aanpak zijn techniek en finesse natuurlijk belangrijk, maar mijn 
allerbelangrijkste werkpunt is de ontwikkeling van het 
zelfbewustzijn. Door beter naar de ‘inner game’ in je mind en je 
body te luisteren, groeit je zelfvertrouwen en bloeien je talenten 
op en dat komt uiteindelijk ook de ‘outer game’ ten goede.

Dat is mijn ultieme drijfveer: mensen bemoedigen, inspireren 
en begeleiden om het beste uit zichzelf te halen. Net zoals 
op een smartphone tientallen nuttige apps staan die we 
nauwelijks of niet gebruiken – hoewel ze ons leven kunnen 
verbeteren – zo coach ik de mensen om de sluimerende 
‘apps’ in hun lichaam en geest te ontdekken en te 
activeren.

FEEDBACK GEVEN  
EN KRIJGEN 

# LannooCampus 
# 9789401472128
# 128 p.
# Paperback 

#  Inzichten uit topsportcoaching 
vertaald naar brede praktijk

#  Geen theoretische modellen, veel 
oefeningen en bruikbare tips

#  Tal van cases uit de sport

Dominic Rossi is oprichter van 
Corodo, waar hij als individuele 
high performance coach talentvolle 
en internationale professionele 
topsporters, ondernemers 
en artiesten begeleidt in hun 
persoonlijke ontwikkeling.

https://www.lannoocampus.be/nl/feedback-geven-en-krijgen
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VAREN IN DE MIST
Varen in de mist is een modern boek over leiderschap. Het reikt hedendaagse 
denkkaders en conceptuele modellen aan die bestuurders en leidinggevenden 
helpen om de organisatie overeind te houden, ook als het tegenzit. Varen in de 
mist geldt als beeldspraak voor leidinggeven aan een organisatie zonder zeker 
te weten hoe de wereld er morgen en overmorgen uitziet. Het boek is opgezet 
als werkboek  voor individuele professionals in de boardroom zoals bestuurders 
en directeuren evenals voor directie- en managementteams die hun functioneren 
willen professionaliseren.

Vier thema’s en bijbehorende managementmodellen vormen de kern van het 
boek. 

1.  Situationeel leiderschap. Organisaties gaan door fases heen en per fase 
voeren bepaalde thema’s de boventoon en is er specifiek gedrag gewenst. 
Aan de hand van het hier besproken 3-fasemodel komen per fase komen de 
betreffende thema’s en het gewenste gedrag ter sprake.  

2.  Strategisch navigeren. Organisaties zijn gebaseerd op bepaalde principes en 
overtuigingen. Is er geloof in de kracht van een open en vrije markt en of heeft 
een grote overheid de voorkeur en varen zij wel bij protectionisme en weinig 
concurrentie? Aan de hand van het hier besproken navigatiemodel passeren 
de bijbehorende overtuigingen de revue. 

3.  Modern organiseren. Hoe organisaties zijn ontworpen en ingericht, is aan het 
veranderen. Hoe moderne organisaties zijn ingericht om te kunnen reageren 
en anticiperen op veranderende omstandigheden, wordt besproken aan de 
hand van het hier besproken besturingsmodel. 

4.  Systematisch managen. Organisaties doelgericht laten functioneren op een 
manier waarop iedere medewerker en elk team optimaal bijdraagt aan de 
bedoeling van de organisatie is een vak apart. Deze vakbekwaamheid heet 
systematisch managen en krijgt gestalte in de management matrix, ofwel het 
managementmodel.

“ Een crisis schudt wakker. Maar wat is handig en 
verstandig om te doen in onzekere tijden? Vanuit 
deze actuele vraag heb ik wetenschappelijke kennis 
en inzichten verzameld  om vervolgens de concrete 
vertaling te maken naar de praktijk.  Hierdoor 
ontstond er een beeld van de gewenste praktische 
besturing en besluitvorming in een organisatie die 
moet varen in de mist. Het boek is een handboek en 
tegelijk ook een werkboek voor diegenen 
die aan het roer van een onderneming 
staan.”

Per thema worden er gespreksvragen gesteld vragen 
waarmee de lezer het goede gesprek kan voeren met collega-
bestuurders of de collega’s in het directieteam. Daarnaast 
zijn er spiegelvragen die de lezer laten reflecteren op 
het eigen handelen, de keuzes die zijn gemaakt en de 
beslissingen die nog moeten worden genomen. Elk 
hoofdstuk bevat bovendien sprekende voorbeelden uit 
de praktijk.

VAREN IN DE MIST
RISICOMANAGEMENT 
MET MODERNE 
LEIDERSCHAPSTECHNIEKEN

# Vakmedianet 
# 9789462156975
# 120 p.
# Paperback 

#  Een hoogst actueel en relevant 
thema

#  Wetenschappelijk onderbouwde 
materie

#  Direct bruikbare conceptuele 
modellen

Lidewey van der Sluis is een 
Nederlandse toonaangevende 
hoogleraar op het gebied van 
organisatie-inrichting, moonshot-
leiderschap, en talentmanagement. 
Zij is internationaal actief en een 
veelgevraagd spreker op congres-
sen, in organisaties, en op business 
schools in Europa en Zuid-Afrika. 
Tevens is zij werkzaam als adviseur 
en toezichthouder in de zorg en 
het onderwijs. Zij heeft als auteur 
inmiddels ruim 200 publicaties op 
haar naam staan, waaronder vele 
wetenschappelijke artikelen in 
gerenommeerde tijdschriften en 
het aantal managementboeken 
staat op 8. Lidewey is afgestudeerd 
als bedrijfseconoom (UvA) en 
gepromoveerd in de economie & 
econometrie (EUR). Zij is getrouwd 
en moeder van twee studerende 
kinderen. Haar hobby’s zijn lezen, 
hardlopen, ruimtevaart.

https://www.vakmedianetshop.nl/zoeken/VAREN%20IN%20DE%20MIST
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163916 _21-04-21 ____Opleiding rond personeelsbehoefte: plan uw fte’s optimaal______________9300

163923 _22-04-21 ____Lead assessor: advanced training ________________________________________________________1030

168102 _22-04-21 ____IATF 16949:2016 - norm - Kwaliteitsmanagementsysteem _______________3500

163706 _22-04-21 ____Bedrijfswagens en duurzame mobiliteit: hoe pakt u dat aan? ___________1982

163741 _22-04-21 ____Facility management van A tot Z __________________________________________________________2140

163459 _22-04-21 ____Service design: verbeter de kwaliteit van uw dienstverlening _________3001

163452 _22-04-21 ____Business process management van A tot Z ________________________________________2140

163645 _26-04-21 ____PRINCE2® Agile Practitioner (+ exam) _________________________________________________1982

163894 _26-04-21 ____Certified Scrum Product Owner ____________________________________________________________3010

168104 _26-04-21 ____IATF16949: 2016 Lead Auditor Training for 1st and 2nd Part _________ online

163934 _27-04-21 ____De zelfsturende management assistant: manage uzelf _____________________1030

163460 _27-04-21 ____User Experience Design (UX) ________________________________________________________________2600

163462 _27-04-21 ____Business Analyse Technieken: analyse en verzamelen ______________________2140

163562 _27-04-21 ____MS Excel Databases - Financiële gegevens verwerken _____________________1120

162410 _28-04-21 ____Professional coach training program ___________________________________________________9800

163464 _29-04-21 ____BPMN 2.0: bedrijfsprocessen modelleren____________________________________________9300

163600 _29-04-21 ____Programmamanagement: het coördineren van verschillende __________1982

163619 _29-04-21 ____Projectmanagement - Omgaan met verandering en weerstand _______2140

163931 _29-04-21 ____Hr-analytics: de basis voor een strategisch hr-management ____________1030

168192 _03-05-21 ____ISO 9001:2015 - interne auditor volgens ISO 19011:2018 __________________3500

Van basisopleiding tot specialisatie-opleiding 
voor diepgaande kennis van het personeelsbeleid. 
Elk van deze opleidingen rond sociaal recht en 
personeelsadministratie belicht de 4 fases van 
tewerkstelling, maar telkens vanuit een andere 
invalshoek.

Kies de opleiding die best bij je past  
op www.sdworx.be/basisopleidingen

Ontdek onze 
4 opleidingen 
voor een correct 
en efficiënt 
personeelsbeheer

200089_04_adv_basisopleidingen_bedrijfsopleiding_A5_NL.indd   1200089_04_adv_basisopleidingen_bedrijfsopleiding_A5_NL.indd   1 6/08/20   15:476/08/20   15:47

http://www.sdworx.be/basisopleidingen
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MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
ID __________START ________OPLEIDINGSTITEL _______________________________________________________________________POSTCODE

166933 _10-12-20 ____Change Management __________________________________________________________________________ online

166932 _11-12-20 ____Business Writing Skills _______________________________________________________________________ online

167031 _11-12-20 ____Workshop communicatie ____________________________________________________________________ online

166998 _14-12-20 ____Mediatraining _______________________________________________________________________________________ online

167005 _14-12-20 ____Opkomen voor jezelf - Assertiviteit ___________________________________________________ online

166936 _15-12-20 ____Giving and Receiving Feedback _________________________________________________________ online

166952 _16-12-20 ____Voice coaching and pronunciation techniques ____________________________________1120

93111 ___17-12-20 ____Taste & test: root - webinar ___________________________________________________________________1731

168136 _18-12-20 ____Presenting online ________________________________________________________________________________ online

167168 _12-01-21 ____Time Management __________________________________________________________________________________9000

167099 _14-01-21 ____Overtuigend Communiceren _________________________________________________________________9000

167101 _14-01-21 ____Succesvol netwerken _____________________________________________________________________________9000

167123 _15-01-21 ____Stemcoaching en uitspraaktechnieken ________________________________________________2018

168250 _15-01-21 ____Verbindende communicatie: vier halve dagen met e-learning _______ online

167098 _19-01-21 ____Lichaamstaal en non-verbale communicatie _______________________________________1982

167030 _20-01-21 ____Verbindende Communicatie _______________________________________________________________ online

167113 _21-01-21 ____Coachend leidinggeven __________________________________________________________________________2018

166966 _21-01-21 ____Assertiviteitstraining - Assertief communiceren ________________________________2600

163790 _21-01-21 ____Peoplemanagement: basisopleiding werken met mensen _________________2140

113762 _22-01-21 ____Systemische turning point dagen _________________________________________________________1731

167096 _22-01-21 ____Feedback geven en ontvangen _____________________________________________________________2018

167847 _22-01-21 ____Workshop communicatie _______________________________________________________________________9000

168251 _26-01-21 ____Verbindende communicatie op het werk: 3 dagen met extra _________ online

167035 _01-02-21 ____Inspirerend spreken voor een groep ____________________________________________________2600

163349 _01-02-21 ____Beïnvloeden en overtuigen____________________________________________________________________3001

166951 _01-02-21 ____Train the trainer _____________________________________________________________________________________9000

167090 _04-02-21 ____Productief thuiswerken_______________________________________________________________________ online

167107 _04-02-21 ____Efficient e-mail communication __________________________________________________________ online

163275 _05-02-21 ____Assertief als medewerker _____________________________________________________________________2140

83719 ___08-02-21 ____Coaching opleiding certified coach - combi root-grow _______________________1731

163306 _09-02-21 ____Emotionele intelligentie en NLP____________________________________________________________2140

167140 _09-02-21 ____Emotionele intelligentie - EQ _________________________________________________________________9000

167019 _10-02-21 ____Starten met Leidinggeven _____________________________________________________________________9000

163321 _11-02-21 ____Mind Mapping® _______________________________________________________________________________________1120

99179 ___22-02-21 ____Systemische turning point dagen _________________________________________________________1731

163422 _23-02-21 ____Time management: uw tijd, prioriteiten en stress ______________________________1120

163805 _26-02-21 ____Leidinggeven aan collega’s ___________________________________________________________________9051

145303 _27-02-21 ____Kies voor jezelf _______________________________________________________________________________________2520

166972 _01-03-21 ____Communicatievaardigheden _________________________________________________________________2600

167083 _01-03-21 ____Camera Training __________________________________________________________________________________ online

167166 _02-03-21 ____Effectief delegeren _________________________________________________________________________________2018

163440 _02-03-21 ____Selling your idea: buy-in door te leren pitchen ___________________________________1120

163340 _02-03-21 ____Onderhandelingstechnieken: sluit succesvolle deals _________________________3001

87265 ___04-03-21 ____Masterclass coaching: panta rhei _________________________________________________________1731

