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VERSCHIJNINGSDATA
4 edities / jaar + deadlines
10 maart 2019: deadline 14 februari
10 juni 2019: deadline 21 mei
10 september 2019: deadline 23 augustus
10 december 2019: deadline 22 november
10 maart 2020: deadline 14 februari
10 juni 2020: deadline 25 mei
10 september 2020: deadline 25 augustus
10 december 2020: deadline 24 november
10 maart 2021: deadline 21 februari
10 juni 2021: deadline 24 mei
10 september 2021: deadline 24 augustus
10 december 2021: deadline 23 november

OPLAGE
Voorziene oplage per editie
3750 abonnees
425 leden Stimulearning
250 à 500 (gesponsorde) events
TOTAAL 17 000 ex.
De septembereditie wordt als bijlage met
de Netwerkgids Stimulearning meegestuurd.

DOELGROEP
L&D- en HR-Managers, Talentmanagers,
Opleidingsprofessionals
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OPLEIDINGSKRANT
ADVERTENTIES
1x adverteren
2/1 pagina: € 2000,00
1/1 pagina: € 1200,00
1/2 pagina: € 700,00
1/4 pagina: € 400,00

2/1 pagina

Jaarabonnement
1/1 pagina: € 3800,00 + 4 maand online button
1/2 pagina: € 2200,00 + 2 maand online button
1/4 pagina: € 1300,00 + 1 maand online button

Zetspiegel 2/1: 420 mm breed x 297 mm hoog,
mét afloop: 426 mm breed x 303 mm hoog

Wie een jaarabonnement neemt:
› verschijnt met dezelfde advertentie ook in de Netwerkgids
Stimulearning.
› krijgt de rubriek ‘Leren op maat’ (zie p. 4) gratis.
1/1 pagina

PUBLIREPORTAGE
Een advertorial of publireportage ziet eruit als een gewoon
(redactioneel) artikel, maar is eigenlijk een advertentie.
Het biedt je de geloofwaardigheid van een redactioneel artikel,
terwijl je zelf de inhoud bepaalt. Wij verzorgen de lay-out.

Zetspiegel 1/1: 210 mm breed x 297 mm hoog,
mét afloop: 216 mm breed x 303 mm hoog

2/1 pagina: € 2000,00
1/1 pagina: € 1200,00

BIJLAGEN
Max A4-formaat, max 50 gram: € 1400,00
inclusief handling en portkosten

1/2 pagina

1/4
pagina

Zetspiegel 1/2: 210 mm breed x 148,5 mm hoog,
mét afloop: 216 mm breed x 154,5 mm hoog
Zetspiegel 1/4: 95 mm breed x 141 mm hoog
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OPLEIDINGSKRANT
RUBRIEKEN

LEREN OP MAAT
LEREN OP MAAT

LEREN OP MAAT

L&D TALENT
TECHNIEK & TECHNOLOGIE •

TECHNIEK & TECHNOLOGIE •

TAALOPLEIDINGEN •

TAALOPLEIDINGEN •

AANKOOP,

TECHNIEK
& TECHNOLOGIE
•
VERKOOP,
MARKETING
& EXTERNE
TAALOPLEIDINGEN •

COMPUTER
ADMINISTRATIE, FISCALITEIT, ECONOMIE EN WETGEVING
•

AANKOOP, VERKOOP, MARKETING & EXTERNE COMMUNICATIE
•
MILIEU, VEILIGHEID
COMPUTER & AUTOMATISERING •

INTERNE
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT
•

COMMUNICATIE •

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

361°

Bureau Stroom Sterk Leiderschap

•

3600 Genk / +32 472 99 14 05
info@bureaustroom.be / www.bureaustroom.be

Cameleon Business Training

• • • •

3001 Leuven / +32 16 79 54 20
team@361.works / www.361.works

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

• • • •

3001 Leuven / +32 16 79 54 20
team@361.works / www.361.works
A-First

•

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

•

 STAFMEDEWERKER HR LEERADVISEUR - CM
•

• • •

•

• •

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

•

•

 (SENIOR) MANAGER LEARNING TECHNOLOGY - Deloitte Consulting

•

 TRAINER - Cameleon Business Training

143540 _07-02-19 __ Helder schrijven in het engels _________________________________________________________ 4780
144056 _18-02-19 __ Communicatie op de productievloer _______________________________________________ 9831
6592 _____21-02-19 __ Professioneel telefoneren ________________________________________________________________ 4780

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE

CIPERS Training Professionals

A-First

Allanta
1348 Louvain-la-Neuve / +32 10 47 52 51 • • • •
3500 Hasselt en 9830 Gent / +32 11 87 09 44
training@afirst.be
/ www.afirst.be
info@allanta.be
/ www.allanta.be

 HR LEARNING & DEVELOPMENT PARTNER - Bpost

MANAGEMENT •

MANAGEMENT •

MANAGEMENT •

 COMMERCIELE PROJECTMEDEWERKER - Xylos

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

BEDRIJFSORGANISATIE •

 KEY ACCOUNT MANAGER FLOWSPARKS® - UNI-Learning
 HR TALENT PROJECT MANAGER - Lidl

COMPUTER & AUTOMATISERING •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •
INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •

EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN

361°

AANKOOP, VERKOOP, MARKETING & EXTERNE COMMUNICATIE •

& AUTOMATISERING •

 ACCOUNT MANAGER FLOWSPARKS® - UNI-Learning
 E-LEARNING DEVELOPER - UNI-Learning

ADMINISTRATIE, FISCALITEIT, ECONOMIE EN WETGEVING •

ADMINISTRATIE, FISCALITEIT, ECONOMIE EN WETGEVING •

Coachinghouse
•

•

145094 _28-02-19 __ Management van distributie en transport _____________________________________ 2600

ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________ POSTCODE

141806 _13-03-19 __ Update sociale actualiteit _________________________________________________________________ 2600

144361 _11-12-18 __ Actuele sociale wetgeving bedrijfsvoertuig, kostenvergoeding__ 9052

141807 _14-03-19 __ Update sociale actualiteit _________________________________________________________________ 9300

144362 _13-12-18 __ Actuele sociale wetgeving voor horeca __________________________________________ 8500

95737 ___18-03-19 __ Toolboxtraining forecasting ______________________________________________________________ 2020

144376 _15-12-18 __ Mentoropleiding Bouwsector ___________________________________________________________ 8800

145104 _21-03-19 __ Visueel management ________________________________________________________________________ 9052

144377 _15-01-19 __ Mentoropleiding Bouwsector ___________________________________________________________ 8200

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

143706 _15-01-19 __ Alcohol & drugs op de werkvloer ____________________________________________________ 2020

• • •

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

85524 ___28-02-19 __ Transport en distributie management ___________________________________________ 2550

Personeel

70655 ___17-01-19 __ Intensieve basiscursus: sociaal recht

___________________________________________

1000

145232 _22-01-19 __ Team management, teamcoaching_________________________________________________ 9840
127650 _30-01-19 __ Hoe vang ik een rat ...________________________________________________________________________ 9831

Amelior

Allanta

• • • •

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

• • • •

• • •

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

Cresept

•

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

Crime Control

•

•

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

Amelior

Attentia
8500
Kortrijk
+32 56 20 36 23
1082 Brussel
/ +32
2 526 86/44
academy@attentia.be
/ www.attentia.be
info@amelior.be
/ www.amelior.be

145222 _05-02-19 __ De chief happiness officer ________________________________________________________________ 2020

•

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

•

• •

• • • •

•

CrossKnowledge

•

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

145291 _05-02-19 __ Update loon- en personeelsadministratie _____________________________________ 8500

•

• • •

• •

• • •

•

MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT

145295 _21-02-19 __ Hoe stelt u een wettelijk correct en volledig arbeidsreglement 8500

ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________ POSTCODE

145427 _28-02-19 __ Netwerkevent: leren en coachen via paarden - kennismaking __ 2550

133301 _12-12-18 __ Iso 9001:2015 interne auditortraining - interne auditor ______________ 3500

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

141486 _13-12-18 __ Een stressbeleid opzetten: workshop ____________________________________________ 9000

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

144066 _17-12-18 __ Iso 9001:2015 interne auditortraining - interne auditor ______________ 9850

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

144106 _18-12-18 __ Iatf 16949:2016-training voor interne auditoren ___________________________ 3500

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

145062 _18-12-18 __ Bijscholing voor preventieadviseurs _______________________________________________ 2030

144378 _20-03-19 __ Mentoropleiding Bouwsector ___________________________________________________________ 8500