163810 _04-03-21 ____Coachend leidinggeven __________________________________________________________________________1982

83691 ___05-03-21 ____Systemische turning point dagen _________________________________________________________1731

www.crimecontrol.be
info@crimecontrol.be 016 23 11 67

MEER AGRESSIE 
OP HET WERK 
OMWILLE VAN 

CORONA ?

organiseer met ons een opleiding op maat in

VERBALE AGRESSIEBEHEERSING
klassikaal - e-learning - webinar

http://www.crimecontrol.be
http://www.crimecontrol.be
http://info@crimecontrol.be
http://www.opleidingscoach.be
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De Montil
1790 Affligem-Essene
+32 2 583 00 70
demontil.com
info@demontil.com

4

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

5

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

2

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

7

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

8

Orshof 
3670 Oudsbergen | Neerglabbeek
+ 32 89 810 800
orshof.be 
info@orshof.be

6

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

3

Holiday Inn Gent Expo
9051 Sint-Denijs-Westrem 
+32 9 220 24 24 
higentexpo.com
banqueting@higentexpo.com 

9

LEERLOCATIES
leerlocaties.bedrijfsopleidingen.be     

Plateau Geeft Ruimte  
3550 Heusden-Zolder (Bolderberg)
+32 479 53 45 65 
plateau.space
info@plateau.space

10

10

http://demontil.com
http://enjoytoday.be
http://bitbybit.be
http://provincieantwerpen.be
http://pladutse3.be
http://orshof.be
http://hotelnazareth.be
http://higentexpo.com
https://www.bedrijfsopleidingen.be/leerlocaties/#/zoeken
http://plateau.space
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TOOLS FOR LEARNING

DONDERDAG 18+25/02/2021  
VIRTUAL EVENT - NL/FR
Een organisatie van FOD Bosa, Groupe Epsilon én Stimulearning. 
Luister naar getuigenissen van opleidingsprofessionals over hun fa-
voriete Tool for Learning. Je kiest zelf welke van de getuigenissen 
je online wil bijwonen. Je kan er gratis bij zijn als je zelf een tool 
voorstelt.

TOP100.STIMULEARNING.BE

YouTube, Google Search, PowerPoint, Twitter, LinkedIn, Google Docs & Drive, Word, Wikipedia, WordPress, Zoom, Microsoft Teams, Slack, LinkedIn Learning [Lynda], WhatsApp, Feedly, Excel, 
Dropbox, Facebook, Skype, Articulate, Kahoot, OneNote, Camtasia, TED Talks, Evernote, Google Forms, Snagit, Trello, Udemy, Padlet, Pinterest, Diigo, SharePoint, Canva, Google Chrome, 
Yammer, Adobe Captivate, Outlook, Google Scholar, iSpring, Mentimeter, Easygenerator, Tweetdeck, Adobe Photoshop, Google Translate, Gmail, Prezi, Instagram, Audacity, Moodle, Medium, 
Blogger, Coursera, Apple Podcasts, OneDrive, Pocket, H5P, Duolingo, HiHaHo, Workplace by Facebook, Audible, Poll Everywhere, Mindmeister, Webex, Degreed, Vimeo, Powtoon, Confluence, 
Anders Pink, Canvas, Kindle App, Flipgrid, Genially, Apple Keynote, Vyond, Inoreader, Google Maps, Grammarly, Wakelet, Adobe InDesign, Adobe Connect, Adobe Spark, Google Keep, Stack 
Overflow, isEazy, Adobe Premiere, Unsplash, Adobe Acrobat Pro, Slideshare, Flipboard, Quizlet, Screencast-O-matic, Google Hangouts Meet, Sway, Adobe Illustrator, Biteable, Survey Monkey, 
G-Suite, Adobe After Effects, Piktochart, edX, Plickers, FutureLearn, Adobe Audition, Pocket Casts, Microsoft Forms, Quora, Google Calendar, Glide, Loom, Pixabay, iVoox, Jamboard, Soundcloud, 
Udacity, getAbstract, Moovly, Xing, Socrative, Etherpad, CodeCademy, Thinglink, deepL, Appear.in, Firefox, Totara, Scoopit, Axonify, Microsoft Stream, Blackboard, Google Sites, Wordreference, 
Xmind, Meetup, Lectora, Google Classroom, Nuzzel, Blinkist, Google Alerts, GoToMeeting, aNewSpring, Big Blue Button, Mailchimp, Evolve, Immersive Reader, Overcast, PBWorks, Screencastify, 
WeTransfer, Nearpod, Mind Tools, Elucidat, Apple iMovie, Desire 2 Learn, Castro, Pluralsight, Podcast Addict, Highbrow, Kaltura, IFTTT, Gomo, Glisser, DuckDuckGo, PebblePad, Omnigraffle, Apple 
Pages, Microsoft Edge, Jive, Starleaf, Freemind, Zapier, Bing, Khan Academy, Office Lens, Snapchat, Alison, Quizizz, Zotero, EdCast, Cronycle, Filtered, Docebo, Notability, SAP SuccessFactors, 
AnswerGarden, Easelly, SlidePresenter, Wolfram Alpha, Mahara, Adapt, Fleeq, Administrate, Google Analytics, Cornerstone on Demand, LearnDash, Thinkific, Drafts, TalentLMS, Wix, Bluejeans

Moortelstraat 8 
B-1790 Affligem (Essene)
+32 (0)2 583 00 70
info@demontil.com
www.demontil.com  /DeMontil

De Montil is al meer dan 40 jaar de ideale partnerlocatie voor 
bedrijven. Op zoek naar de perfecte setting voor een opleiding, 
seminar of een ander bedrijfsevent? Vragen over de juiste 
aanpak? We bespreken samen graag de mogelijkheden en 
bezorgen u een vrijblijvend voorstel.

De Montil, voor onvergetelijke bedrijfsevents.

VERGADEREN & 
BIJLEREN IN IDEALE  
OMSTANDIGHEDEN

http://top100.stimulearning.be
http://www.demontil.com
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167122 _08-03-21 ____Presentatietechnieken: presenteren met impact ________________________________9000

167118 _09-03-21 ____Klantgericht schrijven ________________________________________________________________________ online

163286 _09-03-21 ____Start to coach: leer ondersteunend coachen _______________________________________1982

163812 _09-03-21 ____Change management: veranderingen in organisaties begeleiden ____2140

163815 _10-03-21 ____Peoplemanagement: basisopleiding werken met mensen _________________1120

162260 _11-03-21 ____Masterclass teamcoaching ____________________________________________________________________9800

86095 ___11-03-21 ____Bloom - purpose- en identiteitsgericht coachen _________________________________1731

167108 _11-03-21 ____Leadership coaching ___________________________________________________________________________ online

163818 _15-03-21 ____Assertief als leidinggevende _________________________________________________________________3001

88794 ___16-03-21 ____Enneagram ieq9 accreditation training - level 1 _________________________________1731

163350 _16-03-21 ____Beïnvloeden en overtuigen____________________________________________________________________1120

167116 _18-03-21 ____Efficiënt en productief vergaderen _______________________________________________________9000

129167 _19-03-21 ____Motiveer uzelf: meer veerkracht __________________________________________________________9000

164072 _22-03-21 ____Probleemoplossend denken __________________________________________________________________2140

163822 _24-03-21 ____Communicatietraining voor leidinggevenden______________________________________9300

163409 _24-03-21 ____Stress (h)erkennen - aan de slag met uw eigen stressprofiel ___________9300

167102 _26-03-21 ____Succesvol onderhandelen _____________________________________________________________________2018

163451 _30-03-21 ____Management Skills Program ________________________________________________________________3001

163328 _30-03-21 ____Commercieel inzicht voor niet-verkopers____________________________________________2140

167767 _31-03-21 ____Professioneel telefoneren en klachten behandelen ___________________________2018

167033 _01-04-21 ____Masterclass Leadership and People Management _____________________________1982

167121 _02-04-21 ____Opkomen voor jezelf - Assertiviteit ______________________________________________________9000

168137 _19-04-21 ____Online presenteren _____________________________________________________________________________ online

163335 _20-04-21 ____Stress verminderen: eenvoudig en voorgoed _____________________________________1120

TOP10
BEDRIJFSOPLEIDINGEN
1 EXCEL   NCOI Learning / InFidem 

2  MANAGEMENT   De Gussem Training & Consulting / Thhink / Allanta / Cameleon Business Training / AMVR /  
Expert Academy / Syntra Bizz / The European Training House / NCOI Learning

3  COMMUNICATIE   De Gussem Training & Consulting / Human Matters / Walk Your Talk / Cameleon Business Training /  
AMVR / Expert Academy / ElaN Languages / AMVR / Syntra Bizz / Thhink / Learnia / NCOI Learning

4 STRESS   De Gussem Training & Consulting / Thhink / AMVR / NCOI Learning

5 TAAL   Elohim Language Services / ElaN Learning / Syntra Bizz

6 COACH   De Gussem Training & Consulting / AMVR / Expert Academy / Human Matters / AMVR / NCOI Learning / Different

7 CHANGE   AMVR / Expert Academy / The European Training House / NCOI Learning

8 LEAN   NCOI Learning

9 TIME   De Gussem Training & Consulting / AMVR / Expert Academy / Syntra Bizz / NCOI Learning

10 PROJECT   Expert Academy / NCOI Learning

Moortelstraat 8 
B-1790 Affligem (Essene)
+32 (0)2 583 00 70
info@demontil.com
www.demontil.com  /DeMontil

De Montil is al meer dan 40 jaar de ideale partnerlocatie voor 
bedrijven. Op zoek naar de perfecte setting voor een opleiding, 
seminar of een ander bedrijfsevent? Vragen over de juiste 
aanpak? We bespreken samen graag de mogelijkheden en 
bezorgen u een vrijblijvend voorstel.

De Montil, voor onvergetelijke bedrijfsevents.

VERGADEREN & 
BIJLEREN IN IDEALE  
OMSTANDIGHEDEN

L&D TALENT JOBS.STIMULEARNING.BE

�	 LEAD	TRAINING	MANAGER - Vinçotte

�	 L&D	MANAGER - Tessenderlo Group

�	 BUSINESS	DEVELOPMENT	MANAGER	- Flowsparks

�	 CUSTOMER	SUCCES	COACH	- Flowsparks

�	 L&D	PROJECT	MANAGER - Delhaize Belgium 

�	 L&D	ADVISOR - Colruyt Group 

�	 LEARNING	PARTNER	- Actiris

�	 STAFMEDEWERKER	L&D	- Actiris

�	 SALES	COACH/TRAINER	- NMBS

http://www.demontil.com
http://jobs.stimulearning.be


Digital Skills 
NCOI Learning, InFidem

Economie,  
Administratie, Fiscaliteit 

en Wetgeving 
NCOI Learning, Amelior

E-learning & 
Afstandsleren 

NCOI Learning, Next Learning Valley, 
Let's Learn, hihaho, Flowsparks, 
Arboth, aNewSpring, TinQwise,  

Prana Mental Excellence, GoodHabitz, 
The Learning Hub

L&D 
SOLUTIONS
Covid-19 heeft een grote impact op L&D. We leren nu anders en diverser. Het is dan ook bijzonder 
goed dat er een mix van allerhande leeroplossingen is om mensen in de leerstand te brengen. 
Nog beter is dat jij op het tabblad L&D Solutions van www.bedrijfsopleidingen.be een overzicht kan 
vinden die hieronder wordt samengevat:

Omgaan met  
emoties en conflicten 
De Gussem Training & Consulting, 
Greet Training, The Tipping Point,  

NCOI Learning, Coaching The Shift,  
Amelior, CrimeControl, GoodHabitz, 

AMVR, Thhink

Organisatie- 
ontwikkeling 

De Gussem Training & Consulting , 
NCOI Learning, Allanta, Changelab, 
Ansel, Amelior, Coaching The Shift, 

Quintessence

Performance  
Support

hihaho, Flowsparks, Arboth, 
Quintessence, aNewSpring, TinQwise

Inkoop, Verkoop  
en Logistiek 

NCOI Learning, Amelior, AMVR

Kennismanagement  
& Creativiteit 

Learnia, Amelior

Leiding geven  
& Coachen

Greet Training, The Tipping Point,  
De Gussem Training & Consulting,  

NCOI Learning, Tryangle, Ansel, 
Quintessence, Amelior, Coaching The Shift, 

WayFinders,  Thhink, AMVR

Taal 
ElaN Learning

Teambuilding
Changelab, Coaching The Shift, 

Quintessence, Prana Mental Excellence, 
GoodHabitz

Assessments  
& Certificaties 

Quintessence, WayFinders

Timemanagement - 
Stresshantering 

De Gussem Training & Consulting,  
The Tipping Point, NCOI Learning, 

Different, Tryangle, Amelior, 
 Prana Mental Excellence, GoodHabitz, 

Thhink, AMVR, Master your email

18
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Gepersonaliseerd  
en Adaptief Leren