142083 _18-12-18 __ e-Learning maken en inzetten binnen uw welzijnsbeleid ___________ 1831

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

145066 _08-01-19 __ Toxicologie voor gevorderden: blootstellingsmodellering __________ 2030

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

145067 _15-01-19 __ AQL versus Zero-defects systemen ________________________________________________ 9090

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

145068 _15-01-19 __ Procesveiligheid _________________________________________________________________________________ 2030
145069 _16-01-19 __ Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding _______________________ 8500
145070 _18-01-19 __ GMP (Good Manufacturing Practices) ____________________________________________ 2600

AZYBAO by Bizness Academie Benelux

AMVR

• • •

1050 Brussel / +32 2 888 22 00
info@azybao.be / azybao.com

• • •

3220 Holsbeek / +32 16 62 35 22
B&D info@amvr.be / www.amvr.be

• • •

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

Attentia
bit by bit

1082 /Brussel
+32
2060 Antwerpen
+32 3 232 /51
12
info@bitbybit.be / www.bitbybit.be

2 526 86 44
academy@attentia.be / www.attentia.be

145073 _04-02-19 __ Basiscursus preventieadviseur niveau III ______________________________________ 8500

De Gussem Training & Consulting

•

9051 Afsnee / +32 473 91 52 06
info@degussemtraining.be / www.degussemtraining.be

•

De Opleidingscoach

•

• • •

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

• •

•

25

AZYBAO by Bizness Academie Benelux

dONUS, the development bonus

•

• • • • • • • • •

2650 Edegem / 1030 Brussel / +32 3 286 82 39
info@donus.be / www.donus.be
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LEERLOCATIES
14
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Syntra-AB
Campus Leuven
3001 Leuven
+32 16 40 02 78
syntra-ab.be/lokalen

5
3

3

4

9

1

8

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

9

11

10

145081 _14-02-19 __ Klantentevredenheid bewaken en meten (cfr. ISO 10004:2012) _ 9831
145082 _18-02-19 __ Auditor-Lead Auditor Kwaliteitsmanagementsysteem _______________ 9300
145084 _19-02-19 __ De nieuwe ISO 17025:2017 voor het labo - Interne auditor_________ 9100

19355 ___18-01-19 __ Professioneel onthaal - training klantgericht onthaal ________________ 9100

145085 _20-02-19 __ Basisopleiding milieubeheer ___________________________________________________________ 9090

145072 _24-01-19 __ Magazijnmanagement_______________________________________________________________________ 9000

145086 _21-02-19 __ Kwaliteitscoördinator in de welzijns- en gezondheidssector _____ 9100

106991 _31-01-19 __ Supply chain process & project management_______________________________ 2550

145087 _21-02-19 __ Milieucoördinator A ___________________________________________________________________________ 9100

142187 _07-02-19 __ Listig in lastige situaties ___________________________________________________________________ 2020

145088 _21-02-19 __ Milieucoördinator B ___________________________________________________________________________ 9100

3

EVENTS &
INSPIRATIE
EVENTS &
INSPIRATIE

6

2

145079 _12-02-19 __ ISO 9001:2015, basisopleiding _________________________________________________________ 8500

145061 _14-12-18 __ Notuleren met de laptop of iPad _____________________________________________________ 2600

Rubriek Jobs
€ 50,00 incl. website
Kosteloos voor leden Stimulearning

•

2

4

145078 _07-02-19 __ Ecotoxicologie en risicoanalyse _______________________________________________________ 9100

143820 _11-12-18 __ Storytelling _________________________________________________________________________________________ 9831
141538 _12-12-18 __ Copywriting voor het web _________________________________________________________________ 2800

•

• • •

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

145076 _05-02-19 __ CLP voor gevorderden: indeling van mengsels_____________________________ 9090
145077 _07-02-19 __ Auditor volgens ISO 9001: 2015 _______________________________________________________ 9100

141423 _11-12-18 __ Projectmanagement - Omgaan met verandering en weerstand _ 9300

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

B&D Leren op Maat		
Rubriek
	1 x adverteren € 95,00 of 		
bit by bit
4 x adverteren 6€ 250,00
3001 Leuven / +32 16 40 92 90
seminar@b-d.be / www.b-d.be

145075 _05-02-19 __ Basisopleiding CLP: Classification, Labelling and Packagin ______ 9090

ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________ POSTCODE

26

• • •

1050 Brussel / +32 2 888 22 00
info@azybao.be / azybao.com

•

145074 _05-02-19 __ HACCP-inleiding ________________________________________________________________________________ 9300

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE

Overige

12

13
15

leerlocaties.bedrijfsopleidingen.be
events.bedrijfsopleidingen.be (ook p. 23)

1

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

4

bit by bit7 1
14
8
5
2060 Antwerpen
2
+32 3 232 51 12
bitbybit.be
bit by bit
2060 Antwerpen
info@bitbybit.be

11

+32 3 232 51 12
bitbybit.be
info@bitbybit.be

1

2
2

WEEK VAN HET WERKGELUK
WEEK
HET
24-28 septemberVAN
2018 - Diverse
locaties inWERKGELUK
België
De Schuur - Meetingrooms
2570 Duffel
10
+32 15 36 35 05
deschuur-meetingrooms.be
info@deschuur-meetingrooms.be

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

weekvanhetwerkgeluk.be
24-28
september 2018 - Diverse locaties in België

1

weekvanhetwerkgeluk.be

11

SYMPOSIUM BREIN, BRANIE, BURN-OUT
do 4 oktober 2018 - Vormingscentrum Guislain Gent
stressmanagement.be

2x

Stress Management Consultants

SYMPOSIUM
BREIN, BRANIE, BURN-OUT
EVENT SLIM INTERVIEWEN
do 184oktober
2018 - Campus
Heverlee
do
oktober
2018Proximus
- Vormingscentrum
Guislain Gent
sliminterviewen.be

stressmanagement.be

3

Stress Management Consultants
L&D TALKS PRECONFERENCE DINNER & DEBATE

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

Enjoytoday Meeting & Events
9700 Oudenaarde
+32 495 51 78 37
4
enjoytoday.be
info@enjoytoday.be

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

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

5

12

wo 24 oktober 2018 - Option Media Mechelen

Van der Valk Hotel Nazareth
9810 Nazareth
+32 9 382 28 28
13
hotelnazareth.be
info@hotelnazareth.be

ldtalks.stimulearning.be

EVENT SLIM INTERVIEWEN
do 25 oktober 2018 - FOD Bosa Brussel
sliminterviewen.be
ldtalks.stimulearning.be

3

Enjoytoday Meeting & Events
9700 Oudenaarde
+32 495 51 78 37
4
enjoytoday.be Vormingscentrum
2390 Malle / +32 3 312 80 00
info@enjoytoday.be
provincieantwerpen.be
vormingscentrum@
provincieantwerpen.be

6

Kasteelhoeve Wange
3400 Landen
+32 473 73 27 45
kasteelhoevewange.be
Mezure
1000 Brussel
info@kasteelhoevewange.be
+32 2 421 17 70
www.mezure.be
info@mezure.be

4

do
18TALKS
oktober 2018 - Campus Proximus Heverlee
L&D
5

EAPRIL CORPORATE LEARNING DAY

di 13 november 2018 - Portoroz/Piran, Slovenia
L&D
TALKS PRECONFERENCE DINNER & DEBATE
eapril.org/corporate-learning-day
6x

5
7

wo 24 oktober 2018 - Option Media Mechelen
BluePoint Brussels
1030 Brussels
+32 2 706 88 00
bluepoint.be/en/brussels
infobrussels@bluepoint.be

14

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

ldtalks.stimulearning.be
PROEVERIJEN, UW L&D FESTIVAL
do 24 januari 2019 - Blue Point Brussel

proeverijen.bedrijfsopleidingen.be

15

TOOLS FOR LEARNING

TOP100 TALKS
- TOOLS FOR LEARNING
L&D
do 21 februari 2019 - FOD Bosa Brussel

top100.stimulearning.be
do
25 oktober 2018 - FOD Bosa Brussel

7

8

ldtalks.stimulearning.be
LEARNING & DEVELOPMENT

L&D AWARDS

do 21 maart 2019 - BMW Training Center Bornem
awards.stimulearning.be
10

EAPRIL CORPORATE LEARNING DAY

11

di 13 november 2018 - Portoroz/Piran, Slovenia

9

23

eapril.org/corporate-learning-day

Rubriek Leerlocaties
1 x adverteren € 80,00 of
7
4 x adverteren
€ 200,00
4 x adverteren incl. website € 400,00