NCOI Learning, Next Learning Valley, 
hihaho, Flowsparks, aNewSpring, 

TinQwise, The Learning Hub

Gezondheid en  
Welzijn 

The Tipping Point, NCOI Learning, 
Tryangle, Amelior, Coaching The Shift, 

Ergoconsultants

Immersive Learning: 
Video, AR, VR

Let's Learn, TinQwise, GoodHabitz

Persoonlijke  
Ontwikkeling 

Greet Training, The Tipping Point,  
De Gussem Training & Consulting,  

NCOI Learning, Ansel, Quintessence, 
Amelior, Coaching The Shift, WayFinders, 

Prana Mental Excellence, GoodHabitz, 
Thhink, AMVR

Play  
& Games

TinQwise, 
T&C Blended & Embedded Learning

Proces- & 
projectmanagement 
NCOI Learning, Allanta, Amelior,  
Constraint Management Center 

Belgium

LMS, Learning  
Portals & Learning 

Experience Platforms
Next Learning Valley, Flowsparks, 

Arboth, aNewSpring, TinQwise,  
The Learning Hub

Loopbaan,  
Talent en Leren 

The Tipping Point, NCOI Learning, 
Bedrijfsopleidingen.be, Quintessence, 

Amelior, WayFinders, GoodHabitz, 
AMVR, ROEM, Thhink

Milieu, Veiligheid  
en Kwaliteit 

De Gussem Training & Consulting,  
NCOI Learning, Allanta, hihaho, 

Centrum voor ProductiviteitsCoaching, 
Amelior, CrimeControl, Ergoconsultants

Veranderings-  
en Crisismanagement 
NCOI Learning, Changelab, Ansel, 

Arboth, Amelior, Coaching The Shift, 
TinQwise 

Bedrijfstheater  
& Acteurs
Klein Barnum

Communicatie,  
PR en Marketing 

De Gussem Training & Consulting,  
NCOI Learning, AMVR

Werkplekleren
hihaho, Flowsparks, aNewSpring, 

Coaching The Shift, TinQwise

Cultureel  
Management  

& Globalisering 
Greet Training, ChinaConduct

19
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163922 _21-04-21 ____Opleiding conflicthantering ___________________________________________________________________9300

163930 _22-04-21 ____Management Development Program ___________________________________________________2600

163430 _22-04-21 ____Werkgeluk op basis van talenten _________________________________________________________9300

95325 ___22-04-21 ____Systemische turning point dagen _________________________________________________________1731

163932 _23-04-21 ____People management training (leadership basics) ______________________________1030

163344 _23-04-21 ____Out of the box denken … en terug ________________________________________________________1982

163368 _28-04-21 ____Snellezen _________________________________________________________________________________________________1982

163276 _29-04-21 ____Assertief als medewerker _____________________________________________________________________3001

167169 _29-04-21 ____Time Management __________________________________________________________________________________2018

163426 _30-04-21 ____Effectief vergaderen _______________________________________________________________________________9051

163428 _30-04-21 ____Time en priority management voor managers ____________________________________2140

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE
ID __________START ________OPLEIDINGSTITEL _______________________________________________________________________POSTCODE

162871 _10-12-20 ____Sociale wetgeving in België: basisopleiding ________________________________________3001

162873 _10-12-20 ____Alles wat u als hr-medewerker moet weten over verzekeringen _____1982

164110 _14-12-20 ____Do’s & Don’ts in het kader van sociale inspecties ______________________________2800

167974 _17-12-20 ____Onderhandelen met vakbonden ____________________________________________________________1831

155621 _22-01-21 ____Klantgericht telefoneren _______________________________________________________________________9000

163551 _09-02-21 ____Jaarlijkse vakantie van A tot Z _____________________________________________________________1982

163549 _11-02-21 ____arbeids- en sociale wetgeving voor statutairen: basisopleiding _______1030

129816 _18-02-21 ____Top100 tools for learning _______________________________________________________________________8200

19355 ___19-02-21 ____Opleiding onthaal - training professioneel onthaal_____________________________9000

163554 _25-02-21 ____Loonbeslag en -overdracht ___________________________________________________________________9300

163556 _04-03-21 ____Alles wat u als hr-medewerker moet weten over verzekeringen _____3000

163561 _11-03-21 ____Pensioenen voor contractuelen en statutairen ___________________________________3000

163744 _11-03-21 ____Transportdocumenten en -contracten correct gebruiken __________________1982

163568 _18-03-21 ____Sociale wetgeving in België: basisopleiding ________________________________________1120

163569 _23-03-21 ____Arbeidsongeschiktheid in de openbare sector ____________________________________9051

164065 _25-03-21 ____Interne onderzoeken en sociale inspecties: aandachtspunten __________9300

167859 _30-03-21 ____Pas de arbeidsduur correct en flexibel toe __________________________________________2140

163734 _20-04-21 ____Douane van A tot Z _________________________________________________________________________________1982

163750 _20-04-21 ____Loonadministratie van A tot Z _______________________________________________________________1982

163713 _28-04-21 ____Salarysplit _______________________________________________________________________________________________2600

163715 _29-04-21 ____Omgaan met arbeidsongeschiktheid in de onderneming ___________________1982

VERKOOP, MARKETING EN COMMUNICATIE
ID __________START ________OPLEIDINGSTITEL _______________________________________________________________________POSTCODE

162657 _10-12-20 ____Visual storytelling: breng uw verhaal met beelden____________________________2600

162778 _11-12-20 ____Scoren in Google met SEO _____________________________________________________________________2600

162802 _11-12-20 ____E-mailmarketing: do’s & don’ts _____________________________________________________________1120

162758 _14-12-20 ____Commerciële vaardigheden voor internal sales medewerkers ________1790

166939 _17-12-20 ____LinkedIn Training _________________________________________________________________________________ online

167111 _12-01-21 ____Slide Writing Skills______________________________________________________________________________ online

144912 _21-01-21 ____Opleidingsyclus tactisch inkopen __________________________________________________________2600

167766 _25-01-21 ____Professioneel LinkedIn gebruiken _____________________________________________________ online

163296 _28-01-21 ____Succesvol en overtuigend communiceren ___________________________________________2140

144913 _02-02-21 ____Opleidingscyclus inkoopmanagement - strategie en organisatie ______2600

H A A L  M E E R  U I T  

J O U W  O R G A N I S A T I E

+32 (0)11 870 944

Ontdek ons aanbod opleidingen,

projectbegeleiding en outsourcing

op www.allanta.be

Kwaliteit, milieu & veiligheid

Management
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OP DE PRAATSTOEL

TVH: WAAR PERSOONLIJKE 
ONTWIKKELING NET ZO 
HOOG OP DE AGENDA STAAT 
ALS FUNCTIONELE OPLEIDING
KOEN MATHYS - TVH 

Elke medewerker - waar ook ter wereld - laten genieten van hetzelfde aanbod en dezelfde leer- en ontwikkelingsmogelijk-
heden: dat is de ambitie van het West-Vlaamse TVH, een wereldspeler op het vlak van onderdelen voor heftrucks, 
industriële voertuigen en landbouwtractoren. En daarmee hebben ze het niet enkel over functionele opleidingen, maar net 
zo goed over persoonlijke ontwikkeling. Ook in tijden van corona. Een boeiende babbel met Koen Mathys, die er samen met 
zijn team tekent voor het globale leerbeleid.

Hoe is leren bij TVH georganiseerd en wat is jouw rol erin? 
Koen: “TVH is een multinational met klanten in meer dan 180 landen, 
vestigingen in 26 landen en ruim 4.600 medewerkers wereldwijd. In 
België bestaat het learningteam uit vier medewerkers, en er is ook een 
driekoppig team in de Verenigde Staten. Daar zit naast onze hoofdzetel in 
Waregem namelijk onze tweede grote organisatie. Samen voeren we het 
L&D-beleid. Hoewel we zeer groot zijn, werkte elke regio in het verleden 
heel autonoom en onafhankelijk. Ook op het vlak van leren deed iedereen 
een beetje zijn eigen ding. Het is pas de laatste twee jaar dat we veel 
meer globaal beginnen samen te werken, en organisaties globaal struc-
tureren. Dat geldt ook voor hr en learning. Waar ik me tot twee jaar gele-
den ontfermde over België, is één van onze grootste uitdagingen vandaag 
het internationale aspect. We hebben de ambitie om elke medewerker 
- waar ook ter wereld - te laten genieten van hetzelfde aanbod en dezelf-
de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat betekent hetzelfde learning 
management systeem globaal uitrollen, de tools ter beschikking stellen, 
maar vooral ook zorgen dat de programma’s en de content beschikbaar 
zijn voor alle regio’s. Dat is een transitie waar we in 2020 heel sterk op 
ingezet hebben, en die we volgend jaar willen finaliseren.” 

Is het dan ook zo dat er globaal dezelfde leerbehoeftes zijn, of zijn 
er nationaal toch andere accenten?
Koen: “Wel, uit een bevraging die we dit jaar deden, leerden we dat 
er eigenlijk nauwelijks aandacht was voor leren en ontwikkelen toen 
iedereen regionaal autonoom was. Dat betekent dat er een enorme 
vraag is naar toegang tot functionele programma’s over onze systemen 
en producten, maar ook naar de leiderschapsprogramma’s die we nu 
globaal uitrollen. Covid-19 heeft een en ander versneld, en dat is een 
goede zaak. In het voorjaar hebben we snel de switch moeten maken 
naar een volledig digitale manier van werken, en daar vloeide al snel 
de reflex uit voort: als we het toch doen, waarom bieden we het dan 
niet meteen aan voor alle regio’s? We hebben daarom voor het eerst 
globaal een heel aantal leadershipclasses gegeven - summerclasses, 
noemden we ze: korte sessies van een uurtje rond een specifiek lei-
derschapsthema. Vaak gelinkt aan corona: remote werken, een team 
aansturen vanop afstand, omgaan met stress en verandering, … Dat 
was erg fijn, want plots zat je in een opleiding samen met een collega 
uit Indië of Rusland. En dan kon je niet anders dan vaststellen dat we 
allemaal in dezelfde boot zaten, en met dezelfde vragen kampten. De 

respons op deze classes was erg positief, waardoor er geen discussie 
over bestaat: we gaan daarmee verder. Dit wordt de standaard. Daar 
hebben we wel wat uitdaging aan, alleen al op het vlak van taal bij-
voorbeeld. Heel veel van onze materialen bestaan namelijk enkel in het 
Nederlands. Aan de hand van een roadmap, waarin we samen met de 
departementen bepaald hebben welke opleidingen prioritair zijn om in 
een online training of e-learningformat gestopt te worden, gaan we de 
regio’s nu een betere toegang geven tot die materialen. Gelukkig heb-
ben we een zeer grote populatie van interne trainers die owner zijn van 
bepaalde content, en ons helpen om die flow op te zetten. Onze rol als 
L&D bestaat er grotendeels uit om ervoor te zorgen dat zij het juiste 
kader, de tools en systemen hebben om dat te kunnen doen, en dat we 
een aantal standaarden hebben rond systemen, manier van werken, 
kwaliteit van de sessies …” 

 oktober 2020 

H A A L  M E E R  U I T  

J O U W  O R G A N I S A T I E

+32 (0)11 870 944

Ontdek ons aanbod opleidingen,

projectbegeleiding en outsourcing

op www.allanta.be

Kwaliteit, milieu & veiligheid

Management

Managementvaardigheden

Interne Bedrijfsorganisatie

Industry & services | Automotive | Medical | Food

http://www.allanta.be


22

Was er voordien al ruimte voor online leren en e-learning in jullie 
aanbod?
Koen: “Gelukkig wel. Enerzijds maken we gebruik van bestaande provi-
ders en content, en daar gebruiken we het platform LinkedIn Learning 
voor. Dat biedt een antwoord op een zeer brede waaier van busines-
stopics in verschillende talen. Covid-19 heeft dit een boost gegeven: 
wereldwijd tellen we nu meer dan 1.000 actieve gebruikers. We bereiken 
hier regio’s mee waarvoor er vroeger minder inspanningen waren, en 
die zijn daar erg dankbaar voor. Daarnaast hebben we ingezet op een 
platform om eigen e-learning te ontwikkelen. Vandaag hebben we 25 
licenties of gebruikers die dagelijks zelf content ontwikkelen. Ook dat 
is erg toegenomen door de coronacrisis. In die zin was de stap naar 
online learning dus niet nieuw, maar het proces is wel versneld dit jaar. 
Eigenlijk heeft de coronacrisis ons op het vlak van L&D geholpen om 
stappen te zetten die anders veel trager en moeizamer verlopen zouden 
zijn. De stap naar globaal werken is nu heel snel gemaakt.”