Rubriek
Events
& Inspiratie
PROEVERIJEN,
UW L&D
FESTIVAL
do 24 januari 2019 - Blue Point Brussel
Kosteloos
voor partnerships
proeverijen.bedrijfsopleidingen.be

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

0 00

6

TOP100 - TOOLS FOR LEARNING
TOOLS FOR LEARNING

do 21 februari 2019 - FOD Bosa Brussel

top100.stimulearning.be

LEARNING & DEVELOPMENT

L&D AWARDS

do 21 maart 2019 - BMW Training Center Bornem
awards.stimulearning.be
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Assessments
& Certificaties

n hebben wij het tabblad
D Solutions. Een aantal
. Dit alles om aan de huidige
n in de rubriek ‘L&D Solutions’

Bedrijfstheater
& Acteurs

BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE BVBA
KRISTOFF VANDERMEERSCH
ZANDSTRAAT 539 / B-8200 BRUGGE / TEL. 0486 65 51 81
KRISTOFF@BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE
BE 0811-228-321 / IBAN BE95 7330 5711 6458 / BIC KREDBEBB

Business
Games

RUBRIEKEN
Cultureel
Management
& Globalisering

Economie,
Administratie, Fiscaliteit
en Wetgeving

Greet Training, ChinaConduct

Kluwer Opleidingen

puter &
atisering

Fidem

L&D
SOLUTIONS

GoodHabitz

Veiligheid
waliteit

ning & Consulting,
goconsultants,
anta

Inkoop, Verkoop
en Logistiek Cultureel
Computer &

PR en Marketing

Management
AMVR,
& Globalisering
Kluwer OpleidingenGreet Training, ChinaConduct

Administratie, Fiscaliteit
Coachinghouse
en Wetgeving

InFidem

Gezondheid en
Welzijn

Immersive Learning:
Video, AR, VR

Inkoop, Verkoop
en Logistiek

Amelior,
Ergoconsultants

GoodHabitz

AMVR,
Kluwer Opleidingen

Omgaan met
emoties
Loopbaan,en conflicten
Milieu, Veiligheid
Talent en Leren

en Kwaliteit

Synergo HR, Greet Training,
Amelior, Coachinghouse, AMVR,
De Gussem Training & Consulting,
Allanta, ROEM, Philip Lievens,
Amelior, Ergoconsultants,
De
Gussem Training & Consulting,
Geert Haentjens Training & Consulting,
Allanta
Training & Coaching Square,
Coachinghouse, AMVR,
Bedrijfsopleidingen.be,
Kluwer Opleidingen
Training & Coaching Square
Taal

Bedrijfstheater
& Acteurs

Kennismanagement
& Creativiteit Economie,

Automatisering

De Gussem Training & Consulting,
AMVR

Enterprise
Learning Solutions

GoodHabitz

TOP10
Assessments
& Certificaties

De wereld rondom ons wijzigt razendvlug, zo ook L&D. Om die reden hebben wij het tabblad
advies op www.bedrijfsopleidingen.be gewijzigd in het tabblad L&D Solutions. Een aantal
adviescategorieën werd verwijderd en er kwamen er een aantal bij. Dit alles om aan de huidige
tendensen in de markt te kunnen voldoen. We tellen 25 categorieën in de rubriek ‘L&D Solutions’

Immersive Learning:
Video, AR, VRCommunicatie,

E-learning &
Afstandsleren

Leiding geven
& Coachen Enterprise
E-learning &

De Gussem Training & Consulting,
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
Coachinghouse, ChinaConduct, AMVR,
Geert Haentjens Training & Consulting,
Training & Coaching Square, Allanta,
Philip Lievens

3 EXCEL IFBD - Institute for Business Development / Kluwer Opleidingen / InFidem / KennisAteliers / Trifinance Belux / SD Worx Learning
4 COMMUNICATIE De Gussem Training & Consulting / IFBD - Institute for Business Development / Elohim Languages /
Quintessence / Walk Your Talk / Expert Academy / Cameleon Business Training / Amelior / AMVR / The European Training House /
Syntra Bizz / SD Worx Learning / Tryangle / Kluwer Opleidingen / Webinar Solutions

5 INDESIGN Syntra Bizz / Mezure
6 TIME MANAGEMENT De Gussem Training & Consulting / Expert Academy / Syntra Bizz / SD Worx Learning / AMVR /
The European Training House