“We zijn niet het type bedrijf  
dat leren voorbehoudt  

voor een selecte club van 
potentials of experten.”

Hoe zou je jullie visie op leren omschrijven, nu er een globale aan-
pak is?
Koen: “In eerste instantie is er inderdaad die grote switch van een lo-
kaal naar een grotendeels globaal beleid. Daarnaast is leren bij ons 
iets erg democratisch. Persoonlijke ontwikkeling maakt al sinds jaar 
en dag deel uit van onze missie en onze waarden. De boodschap die 
we geven, is dat leren er voor iedereen is. We investeren er actief in, 
en zijn niet het type bedrijf dat leren voorbehoudt voor een selecte club 
van potentials of experten. Iedereen die dat wil, krijgt mogelijkheden 
en kansen. Verder hebben we ons ook nooit beperkt tot puur functionele 
trainingen. Er is ook een groot aanbod dat over persoonlijke ontwik-
keling en welzijn gaat, bijvoorbeeld op het vlak van gezonde voeding, 
yoga, mindfulness, slaap, … Dat is bij TVH sterk ontwikkeld en daar 
blijven we ook op inzetten. Leren gaat niet enkel over zorgen dat je je 

job goed doet. Er is altijd aandacht en zorg voor de mens in zijn geheel. 
En daar spenderen we ook budgetten aan. Ook nu - in volle coronacrisis 
- wordt dat niet in vraag gesteld door ons management, en dat vind ik 
mooi en sterk van ons bedrijf.”

Welke competenties en talenten zijn voor jou van belang voor de 
toekomst? Of - zoals onze vorige gast op de Praatstoel het formu-
leerde - hoe ziet de workforce van de toekomst er voor jou uit?
Koen: “Volgend jaar gaan we in eerste instantie sterk inzetten op lea-
dership. Natuurlijk geen nieuw thema, maar omdat we als organisatie 
sterk veranderd zijn de laatste jaren, zijn ook de verwachtingen naar 
leidinggevenden toe geëvolueerd. Ook zij moeten de ommezwaai maken 
van lokaal naar globaal werken. Maar er loopt ook een oefening waarbij 
we voor het eerst de waarden voor leidinggevenden formuleren op een 
soort leadershipcharter. Volgend jaar vertalen we dat in communica-
tie, coaching, trainingsprogramma’s en dergelijke meer. Binnen onze 
globale context is er nood aan dit soort raamwerk. Verder focust ons 
bedrijf zich heel sterk op e-commerce. We willen de Amazon zijn voor 
machineonderdelen. Daarom zijn we competentie aan het opbouwen 
rond alles wat met e-commerce, digital marketing, databeheer en der-
gelijke te maken heeft. Dat doen we door nieuwe profielen en nieuwe 
competenties aan te werven, maar ook door de bestaande medewerkers 
te herscholen, bijscholen, … E-commerce is een van onze key strate-
gieën naar verdere groei en uitbreiding, en digitale competentie is dan 
ook een van de pijlers waar we de nadruk op leggen.”

Welke andere toekomstplannen heb je nog met L&D binnen TVH?
Koen: “Eerst en vooral houden we ons vandaag en in de toekomst met 
bredere thema’s bezig dan een jaar of twee geleden. Zo dragen we bij 
aan processen die veel meer met talent in het algemeen te maken 
hebben. We proberen bijvoorbeeld de link te leggen tussen leren en 
engagement surveys: wat leren we eruit, hoe kunnen we onze teams 
hierin ontwikkelen? Verder zijn we bezig met performance management. 
Volgend jaar veranderen we ons proces op dat vlak grondig, en ook 
daar is L&D nauw bij betrokken. Dat heeft opnieuw te maken met lei-
derschapsontwikkeling: want elke manager is uiteindelijk een beetje 
talentmanager van zijn team. We willen er nog veel meer een gewoonte 
van maken dat mensen met hun leidinggevende in dialoog gaan over 
hun ontwikkeling. En dat leidinggevenden vanuit die invalshoek naar 
hun team kijken. Ik ben me ervan bewust dat dit evident mag lijken, 
maar bij TVH is dit een nieuw proces dat we pas initiëren. Samen met 
de globale transitie die we doormaken ongetwijfeld uitdaging genoeg 
voor een boeiende tijd!” 

OP DE PRAATSTOEL

PASPOORT

›  Functie?   Manager Training & Development, TVH

›  Vroeger?   Global Talent Manager, Esko - Recruitment & training manager, Fujirebio Europe -  
Hoofd ontwikkeling & opleiding, VRT - HR-generalist, Uitgeversbedrijf Tijd

›  Studies?   Master Psychologie, UGent

›  Wat is je professionele motto?   Weten is weten dat je niet veel weet. Stay open-minded.

›  Heb je zelf een vraag voor onze volgende gast op de Praatstoel?   Welke tips heb jij voor leuke 
teambuildings in coronatijden?

›  Wat betekent Stimulearning voor je?   Een inspirator. Ik ben altijd aangenaam verrast door het kwalitatieve aanbod in ons vakgebied. 
Wetend dat er geen grote machine achter zit, blijf ik dat indrukwekkend vinden.

›  Meest inspirerend(e) L&D-informatiebron?   Voor mij is dat LinkedIn. Ik snuffel dagelijks in relevante posts over diverse onderwerpen.  
En zo houd ik vinger aan de pols.
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163795 _02-02-21 ____Communicatiestrategie __________________________________________________________________________1830

163356 _02-02-21 ____Online adverteren in Google en op social media_________________________________3001

163395 _02-02-21 ____Presentatietechnieken: boeiend leren presenteren ____________________________9300

163799 _05-02-21 ____Organisatie van evenementen ______________________________________________________________1120

167097 _05-02-21 ____Klantvriendelijkheid en klantgericht communiceren _________________________2018

167115 _08-02-21 ____Consultative Selling - Sales training ____________________________________________________2600

163386 _22-02-21 ____Workshop copywriting ___________________________________________________________________________9051

163798 _25-02-21 ____Sales: training voor starters _________________________________________________________________9051

163314 _25-02-21 ____Lichaamstaal: communiceer krachtiger _______________________________________________3000

141125 _26-02-21 ____Klantenservice voor technische medewerkers ___________________________________9000

163381 _26-02-21 ____Copywriting voor het web _____________________________________________________________________3010

167120 _01-03-21 ____Nieuwe technieken voor Prospecteren en Verkopen op afstand ____ online

163807 _02-03-21 ____Maak het verschil met uw customer service_______________________________________1030

163249 _03-03-21 ____Een infographic maken __________________________________________________________________________1982

163404 _04-03-21 ____Presentatietechnieken voor ervaren sprekers ____________________________________9300

163416 _05-03-21 ____Correcte en heldere taal in bedrijfsteksten _________________________________________9051

167091 _05-03-21 ____Storytelling _____________________________________________________________________________________________9000

163292 _09-03-21 ____Effectief communiceren vanuit eigen kracht _______________________________________3001

163237 _10-03-21 ____Digital marketing: basisopleiding in online marketing _______________________2140

163247 _10-03-21 ____Grafische productie: van materiaal aanleveren tot afgewerk ____________3001

163813 _10-03-21 ____Masterclass Communicatiemanagement _____________________________________________2140

19351 ___12-03-21 ____Omgaan met agressie (praktische training met uw noden) _______________9000

163310 _16-03-21 ____Feedback geven en ontvangen _____________________________________________________________1120

163372 _16-03-21 ____Presentation skills in English _______________________________________________________________2140

163227 _18-03-21 ____Contentstrategie en content management plan __________________________________9300

163282 _25-03-21 ____Klantvriendelijke brieven en e-mails schrijven __________________________________9051

163242 _01-04-21 ____Google Data Studio: visualiseer jouw marketingdata _________________________1830

163244 _01-04-21 ____Google Ads: SEA-campagnes opzetten _________________________________________________2600

163455 _01-04-21 ____Trendwatching: technieken voor trendanalyse & implementatie ______1830

163245 _20-04-21 ____Masterclass Product Management _______________________________________________________1982

163389 _21-04-21 ____Social media strategie 2.0 _____________________________________________________________________1830

163398 _22-04-21 ____Presentatietechnieken: boeiend leren presenteren ____________________________2140

163332 _22-04-21 ____Gericht communiceren met NLP ___________________________________________________________9300

163259 _22-04-21 ____Social media marketing: boek meer online succes _____________________________1830

163253 _22-04-21 ____Marketing voor niet-marketeers ___________________________________________________________9300

163951 _26-04-21 ____Interne communicatie ____________________________________________________________________________1830

167084 _27-04-21 ____Storytelling _____________________________________________________________________________________________1120

163412 _27-04-21 ____Visual storytelling: breng uw verhaal met beelden____________________________9300

163363 _27-04-21 ____Redactionele teksten schrijven _____________________________________________________________1120

163258 _27-04-21 ____Het marketingplan in de praktijk __________________________________________________________1830

163297 _27-04-21 ____Succesvol en overtuigend communiceren ___________________________________________9300

163248 _28-04-21 ____De kwaliteit van uw grafische productie sturen __________________________________1830

163941 _28-04-21 ____Masterclass Sales Management - Module 1: De sales manager _______1030

163432 _28-04-21 ____Google Analytics: meet uw online succes ____________________________________________1120

167094 _29-04-21 ____Elevator Pitch _________________________________________________________________________________________2018

MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT
ID __________START ________OPLEIDINGSTITEL _______________________________________________________________________POSTCODE

167325 _10-12-20 ____Technical documentation en CE marking process voor medisch ______3001

168085 _12-01-21 ____8D Problem Solving - Automotive Core Tools __________________________________ online

168154 _12-01-21 ____Automotive Core Tools Training Package ____________________________________________3500

168087 _19-01-21 ____APQP en PPAP - MLA en PPA - Automotive Core Tools ___________________ online

168130 _04-02-21 ____Automotive Core Tools for Process and System Auditors ______________ online

144576 _05-02-21 ____Klachtenbehandeling _____________________________________________________________________________9000

TOP100 - TOOLS FOR LEARNING
do 18 en 25 februari 2021 - Online 
top100.stimulearning.be

TOOLS FOR LEARNING

PROEVERIJEN,	UW	L&D	FESTIVAL
do 20 mei 2021 - De Montil Affligem 
proeverijen.bedrijfsopleidingen.be

HET BREIN IN DE 21STE EEUW
do 22 april 2021 - Huis van de Toekomst Vilvoorde 
braininformationnetwork.be

EVENTS & 
INSPIRATIE

PRIJSUITREIKING	L&D	AWARDS
do 17 december 2020 - Online 
awards.stimulearning.be

LEARNING & DEVELOPMENT

TOP100 TOOLS FOR LEARNING
do 18 en 25 februari 2021 - Online
top100.stimulearning.be

http://proeverijen.bedrijfsopleidingen.be
http://braininformationnetwork.be
http://awards.stimulearning.be
http://top100.stimulearning.be
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168207 _18-02-21 ____SPC - Statistische Procescontrole - basisopleiding ____________________________3500

168122 _18-02-21 ____SPC - Statistische Procescontrole - expertopleiding - Auto ______________3500

168120 _22-02-21 ____MSA - Measurement System Analysis - Meetsysteemanalyse __________3500

168123 _24-02-21 ____Technical documentation en CE marking process voor medisch ___ online

168204 _23-03-21 ____Risicoanalyse als tool voor jouw organisatie ______________________________________3500

168124 _29-04-21 ____Technical documentation en CE marking process voor medisch ______3500

ECONOMIE, FISCALITEIT EN WETGEVING
ID __________START ________OPLEIDINGSTITEL _______________________________________________________________________POSTCODE

167259 _10-12-20 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________3500

163158 _11-12-20 ____Fiscale behandeling van dividenden ____________________________________________________2800

168167 _14-12-20 ____De bedrijfswagen: van co2-taks tot carpolicy ___________________________________ online

167975 _15-12-20 ____Ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming ___________1831

167248 _07-01-21 ____Leer vakantierechten berekenen _______________________________________________________ online

167249 _08-01-21 ____Leer vakantierechten berekenen __________________________________________________________3500

167795 _11-01-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit - Leuven ___________________3001

167818 _11-01-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit (individ _____________________3001

168012 _11-01-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________1982

168018 _12-01-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________2140

167819 _12-01-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit ___________________________________3500

167820 _12-01-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit ___________________________________2200

168024 _13-01-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________9810

168030 _14-01-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________3500

167752 _14-01-21 ____Leer vakantierechten berekenen _______________________________________________________ online

167790 _14-01-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit  __________________________________8500

167821 _14-01-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit ___________________________________9052

167753 _15-01-21 ____Leer vakantierechten berekenen _______________________________________________________ online

167800 _18-01-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit ________________________________ online

168245 _21-01-21 ____Publieke sector: Workshops sociaaljuridische actualiteit _______________ online

167845 _22-01-21 ____Verdiep je in sociaal recht _____________________________________________________________________9810

168161 _25-01-21 ____Livestreaming: Leer vakantierechten berekenen voor een pro______ online

167730 _28-01-21 ____De essentie van sociaal recht _______________________________________________________________2800

163640 _28-01-21 ____Recht en IT: GDPR, Cloudcontracten, Intellectuele Eigendom ___________9051

167225 _31-01-21 ____COMPACT webinar sociaaljuridische actualiteit_______________________________ online

163664 _01-02-21 ____Vennootschapsbelasting van A tot Z ____________________________________________________1982

168013 _08-02-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________1982

168019 _09-02-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________2140

168025 _10-02-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________9810

168031 _11-02-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________3500

163712 _22-02-21 ____Transfer pricing in de praktijk_______________________________________________________________1120

167862 _23-02-21 ____Personeelsbeleid in al zijn facetten ______________________________________________________2140

167852 _25-02-21 ____De essentie van loonberekening: van bruto naar netto______________________2800

163606 _25-02-21 ____De essentie van IAS-IFRS ______________________________________________________________________2600

167770 _28-02-21 ____PROXY bijblijfsessies sociaaljuridische actualiteit __________________________ online

163618 _02-03-21 ____Contracteren voor niet-juristen ____________________________________________________________2600

168014 _08-03-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________1982

168169 _08-03-21 ____Livestreaming: Leer vakantieattesten verrekenen __________________________ online

168020 _09-03-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________2140

163673 _09-03-21 ____De periodieke btw-aangifte correct invullen _______________________________________9100

168026 _10-03-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________9810

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,	Word,	Office
• Webdesign, Apps Maken

Beroepscursussen
• Project Management
• Boekhouden
• Zoekmachine Marketing
• HRM (Personeelsmanagement)
• Vastgoedbediende

Taalcursussen
• Duits, Engels, Frans,  

Italiaans, Spaans, enz.

Eigen Zaak Starten
• Budgetcoach
• Gewichtsconsulent
• Kindercoach
• Lifecoach
• Personal Trainer

Kies een cursus of opleiding op   www.nha.be
Secundair Onderwijs • Beroepscursussen • Eigen zaak • Talen • Hobby
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Basiskennis
5x € 25,80 of ineens

Bedrijfsbeheer
(Start je eigen zaak)
6x € 23,20 of ineens
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Duits, Italiaans, enz
12x € 16,60 of ineens

Praktische Psychologie

Vertegenwoordiger

Administratief Bediende

Nederlands Foutloos 
Schrijven en Spreken

Office

Middle Management

Online Marketing

12x € 13,25 of ineens

6x € 44,85 of ineens

12x € 29,10 of ineens

6x € 26,50 of ineens

5x € 37,80 of ineens

6x € 41,50 of ineens

9x € 29,90 of ineens
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EEN TERUGBLIK
Ja goed, het waren best 4 drukke donderdagen in oktober. Bijna 100 deelnemers volgden 22 sprekers tijdens  
de L&D Talks 2020. Niet zomaar 22, maar een Best of 10 Years. Dat velen het bijzonder wisten te smaken deed  
ons deugd, want daarvoor doen we het toch, niet? Een groot aantal van de presentaties staan online op  
kennispool.stimulearning.be terwijl de recordings ter beschikking werden gesteld van de deelnemers.  
Een zestal deelnemers dragen het #sharingiscaring gedachtengoed hoog in het vaandel en delen graag hun ervaring  
met jou in deze rubriek.

In 2021 kiezen we terug voor een live format aangevuld met een digitale component. Deze sprekers kan je alvast  
noteren:  An Coppens (UK) on Gamification, Ina Weinbauer-Heidel (DE) on Training Transfer, Jacob Rosch (CH) 
on Blended Learning, Nigel Paine (UK) on Learning Culture, Keith Quinn (UK) on developing self-directing learners,  
Patricia Riddell (UK) on Neuroscience for L&D, Zsolt Olah (USA) on Storytelling with data, Jeroen Krouwels (NL)  
on Learning on demand, Anja Moortgat (BE) on Change en Bert Bleyen & An De Bondt (BE) on Generations at Work.  
Noteer alvast donderdag 21 oktober 2021 in je agenda.
 

CURATION FOR LEARNING 

Binnen onze organisatie zijn we in mei gestart met de lancering van ons online leerplatform, die we 
“Elia Digital Academy” gedoopt hebben. Met dit platform willen we ons huidig aanbod rond leren 
en ontwikkelmogelijkheden versterken: medewerkers kunnen in deze “online bibliotheek” terecht voor 
podcasts, video’s en andere content rond verschillende soft- en hard skills.
Maar hoe stel je een aantrekkelijk aanbod samen, en zorg je ervoor dat mensen effectief deze content 
bekijken? En dan komt curating in het spel natuurlijk … In deze L&D Talk “Curation for Learning” gaf 
Andy Lancaster een inkijk in de mogelijkheden van curating voor organisaties en Learning & Develop-
ment.
Er zijn verschillende definities voor wat curating precies is. Ik zie het zo: het vinden en selecteren 
van informatie, die nuttig kan zijn voor een organisatie of individu, en deze informatie in een context 
plaatsen.
Curating kan verschillende voordelen hebben voor jouw organisatie, en kan volgens Andy daarom niet ontbreken aan je leerstrategie: het is kost-ef-
ficiënt, het moedigt self-directed learning aan, zorgt ervoor dat er een diversiteit aan verschillende denkwijzen ontstaat, ondersteunt knowledge 
management en werknemers onder tijdsdruk …
Helaas wordt er momenteel nog te weinig gedaan aan curating in organisaties: onderzoek wijst uit dat slechts 18% van de organisaties curating 
gebruikt om het leren te ondersteunen, en 35% van de lerende werknemers vindt dat het aanbod van online content niet inspirerend genoeg … 
Na de cijfers deelde Andy een strategie met ons om curating meer op de voorgrond te krijgen. Want ook over curating kan je best even op voorhand 
goed nadenken. Andy deelde met ons een strategie die uit 6 stappen bestaat. In de eerste stappen van deze strategie is het belangrijk om na te gaan 
of curating al plaatsvindt in onze organisatie, om daarna te kijken binnen welke “hot topics” en verwante thema’s curating moet plaatsvinden. In de 
volgende stap verfijnen we dit verder: hoe beoordelen we of content betrouwbaar is? Versterkt deze content een gangbaar beeld, of stelt het dit in 
vraag, of geeft het nieuwe inzichten? Daarna kijken we hoe elke curated content kan bijdragen tot de organisatie, en onze bronnen? En als laatste is 
het belangrijk om na te denken hoe de transfer precies zal gebeuren: hoe kunnen we dit op een kost efficiënte en gemakkelijk bereikbare manier ter 
beschikking stellen van onze medewerkers, om ten slotte te komen tot het integreren van curated content: hoe kunnen we ervoor zorgen dat curated 
content een impact heeft binnen een organisatie?
Curating is dus een vak apart, en dankzij deze L&D Talk van Andy heb ik heel wat opgestoken. Ikzelf ben ervan overtuigd dat het een belangrijke 
vaardigheid is, iets waar we binnen L&D moeten op inzetten omdat het zo’n grote meerwaarde kan hebben voor jouw organisatie. Hoog tijd om dus 
hiermee ook te experimenteren!

Ik ben Katelijne Aerts en werk al een tijdje als L&D Officer bij Elia, waar ik steeds op zoek ben om mensen te ondersteunen om 
zich te ontwikkelen en beter te worden in de job die ze doen. Het contact met de mensen, de kunst van goede vragen te stellen om 
de leernoden te beschrijven geven mij veel energie. Ik ga graag op zoek naar nieuwe trends en inzichten binnen L&D, die ik graag 
deel met mijn collega’s, en waarmee ik graag experimenteer.
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HELP THEM LEARN? USE THEIR BRAIN!

De presentatie van Brigitte Spee (www.brainworks.nu) had als titel ‘Change? Use your brain!’. Aangezien 
leren en veranderen heel dicht bij elkaar liggen, zijn een aantal van haar conclusies direct toepasbaar op 
leren. Tussen de vele raakvlakken die ik zag, pik ik er hier 3 voor mij belangrijke uit.
“Neurons that fire together, wire together” : in onze hersenen vinden continu electro-chemische processen 
plaats. Maar als onze hersencellen voldoende rond dezelfde inhoud geactiveerd worden, dan vertaalt zich 
dat na een tijd in fysieke verbindingen. Herhaling is dus het sleutelwoord, of zoals dat in hedendaags 
L&D-speak heet: spaced repitition.
Ons brein is een doelstellingen-machine. Voor Brigitte moeten die doelstellingen HARD zijn: Heartfelt, 
Animated, Required en Difficult. Heartfelt en Animated hebben te maken met emoties: we moeten er de 
betekenis van kunnen zien en ons kunnen inbeelden wat het bereiken van die doelen met ons gaat doen. 
Dikwijls zijn onze leerdoelen nog te cognitief geformuleerd, het emotionele luik ontbreekt nog al te vaak. 
L&D kan hier nog veel van marketing leren. Required vertaalt zich naar het feit dat volwassenen de nood-

zaak en onmiddellijke toepasbaarheid van leren moeten zien om hen ertoe te kunnen motiveren. Direct aansluiten bij de leefwereld van de lerende 
is dus de boodschap. Difficult betekent dat de uitdaging voldoende groot moet zijn. Zie voor dat laatste ook de “zone of proximal development” van 
Vigotsky.
De neocortex is wat ons mens maakt, waar onze ratio zit, concentratie, planning, besluitvorming …, maar dat betekent niet dat we het limbisch 
deel van ons brein mogen vergeten. Dat wordt ook wel het emotionele brein genoemd. Dit inzicht levert een aantal direct toepasbare lessen voor 
leren. We streven autonomie na, wat verklaart waarom volwassenen graag hun eigen leerpad kiezen. We zijn sociale wezens, die via spiegelneuronen 
geprogrammeerd zijn om het enthousiasme van anderen over te pakken. We streven status na, het beter doen dan de andere is daardoor één van 
onze drivers. Praktisch zie je dat bijvoorbeeld vertaald in leaderboards en business games. We streven betekenis na: het gevoel deel te zijn van een 
hoger doel en feedback krijgen over onze evolutie daarin zijn belangrijke motivatoren. Wie vertrouwd is met de game mechanics van Karl Kapp, ziet 
snel aankopingspunten. 
En nog een laatste tip: één van de beste manieren om je brein alert te houden is dansen!

Marc Alen is ingenieur en MBA. Na research, IT, sales en marketing stapte hij in L&D. Hij is zowat 25 jaar actief lid van VOV en 
was 9 jaar voorzitter van ECLO, een Europese denktank rond lerende organisaties.
Marc Alen is oprichter van Arboth, een bedrijf dat zich sinds 1996 focust op digitale en blended leeroplossingen. Die ervaring 
heeft zich uitgekristalliseerd in AULA, een set van methodologieën en tools voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren 
van blended leeroplossingen.