7 PREVENTIE Hilde Mariën Coaching en Opleiding / IFBD - Institute for Business Development / Amelior / SD Worx Learning /
Kluwer Opleidingen

8 FRANS Elohim Language Services / Lerian-Nti Languages / SD Worx Learning
9 ISO Amelior / Allanta
10 BTW IFBD - Institute for Business Development / KennisAteliers / Kluwer Opleidingen

145218 _11-02-19 __ Leiderschap in matrix organisaties ________________________________________________ 9831

Persoonlijke
Ontwikkeling

Ontwikkeling

De
Gussem Training & Consulting,
De Gussem Training & Consulting,
Synergo HR, Greet Training, Amelior,
Amelior, Coachinghouse, Philip Lievens,
De Gussem Training & Consulting,
Amelior,
Coachinghouse, Philip
Lievens,
Kluwer Opleidingen, Synergo HR,
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
Training & Coaching Square
AMVR, Training & Coaching Square,
Kluwer
Opleidingen, Synergo
HR,
Coachinghouse
Training & Coaching Square

Synergo HR, Greet Training,
De Gussem Training & Consulting,
Coachinghouse, AMVR,
Training & Coaching Square

Teambuilding

Hilde Mariën Coaching en Opleiding / IFBD - Institute for Business Development / Quintessence Consulting / HRD Academy / Systo /
Amelior / AMVR

LMS &
Learning Portals

145080 _12-02-19 __ MS Project voor gevorderden ___________________________________________________________ 9100

OrganisatieontwikkelingPersoonlijke

Organisatieontwikkeling

ElaN Languages

1 TAAL IFBD - Institute for Business Development / Elohim Language Services / Lerian-Nti Languages
2 COACH Training & Coaching Square / De Gussem Training & Consulting / het Ontwikkelingsinstituut / SD Worx Learning /

Afstandsleren
Learning Solutions
Synergo
HR, Greet Training,
Amelior,
GoodHabitz
De Gussem Training & Consulting,
Kluwer Opleidingen
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
Coachinghouse, ChinaConduct, AMVR,
Geert Haentjens Training & Consulting,
Kennismanagement
Leiding Training
geven
&
& CoachingLMS
Square,
Allanta,
& Creativiteit
& Coachen
Learning Portals
Philip
Lievens
Coachinghouse
Synergo HR, Greet Training, Amelior,

Omgaan met
emoties en conflicten

Teambuilding

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Business
Games

Proces- &
projectmanagement

Veranderingsen Crisismanagement

De Gussem Training & Consulting,
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
Amelior, Coachinghouse, AMVR,
Master your email

Coachinghouse,
Scotwork BeNeLux

127620 _13-02-19 __ Breintraining voor managers ___________________________________________________________ 9831
143698 _13-02-19 __ Coachen op attitude, gedrag en resultaat _____________________________________ 2020

Proces- &
projectmanagement

141466 _11-12-18 __ Projecten plannen en opvolgen met MS Excel ______________________________ 1120

143702 _14-02-19 __ Financieel management voor de niet-financiële manager _________ 9831

143822 _13-12-18 __ Excel en financieel management ____________________________________________________ 9831

145083 _18-02-19 __ Interne auditor kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM-audit__________ 9831

143371 _13-12-18 __ PRINCE2 2017 Practitioner ______________________________________________________________ 1060

145089 _21-02-19 __ Integriteit en waardenbewustzijn aanscherpen voor een ster ___ 9052

1831

143683 _26-02-19 __ Excel en financieel management ____________________________________________________ 9831

145305 _13-12-18 __ Kennismakingsavond nlp practitioner ___________________________________________ 1880

116632 _28-02-19 __ Het brein van de manager - van hersenkennis naar mensen ____ 2020

144173 _14-12-18 __ Innovation pickup: happy business better business_____________________ 9032

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

145219 _17-12-18 __ Sociaal overleg in de openbare sector ___________________________________________ 2020

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

Amelior, Constraint Management
Center Belgium, Allanta

141552 _17-12-18 __ Certified ScrumMaster (English training course)_________________________ 1790

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

141561 _18-12-18 __ Service design: verbeter de kwaliteit van uw dienstverlening ___ 3000

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

141574 _18-12-18 __ Wintercourse sketchnoting ______________________________________________________________ 2060