CLARK KEEPS FIGHTING.	L&D	CAN	DO	BETTER!
Every L&D person has a moral obligation to know Donald Clark, to have attended at least one presentation of this enthusiastic speaker and to have 
experienced multiple inconvenient moments when he talks about myths in the world of L&D. 
Yes, myths. Because the world of L&D is filled with myths, wrong assumptions, wrongly interpreted research studies and smooth marketeers who try 
to sell it to us, L&D professionals that sometimes prefer readily available solutions for learning and easily believe well-marketed theories of learning. 
But we can do better! Together with Clark and many other learning scientists we can go back to the basics: the learning sciences. Not the marketed 
offering that has reworked, invented or embellished so-called evidence-based principles for learning. 
In his very lively talk, Clark explained why L&D has to move and look forward. Why we must release old, false and irrelevant ideas about learning. It’s 
time to get rid of the mysteries in learning and no longer hang on to the old fossils of theories. Clark invites to critical thinking, to rely on cognitive 
science and learning science and to let go the myths in learning. Some examples.
Any graph, whether a pyramid, a circle, or blocks, that looks good on a powerpoint and uses nicely rounded percentages is to good to be true. We 
cannot reduce human learning, and humans in general, to a pyramid. Often, these pyramids are 
invented, are created based on research that was taken outside its context, has no link with learn-
ing or even has no research base at al. Pyramids of how people learn are transforming humans into 
caricatures. And it hurts for the original authors of research (Dale, Maslow, Bloom), who see their 
work being misused in wrong contexts. 
L&D is not therapy and L&D professionals are not therapists. With the current focus on wellbeing of 
employees, we risk becoming part of the tsunami of wellbeing, life and happiness coaches. In fact, 
there is no significant long-term evidence of the so-called wellbeing trainings on employee produc-
tivity and employee wellbeing. The problem with this whole ‘happiness agenda’, as Clark states, is 
that it raises people’s expectations (‘We must be happy’; ‘We should feel happy’) and therefore can 
cause less wellbeing, because of the discrepancy. People are not happy all the time, not during their 
private life, nor during their professional life. Wellbeing is just not our domain. Learning is not a 
happiness circus, trainers are not clowning, L&D is not a clown. L&D can assist in improving work-
places, striving for equity in pay, flexible working, good management and leadership, developing 
and keeping a talent pipeline. Let’s not put our focus too heavily on wellbeing. 
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Clark also firmly states that we should stop measuring people in terms of personality and intelligence and, even worse, use these outcomes to (not) 
offer growth. The MBTI, Gartner, Insights … tools are not evidence-based, they are marketing-driven. Even using the MTBI outcomes to start a 
discussion is not a good approach. Why using a false theory to start a discussion? We can do better.
And then the last one: learning styles. A call to action to everyone: please stop using learning styles and please inform others that learning styles 
DO! NOT! EXIST! There is a difference between self-reported preferences and what’s really good for us. 
Clark continued his lively and passionated discussion with mentioning the danger of using models or theories that are accompanied by © or TM; how 
happy sheets actually mesure the fun in trainings (the food, the locations) and not the learning or the transfer of learning to the workplace; the myth 
of the leadership trainings; the misconceptions about 21st century skills, the combination of LMS and LXP and why AI is not as good as we think and 
not as bad as we fear. 
In short: Clark is at this best when he can share his knowledge, inform L&D professionals and always does this with a servant attitude. Please follow 
him on Twitter, LinkedIn or via his blog: http://donaldclarkplanb.blogspot.com/. 

Mieke Vandewaetere is L&D Manager bij Matexi. In de 75 jaar dat Matexi bestaat, groeide het bedrijf uit van residentiële ver-
kavelaar tot een uit de kluiten gewassen specialist in binnenstedelijke buurtontwikkelingen. Daardoor zijn vandaag heel andere 
competenties en talenten belangrijk dan voorheen. 
Mieke zorgt er voor de omwenteling op het vlak van L&D. Haar missie is ervoor zorgen dat het bedrijf over de juiste skills beschikt 
én die ook behoudt. 

MEMES	&	SCAVENGER	HUNTS: TEN WAYS TO IMPROVE YOUR  
L&D	PROGRAM	ON	A	BUDGET	-	KATRINA	MARIE	BAKER

Her talk focused on how we can engage our learners in the classroom (life and virtual) without 
spending money. Starting point of her talk: meet the learners where they are, and use the tech-
nology that staff is familiar with, what they use as well in day to day life. We need to bring the 
technology in the virtual classroom and ensure staff can learn from each other.
She highlighted the importance of the freedom to fail, making mistakes will help us to appre-
ciate the results we obtain: the quote she made “you win some, you learn some”. You learn 
from your mistakes and sometimes remember these more and this will help you to do it right 
the next time.
In order to do this, ensure you expand your circle of Subject Matter Experts (SME), sometimes it 
is difficult to get them engaged. SMEs are good in what they do, but not always in teaching, so 
they will need your support. Create a community of practice, ensure staff can meet – this includes 
virtual meetings. Encourage participants to share their knowledge, also during the training. 
For getting your participants engaged, she proposed creating a word cloud or meme, setting up 
a blog, or discussion boards. Several tools were mentioned during the talk and reference made 
to the top100 that can be found on Stimulearning portal
Referencing the title of her talk – the scavenger hunt, she proposed the creation of QR code, so 
you can track if staff have completed the game. There are tools available to support this. It is important tracking is easy.
She concluded with coming back to the budget part. People who control money often want proof that you know how to spend it. Are you able to show 
return on investment? Return on expectations (ROE) is the approach to creating and demonstrating the organizational value of training. For reports 
created: Do reports measure the outcome(s) that matter to your financial stakeholder? Are reports provided on a recurring basis – not too slow and 
not too fast? Are reports easy to interpret and generally attractive? Is it easy for stakeholders to access reports? Questions to keep in mind when 
creating reports for the stakeholders.

Ann Pauwels is Senior Manager Learning & Development bij Amgen, met jaren ervaring in farmaceutische industrie. Ze heeft een 
globale L&D functie en haar focus ligt op processmatige en technische trainingen. Haar ervaring helpt om anderen te coachen 
en nieuwe zaken aan te leren. 
Lees ook het intervieuw met Ann op p. 31.

L&D	PERFORMANCE: FROM PROMISE TO PROOF 

Stel je voor: je werkt als L&D medewerker in een organisatie en krijgt de vraag om een opleiding rond SMART doelstellingen, effectieve meetings en 
assertiviteit te voorzien. Kan jij een antwoord bieden op die uitdagingen? Met die vraag startte de L&D Talk van Jérôme Wargnier. In de chat kwamen 
gelijkaardige antwoorden: “Ja, maar …”, “Ja, op voorwaarde dat …” of “Vertel me meer”. Die antwoorden zijn zeer terecht. Uiteraard is ieder van ons 
in staat om opleidingen te organiseren rond deze thema’s. Met wat je in huis hebt of in de markt vindt, kan je snel een antwoord te bieden. Mede door 
dat immense aanbod, verval je al snel in het louter “aanleveren” van (online) opleidingen. Wat maken we met deze opleidingen mogelijk? Participatie, 
motivatie, effectievere meetings … Of een hoop verloren budget? In realiteit weten we het vaak niet. Dat is jammer, vindt ook Jérôme Wargnier: “L&D 
is not defined by their catalogue, training hours, tools or satisfaction rates. L&D is defined by what it makes possible.” De waarde van L&D zit niet 
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in een rol als training provider of learning enabler. Pas wanneer we ons opstellen als echte Performance 
Consultant, evolueren we van belofte naar bewijs en creëren we business impact. 
Tijdens zijn L&D Talk, gaf Jérôme concrete tips om die belofte waar te maken. We geven je graag enkele 
van zijn tips mee die je vandaag nog kan toepassen:
1.  Vraag naar RONI. Bied nooit een oplossing zonder een duidelijk probleem. Stel daarom de vraag naar 

de “Risk Of Not Investing”. Met andere woorden: wat zijn de gevolgen als we hier niets mee doen? Durf 
verzoeken afwijzen, wanneer er geen of weinig gevolgen zijn. 

2.  Kijk verder dan de eerste briefing. Ga niet louter af op de informatie die je krijgt van degene die met 
een verzoek naar jou komt. Observeer mensen op hun werkplek, ga in gesprek met medewerkers en 
SME’s, raadpleeg cijfers en onderzoek de omgevingsfactoren.

3.  Start with the end in mind. Beginnen doe je met een duidelijk en gedeeld beeld van het resultaat dat je 
wilt bereiken. Let op, dat resultaat is nooit “een opleiding”. Of “deelname van …% aan de opleiding”. 
Of een tevredenheidsscore. Welk performance-gerelateerd resultaat hebben jullie voor ogen? Wat zijn 
de indicatoren voor succes? 

Wanneer je bovenstaande tips grondig toepast, zou je een goed beeld moeten hebben van de gewenste impact en bijhorende indicatoren. Die inzich-
ten neem je mee in het ontwerp van je leerinitiatieven. Een opleiding kán een antwoord bieden op de uitdaging maar soms zijn duidelijke verwachtin-
gen, een kritische blik naar het takenpakket of coaching de way to go. Ook in de opvolging en evaluatie grijp je terug naar de verworven inzichten. 
Senior management ligt niet wakker van tevredenheidsscores, kennistoetsen of aanwezigheidslijsten. En terecht. Die scores kunnen relevant zijn om 
onze initiatieven oppervlakkig bij te sturen wanneer nodig. Maar wat écht telt, is de impact die we maken op de performance. Weet jij welke impact 
jouw initiatieven realiseren?

Ning De Baere ondersteunt organisaties en teams om een antwoord te bieden op hun business uitdagingen. Als L&D consul-
tant bij De Opleidingscoach bouwt ze mee aan een leercultuur die verder gaat dan formele opleidingen. Met specialisatie in 
het ontwerp van leeractiviteiten, on-the-job ondersteuning en (functiespecifieke) leertrajecten, streeft ze ernaar om impact te 
genereren waar het echt telt: op de werkvloer.

VIRTUAL CLASSROOMS? JO COOK LAAT HAAR LICHT FEL SCHIJNEN

De site en blog van ‘Lightbulb Moment’ van Jo Cook & Co. al bezocht? Tijdens de L&D Talks 2020 slaagde 
Jo er alweer als geen ander in om het aspect ‘body language’ in virtual classrooms te benaderen op een 
steeds weer inspirerende, geruststellende en zeer praktische manier. Welk aspect Jo ook specifiek uitlicht, 
steeds krijgt de deelnemer logische connecties voorgeschoteld met een groter geheel: een praktische en 
degelijke visie op wat mogelijk is in de virtuele wereld alsook een klare kijk op beschikbare tools. Na een 
sessie met Jo bestaat zeker de kans dat je anders kijkt naar tools als Zoom, Teams, e.a. Met als gevolg 
dat je actief op haar site en blog zoveel mogelijk wil lezen, horen en zien: virtual design, facilitatie tips, 
werken met producers … én je vrijblijvend lid kan worden van haar ‘Open Community’! 
Jo Cook toont aan dat een virtuele sessie vaak zelfs meer beklijvend kan zijn dan een klassieke opstelling. 
Ook op de L&D Talks 2020: vertrekkend vanuit het uitdagende aspect lichaamstaal in de virtuele wereld 
nam ze ons mee op een verlichtende ontdekkingstocht: de challenges in hedendaagse communicatie, 
succesvolle en minder goede ervaringen in het faciliteren van virtuele sessies, hoe mensen betrekken 
door elkaar te ‘zien’, persoonlijkheid tonen door middel van digitale lichaamstaal, emoties en menselijk-
heid als bepalende factor voor engagement vanop afstand. 
Jo Cook is een toonbeeld van openheid in de wereld van L&D. Ze deelt naar hartenlust niet alleen haar 

kennis en ervaringen, ze deelt ook haar enorm uitgebreid netwerk als een open boek voor iedereen die (mee) het licht wil laten schijnen op leren in 
de digitale wereld: Karen Hyder, Donald Clark, links met en naar edX … 
Waarom vandaag niet starten met haar te volgen op Twitter? Check @LightbulbJo en ontdek haar vrije goudmijn aan kennis en ervaring die ze op 
een ontwapenende en eerlijke manier deelt met de wereld. Vergeet ook haar free resources en blog niet! 
Was je er niet bij op de L&D Talks 2020? Blijft het tot op vandaag wat duister als je kijkt naar en nadenkt over webinars en virtual classrooms? Start 
je computer, Jo Cook is daar! Je zal verstelt staan hoeveel mooi en warm licht er kan schijnen op virtual classrooms. 
Starten met live online leren? Virtuele sessies afleveren? Webinar training en services? Als je twijfelt, jezelf als beginner beschouwt, te weinig goed 
zicht erop hebt, dit alles nog steeds een donkere kamer is of gewoon honger hebt naar meer inspiratie … Ga eens vrijblijvend langs bij Jo. Zij heeft 
voor mij alvast het licht doen schijnen in deze disruptieve tijden. Ik ben alvast fan! 

Luc Keppens is al 30 jaar actief in L&D. Als trainer, facilitator en leerarchitect. Blended en embedded leren zijn vooral zijn stok-
paardjes. Alles wat leren doet renderen trekt zijn aandacht. Hij is de geestelijke vader van Thales & Comenius. Een opleidings-
gezelschap waar creativiteit en de fun factor hoogtij vieren. Hij reist nog steeds (nu virtueel) de wereld rond om zijn netwerk uit 
te bouwen en te blijven leren. 
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Bij NCOI Learning zijn we klaar om onze opleidingen vanop afstand - online – te organiseren. 
Met hetzelfde resultaat én kwaliteit als jullie van ons gewoon zijn. Onze ambitie? Jullie medewerkers 
ontwikkelen én versterken om “up to speed” te zijn in deze uitdagende werkcontext.

Impact, bijzonder interactief en focus op ervaren zijn dé sleutelwoorden die de aanpak van onze online
leerreizen kenmerken. En de vorm? Die bepaal jij! 
Kijk je uit naar een boostsessie met enkele verfrissende inzichten rond 1 bepaald thema? 
Kies dan voluit voor onze 90’ bite-sized sessies. 
Ga je liever voor een duurzame leerervaring, waarin ruimte is voor refl ectie én werken in virtuele subgroepen, 
dan hebben we een uitgebreide menukaart voor je klaar met online leerreizen die blijven nazinderen!

Ben je op zoek naar een online leerinterventie - op maat - van jouw doelgroep? 
We steken virtueel de koppen bij elkaar en bepalen samen hoe we jullie deelnemers zowel voor, tijdens als 
nadien kunnen ‘stretchen’ met onze digitale challenges.

Op zoek naar online
leertrajecten?

Vraag jouw online leertraject aan
 to.ncoi.be/onlinelerenvoorbedrijven

n Projectmatig werken
n Teamconnectie bewaren
n Train the online trainer/presentation skills
n Samenwerken in MS teams
n Virtueel vergaderen

n Bouwen aan motivatie en vertrouwen
n Boost your brain
n Resultaatgericht leidinggeven op afstand
n Working in a matrix
n Priority management

62
thema’s

6
online

training tools

50
gelukkige
klanten

10
live

lunch sessies

+1200
enthousiaste
deelnemers

“We kunnen met een gerust hart zeggen: het is even eff ectief!” - Onze klanten getuigen
“Positief verrast, dat zat super knap in elkaar, heel praktisch opgezet!”
“Ik las, hoorde en zag rond dit thema al veel, maar dit is echt op een inspirerende & enthousiaste manier 
gebracht - merci voor de boost!”
“We werkten zelf in subgroepjes in aparte break-outrooms. Ik was bang dat er minder interactie zou zijn, 
maar niets is minder waar!”
“De online training is géén minderwaarde t.o.v. klassikale sessies, integendeel!”
“Inhoudelijk erg boeiend, heel bevattelijk en kwaliteitsvol gebracht, TOP!”

Benieuwd welke online opleidingsthema’s we 
aanbieden? 
Koen Dierckx, onze learning consultant, 
helpt je graag op weg.

Tel: +32 15 79 16 42 
kdierckx@ncoi.be

Onze live lunch boostsessies gemist? 
Bekijk onze playlist op
to.ncoi.be/lunchboostsessies

367 online sessies
86 bite-sized sessies (90’)

41 dagsessies
240 halve dagsessies

13082020_IC-IC-STIMU_A4_v2_color_alternatief_voorhee,.indd   113082020_IC-IC-STIMU_A4_v2_color_alternatief_voorhee,.indd   1 13/08/2020   17:2313/08/2020   17:23

http://to.ncoi.be/onlinelerenvoorbedrijven
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OP DE PRAATSTOEL

LEREN OP WERELDNIVEAU,  
OOK VOOR DE MODERNE 
LEARNER
ANN PAUWELS - AMGEN 

Terwijl de coronacrisis de digitale omwenteling bij heel wat bedrijven in een stroomversnelling bracht, is er voor 
Ann Pauwels van Amgen uiteindelijk niet zo veel veranderd. Zij voert immers al langer een globale functie uit, en is 
het per definitie gewend om niet alleen remote te werken, maar ook het leren op afstand te organiseren. Dus gingen 
we aankloppen – virtueel, dat spreekt – voor een inspirerend gesprek over leren anno nu en later, onboarding, en 
teambuilding in tijden van corona.

Kan je kort toelichten wat Amgen precies doet, en waar jouw functie 
zich situeert?
Ann: “Amgen is één van de grootste biotechbedrijven ter wereld. We zijn 
een Amerikaans bedrijf, met vestigingen over de hele wereld, waaron-
der in de Belux. We bestaan al veertig jaar en zetten de patiënt centraal 
in alles wat we doen. We ondernemen vanuit een aantal waarden – be 
science based, be ethical, put quality first, collaborate, communicate 
– die de kern vormen van hoe we zaken aanpakken. Ik werk vanuit het 
filiaal in de Belux maar heb een globale functie, waarbij ik een paar 
duizend medewerkers bedien. L&D vormt binnen Amgen een eigen en-
titeit. Ik maak deel uit van Global Development Operations en richt me 
voornamelijk op de medewerkers die zich ontfermen over onder meer 
klinisch onderzoek in de farmaceutische industrie, biostatistiek, … 
Het gaat om een uitgebreide waaier van functies en de processen die 
daarbij horen. Mijn rol is ietwat atypisch: ik heb geen hr-functie, maar 
een onafhankelijke L&D-functie. Ik richt me op processen en systemen 
die medewerkers ondersteunen in de uitoefening van hun job. Softskills 
vallen dus niet binnen mijn scope. Procesmatige trainingen, technische 
opleidingen en dergelijke wél.”

De trainingen die je uitwerkt, worden wereldwijd ingezet. Wat voor 
uitdagingen brengt dat met zich mee?
Ann: “Enerzijds moeten we ervoor zorgen dat bv. fotomateriaal divers 
genoeg is zodat iedereen zich voldoende aangesproken voelt, anderzijds 
waken we erover dat de informatie die we in ons aanbod verschaffen wel 
degelijk correct is voor de verschillende landen. Dat ik zelf vanuit Euro-
pa werk (terwijl mijn collega’s in Amerika zitten) is een voordeel: hier-
door kan ik makkelijker inschatten of iets typisch Amerikaans is, dan 
wel ook gangbaar is bij ons. Ook taal is een uitdaging: alle opleidingen 
zijn in het Engels, maar dat Engels moet natuurlijk ook verstaanbaar 
zijn voor iedereen. Van Australië, China en Japan tot Amerika.”

Met welke visie pak je je functie aan?
Ann: “We zien onszelf als learning & performance managers. In eerste 
instantie overleggen we met de business om de trainingsbehoefte die 
ze hebben goed te kunnen inschatten. Daarbij streven we ernaar om 
écht te begrijpen wat de nood is, en die niet zomaar automatisch in te 
vullen met een opleiding. Misschien zit de oplossing namelijk wel in 
iets anders. Is er effectief een trainingsbehoefte, dan ondersteunen we 
die en gaan we op zoek naar een oplossing die niet alleen past binnen 

onze globale context, maar ook wérkt voor de moderne learner. Er ge-
beurt al heel veel remote en via e-learning, maar we stellen ons altijd 
de vraag welke tools we kunnen gebruiken om ons publiek het best te 
bereiken. Soms is het efficiënter om on the job iets aan te leren dan via 
e-learning. Daarom vond ik het ook zo interessant om de L&D Talks bij 
te wonen en daar te ontdekken wat de moderne technieken zijn en hoe 
we die kunnen toepassen. Zo kunnen wij het gesprek daarover ook op 
gang brengen met de business. Daarna ontfermt de afdeling Global 
Learning Solutions zich uiteindelijk over het uitwerken van de effectieve 
leeroplossing. Onze rol zit ‘m dus vooral in het in dialoog gaan met 

 november 2020 

Bij NCOI Learning zijn we klaar om onze opleidingen vanop afstand - online – te organiseren. 
Met hetzelfde resultaat én kwaliteit als jullie van ons gewoon zijn. Onze ambitie? Jullie medewerkers 
ontwikkelen én versterken om “up to speed” te zijn in deze uitdagende werkcontext.

Impact, bijzonder interactief en focus op ervaren zijn dé sleutelwoorden die de aanpak van onze online
leerreizen kenmerken. En de vorm? Die bepaal jij! 
Kijk je uit naar een boostsessie met enkele verfrissende inzichten rond 1 bepaald thema? 
Kies dan voluit voor onze 90’ bite-sized sessies. 
Ga je liever voor een duurzame leerervaring, waarin ruimte is voor refl ectie én werken in virtuele subgroepen, 
dan hebben we een uitgebreide menukaart voor je klaar met online leerreizen die blijven nazinderen!

Ben je op zoek naar een online leerinterventie - op maat - van jouw doelgroep? 
We steken virtueel de koppen bij elkaar en bepalen samen hoe we jullie deelnemers zowel voor, tijdens als 
nadien kunnen ‘stretchen’ met onze digitale challenges.

Op zoek naar online
leertrajecten?

Vraag jouw online leertraject aan
 to.ncoi.be/onlinelerenvoorbedrijven
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de business om enerzijds hun noden perfect in kaart te brengen, en 
anderzijds het gesprek aan te gaan over de meest optimale en meest 
efficiënte manier om die leerbehoefte in te vullen.”

Je praat over de modern learner. Hoe ziet die eruit bij Amgen?
Ann: “Er is natuurlijk niet één modern learner. Onze doelgroep is ontzet-
tend divers. Er zijn medewerkers die net van de schoolbanken af zijn, 
en anderen die al heel wat jaren ervaring hebben binnen ons bedrijf 
of de sector. Beiden hebben andere behoeftes. Daarnaast zijn er ook 
verschillen in leerstijl. We streven ernaar om met iedereen rekening te 
houden in ons aanbod. En dus overal kinetiek, video, audio, visuals, … 
te voorzien, zodat het verhaal voor zich spreekt en voor iedereen werkt.”

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar je op dit moment mee 
bezig bent?
Ann: “In eerste instantie zijn we een aantal onboardingprogramma’s 
aan het uitwerken waarbij we doelbewust het gesprek aangaan met de 
business om just in time learning te implementeren. Het is nog zoeken 
hoe we dit gaan invullen: hoe volg je het op, en wie moet dit doen? We 
willen uitgaan van wat belangrijk is, en dit vertalen naar een aan-
pak die ook de business omarmt. Daarnaast zijn we op zoek naar een 
manier om de trainingen die we geven aan externe businessproviders 
(externe trainers) minder intensief te maken, terwijl we tegelijk dezelfde 
kwaliteit behouden. Aangezien ze in ons bedrijf opleiding geven, moe-
ten we ervoor zorgen dat ze werken volgens onze wetten en procedures, 
de materie juist overbrengen, en de juiste materialen en tools gebrui-
ken. Tot slot is het ook een uitdaging om ons huidige materiaal op peil 
te houden. De procedures voor klinisch onderzoek evolueren constant, 
dus moet ook onze informatie non-stop up-to-date gehouden worden.”

Je zit zelf al 15 jaar in het vak. Wat boeit er jou zo aan L&D?
Ann: “Doordat we met projecten werken, heb ik altijd wel een nieuwe 
uitdaging. Ik vind het erg belangrijk dat ik begrijp waarover het gaat. 

Ik zal me dus altijd inwerken in een nieuw proces, een nieuw systeem, 
en vragen stellen over waarom iets zo gedaan wordt, waarom iets be-
langrijk is, … Want dat zijn de vragen die learners straks namelijk ook 
zullen hebben. Processen en systemen begrijpen, helpt mij om ze te 
vertalen naar een leeroplossing, en de hoofd- en bijzaken van elkaar te 
onderscheiden. Daarnaast vind ik het mogen meedenken over het pro-
ces erg interessant. Wat ik ook ontzettend boeiend vind, is de zoektocht 
naar manieren om alle nieuwe technieken die er vandaag bestaan op 
het vlak van leren te integreren. Wat kunnen we doen om onze training 
aantrekkelijk te maken, en te zorgen dat ze gebruikt wordt?”

Hoe is het leren de voorbije jaren veranderd volgens jou? 
Ann: “Niet alleen de tools die we inzetten zijn anders, ook het idee over 
hoe leren opgevat moet worden. Daar moeten we de business wel nog 
in begeleiden, merk ik. Vaak wordt er nog vrij klassiek gedacht over le-
ren: mensen denken in termen van klassikale opleiding, of willen slides 
volstouwen met alle beschikbare informatie. Neem nu de onboarding-

trajecten: daar proberen we de just in time-aanpak te implementeren. 
Maar voor de business ligt dit moeilijk, omdat we een gereglementeerde 
omgeving zijn. Met een klassieke training die bij de indiensttreding me-
teen alle info meegeeft, kan je makkelijk bewijzen dat alle nieuwkomers 
meteen de juiste opleiding kregen. Maar leren op het juiste moment, 
via kleine behapbare stukjes content, is vaak efficiënter. Het gaat erom 
daar een balans in te vinden. Vanuit onze functie nemen wij als L&D’ers 
de business mee op verkenning doorheen alle nieuwe tendensen binnen 
leren en ontwikkelen. Dat betekent in de praktijk dat we de ene keer 
eens in discussie gaan, de andere keer diplomatisch zijn. Ik hanteer 
daarin geen zwart-witaanpak. Liever creëer ik via kleine stapjes ver-
andering als dat betekent dat er draagvlak is binnen de business. Dat 
vraagt wat tijd, maar je ziet wel het resultaat.” 

OP DE PRAATSTOEL

“Ik hanteer geen zwart-witaanpak. Liever creëer ik via 
kleine stapjes verandering als dat betekent dat er draagvlak 

is binnen de business.”
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Hoe zie je dit verder evolueren in de toekomst? Waar gaan we naar-
toe binnen afzienbare tijd?
Ann: “Ik denk dat er nog meer geleerd zal worden on the job en op 
vraag van de medewerker. Iemand bijvoorbeeld bij indiensttreding gro-
te pakketten informatie geven, zal niet meer werken. Mensen moeten al 
die info nog wel krijgen, maar dan door zelf zaken uit te zoeken op het 
moment dat ze relevant zijn, en dat aan de hand van de tools die wij 
ter beschikking stellen. Als L&D-verantwoordelijken moeten we denken 
volgens de manier waarop mensen zich ontwikkelen, en op basis daar-
van de juiste tools voorzien en informatie zo opbouwen dat mensen er 
op elk moment aankunnen.” 

“Processen en systemen 
begrijpen, helpt mij om 
ze te vertalen naar een 

leeroplossing.”

Als je even mag dromen en je niet aan beperkingen hoeft te houden, 
wat zou je dan graag realiseren? 
Ann: “Dan zou ik voor onze onboardingtrajecten echt all the way wil-
len gaan. Een aanpak willen vinden waarbij we de modernste tools en 
technologie samenbrengen tot een mooi geheel om nieuwkomers on the 
job op te leiden. In de praktijk is moderne technologie integreren niet 
altijd simpel: alles moet getest worden, we moeten officiële toelatingen 
krijgen, … Niet elke technologie kunnen we zomaar gebruiken. Maar 
als ik mag dromen: ja, dan hebben we toegang tot alles en kunnen we 
dat integreren op de best mogelijke manier.”

Tot slot nog de vraag van onze vorige gast op de praatstoel: heb je 
tips voor teambuilding in tijden van corona?
Ann: “Ik werk al een hele tijd in een globaal team. Mijn dichtstbijzijnde 
collega zit in Parijs, mijn manager in de Verenigde Staten, mijn direct 
report in Japan. Wij vatten onze teammeeting af en toe ludiek op. Met 
kerst brengt iedereen bijvoorbeeld zijn favoriete kerstnummer mee of 

een foto die toont wat er op het menu staat. Of we trekken allemaal de 
typische ugly christmas sweater aan. Soms organiseren we zelfs een 
vergadering énkel om wat te praten met elkaar over hoe het gaat. Ik 
denk dat dit wel zaken zijn die mensen kunnen inspireren om de team-
geest aan te scherpen in deze moeilijke tijden. Toch moet ik ook toe-
geven dat ik – hoewel ik het gewoon ben om vanop afstand te werken 
– het fysieke contact ook mis. Mensen zien, is altijd aangenaam.” 

OP DE PRAATSTOEL

PASPOORT

›  Functie?   Senior Manager Learning & Development – Amgen 

›  Vroeger?   Training & development manager, Amgen - Clinical Research Associate, Bristol Myers 
Squibb

›  Studies?   Master biologie, Universiteit Antwerpen

›  Wat is je professionele motto?   ‘Gebruik je verleden als springplank, niet als hangmat’; Ik werk reeds 
lang bij Amgen, ik wil die kennis benutten om nieuwe zaken te leren en andere te coachen

›  Heb je zelf een vraag voor onze volgende gast op de Praatstoel?  Welke moderne tool vind jij best 
geschikt om te integreren in een onboardingtraject, en waarom?

›  Wat betekent Stimulearning voor je?   Uitbouwe van een netwerk, nieuwe ideeën opdoen. Ik heb een aantal keren L&D talks bijgewoond, 
vond deze altijd zeer inspirerend. 

›  Meest inspirerend(e) L&D-informatiebron?   Jaren geleden volgde ik de cursus ‘instructional design’ van Catherine Mattiske. Die vond ik 
erg inspirerend: haar visie rond instructional design is een mooi concept om op verder te bouwen. 
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168032 _11-03-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________3500

168075 _11-03-21 ____Leer vakantieattesten verrekenen en vakantiegeld ___________________________2800

167796 _15-03-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit  __________________________________3001

167824 _16-03-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit ___________________________________3500

167825 _16-03-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit ___________________________________2200

167791 _18-03-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit ___________________________________8500

167826 _18-03-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit ___________________________________9052

168246 _18-03-21 ____Publieke sector: Workshops sociaaljuridische actualiteit _______________ online

167854 _19-03-21 ____Leer vakantieattesten verrekenen en vakantiegeld in en uit ____________3500

167801 _22-03-21 ____Sociale actualiteit voor de private social profit ________________________________ online

168071 _22-03-21 ____Bike Mobility: een fietsplan in de praktijk ____________________________________________2140

168170 _23-03-21 ____Livestreaming: Leer vakantieattesten verrekenen __________________________ online

167855 _23-03-21 ____Leer vakantieattesten verrekenen en vakantiegeld in en uit ____________9810

167856 _25-03-21 ____Leer vakantieattesten verrekenen en vakantiegeld in en uit ____________2140

167853 _25-03-21 ____De essentie van sociaal recht _______________________________________________________________2140

167867 _29-03-21 ____Ziekte, moederschapsverslof en progressieve werkhervatting ________2800

167864 _30-03-21 ____Reconciliatie van bezoldigingen met de boekhouding________________________2800

167226 _31-03-21 ____COMPACT webinar sociaaljuridische actualiteit_______________________________ online

167244 _31-03-21 ____Hr-infosessies ______________________________________________________________________________________ online

163684 _01-04-21 ____De meest gestelde btw-vragen in ondernemingen en boekhoudk ____1982

163690 _01-04-21 ____Praktische inleiding tot het internationale fiscale recht_____________________9051

167891 _01-04-21 ____Belgisch arbeidsrecht voor Nederlandse bedrijven _____________________4813 DA

168015 _19-04-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________1982

168021 _20-04-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________2140

168027 _21-04-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________9810

168033 _22-04-21 ____Payroll Professional: je eerste stappen _______________________________________________3500

163705 _22-04-21 ____Vennootschapsrecht: basisopleiding ____________________________________________________1030

163597 _22-04-21 ____IAS-IFRS vergeleken met Belgian GAAP ______________________________________________1830

163681 _26-04-21 ____Btw van A tot Z _______________________________________________________________________________________9051

167865 _26-04-21 ____Verdiep je in sociaal recht _____________________________________________________________________2140

167866 _29-04-21 ____Verdiep u in tijdskrediet en de themaverloven ___________________________________2800

167771 _30-04-21 ____PROXY bijblijfsessies sociaaljuridische actualiteit __________________________ online

163641 _04-05-21 ____Recht en IT: GDPR, Cloudcontracten, Intellectuele Eigendom ___________1982

167860 _04-05-21 ____PC 124.00 : Bouwbedrijf _________________________________________________________________________2800

167868 _04-05-21 ____Zo verloon je werknemers optimaal_____________________________________________________9810

COMPUTER EN MEDIA
ID __________START ________OPLEIDINGSTITEL _______________________________________________________________________POSTCODE

116576 _10-12-20 ____Iso-iec 27001 practitioner ______________________________________________________________________1050

163130 _10-12-20 ____Turbotraining Outlook & OneNote: boost in 1 dag uw product __________9300

168228 _14-12-20 ____DPO - Data Protection Officer - Certificatie Training ___________________________1930

163105 _15-12-20 ____Digitaal samenwerken met MS Teams _________________________________________________2030

168093 _08-02-21 ____DPO - Data Protection Officer - Certificatie Training ___________________________1930

163723 _04-03-21 ____Succesvolle webinars organiseren ______________________________________________________2800

168094 _19-04-21 ____DPO - Data Protection Officer - Certificatie Training ___________________________9850

163477 _20-04-21 ____Goochel met Google, sneltoetsen en webplugins _______________________________9300

163480 _20-04-21 ____Laat online digitale tools voor u werken ______________________________________________9300

168089 _26-04-21 ____Data Protection Audit & Compliance - GDPR Audit _____________________________1930

KIJK SNEL OP 

EEN GESCHIKTE 
AANBIEDER,
OPLEIDING,

L&D SOLUTION OF
LEERLOCATIE

IS ZO GEVONDEN
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http://bedrijfsopleidingen.be
http://www.madouvandromme.be
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LEREN OP MAAT 

TECHNIEK EN TECHNOLOGIE •
TAALOPLEIDINGEN •

ECONOMIE, FISCALITEIT EN WETGEVING •
VERKOOP, MARKETING EN COMMUNICATIE •

COMPUTER EN MEDIA •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

MANAGEMENT •

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

• • •

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

•

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

• • •

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

• •

CUTESolutions
9830 Sint-Martens-Latem / +32 474 131 130  
info@cutesolutions.be / www.cutesolutions.be

• • •

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

• • • •

http://www.amelior.be
http://www.amvr.be
http://www.attentia.be
http://www.bitbybit.be
http://www.cameleontraining.be
http://www.catenacompany.be
http://www.crimecontrol.be
http://www.cutesolutions.be
http://www.degussemtraining.be
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TECHNIEK EN TECHNOLOGIE •
TAALOPLEIDINGEN •

ECONOMIE, FISCALITEIT EN WETGEVING •
VERKOOP, MARKETING EN COMMUNICATIE •

COMPUTER EN MEDIA •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

MANAGEMENT •

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

• • • •

Stress Management Consultants

Different 
9971 Kaprijke / +32 9 377 71 62 / +32 475 73 06 14  
info@stressmanagement.be / www.stressmanagement.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 

•

ElaN Learning
3550 Heusden-Zolder / Tel +32 11 79 05 28 
cathydeceuster@elanlearning.com | www.elanlearning.com

• • • •

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

• • • •

Febelfin Academy 
1210 Brussel / +32 2 507 69 61 
info@febelfin-academy.be / www.febelfin-academy.be

• • • •  • • •

Flowsparks 
9032 Gent / +32 9 265 74 74 
info@flowsparks.com / www.flowsparks.com

• • • •  • •

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

• • •

FulFil | Coaching & Training
3440 Zoutleeuw / +32 495 28 37 47 
welkom@fulfil.be / www.fulfil.be

• • • •

GoodHabitz
2018 Antwerpen / +32 3 808 90 00 
info@goodhabitz.com / www.goodhabitz.com

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

• • •

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

• • •

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

•

Institute of NeuroCognitivism 
1040 Brussel / +32 2 737 74 80 
incbelgique@inc-eu.team / www.neurocognitivism.com

• • •

Learnia
2550 Kontich / +32 3 450 71 35 
info@learnia.be / www.learnia.be

• • •

Ludo 
9032 Wondelgem / +32 476 62 25 59 
yves@ludo.nu / www.ludo.nu

• • • • •

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

• • • • • • • • •

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

• • •

NCOI Learning
2800 Mechelen / +32 15 79 16 30 
contact@ncoi.be / opleidingen.ncoi.be

• • • • • • •

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

• • • • •

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

•
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Quintessence
2650 Edegem / +32 3 281 44 88 / 1030 Brussel / +32 2 705 28 48 
9000 Gent / +32 9 274 06 01 
info@quintessence.be / www.quintessence.be

• • •

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

•

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

• • • • •

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

• • • •

The Tipping Point
2800 Mechelen / +32 15 68 26 10 
info@thetippingpoint.be / www.thetippingpoint.be

• • •

Thhink - Corporate brain skills
2800 Mechelen / +32 494 17 03 18 
admin@thhink.be / www.thhink.be

• • •

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

• • • • • •  • •

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

• • •
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