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

145220 _18-12-18 __ Telesales _____________________________________________________________________________________________ 2020

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

145221 _19-12-18 __ De 8 gouden regels voor succesvolle communicatie ___________________ 2020

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

145063 _19-12-18 __ Management of Portfolios (MoP®): Foundation ___________________________ 9100

143881 _27-03-19 __ Het perfecte project___________________________________________________________________________ 9831

145065 _20-12-18 __ Overall Equipment Effectiveness (O.E.E.) ______________________________________ 9052

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

145153 _17-01-19 __ Project management voor project medewerkers _________________________ 2020
16868 ___22-01-19 __ Postgraduaat management in de gezondheids- en welzijnszorg 9000
143699 _22-01-19 __ Visual storytelling in business _________________________________________________________ 9831
118153 _23-01-19 __ Business case calculation - investeringsanalyse & -selectie ____ 2020
135049 _29-01-19 __ Werken met kpi’s - key performance indicators ___________________________ 2020
143697 _29-01-19 __ Contracteren met de overheid _________________________________________________________ 2020

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN

Persoonlijke managementvaardigheden

144054 _31-01-19 __ Risico management in projecten_____________________________________________________ 9831

ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________ POSTCODE

140920 _04-02-19 __ Prince2 foundation session + exam ________________________________________________ 1932

47495 ___11-12-18 __ Presentation skills: 100% praktijkgericht______________________________________ 1190

Timemanagement Stresshantering

Veranderingsen Crisismanagement

De Gussem Training & Consulting,
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
Amelior, Coachinghouse, AMVR,
Master your email

Coachinghouse,
Scotwork BeNeLux

JA ZEGGEN JA DOEN

_________

64195 ___25-01-19 __ Open borders mba _____________________________________________________________________________ 4700

145223 _07-02-19 __ Mastering us gaap _____________________________________________________________________________ 9831

88796 ___11-12-18 __ Enneagram ieq9 accreditation training __________________________________________ 1731

145294 _11-02-19 __ Leiding geven aan arbeiders ____________________________________________________________ 8200

108302 _11-12-18 __ Duurzaam onderhandelen________________________________________________________________ 3400

145306 _11-02-19 __ Kennismakingsavond nlp practitioner ___________________________________________ 1880

141002 _11-12-18 __ Ik weet dat u liegt … __________________________________________________________________________ 9831
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Rubriek L&D Solutions
Kosteloos voor alle adverteerders
indien ook online

143721 _13-02-19 __ Voeren van resultaatgerichte functioneringsgesprekken ___________ 9831

143821 _11-12-18 __ Project planning & opvolging ___________________________________________________________ 9831

141954 _13-12-18 __ Business Analyse Technieken: modelleren en realiseren

Synergo
HR, Greet Training, Amelior,
Amelior, Constraint Management
Belgium, Allanta
De Center
Gussem
Training & Consulting,
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
AMVR, Training & Coaching Square,
Coachinghouse

Timemanagement Stresshantering

95623 ___12-02-19 __ Managing projects _____________________________________________________________________________ 9831

MANAGEMENT

ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________ POSTCODE

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

Rubriek TOP10
Kosteloos voor alle adverteerders
indien ook online

LEREN UIT BOEKEN

Judith Webber, Hilko de Boer # Boom Uitgevers # 9789024423569 # 172 p. # paperback & gratis e-book

Verandering is constant aanwezig. Dat merk je op de werkvloer en in je persoonlijke leven. Maar waarom is er dan zo
veel weerstand tegen, waarom zeggen mensen JA en doen ze NEE? En nog interessanter: wat kun je daaraan doen, als
leidinggevende? Dit boek reikt je op luchtige wijze aan hoe je naar JA zeggen JA doen komt. Wij zoeken de oplossing niet
in systemen en structuren. Wij zoeken die in de mensen. Uitgangspunt hierbij is dat het essentieel is om eerst zelf in de
spiegel te kijken, om jezelf en een ander in beweging te kunnen brengen. Kom los van het voldoen aan verwachtingen,
ontdek hoe je mensen aansteekt en voorkom dat het vuurtje dooft. Een verandering slaagt als mensen intrinsiek
gemotiveerd zijn om mee te bewegen, als het ze iets brengt én als ze er iets aan kunnen bijdragen. Want ieder mens wil
van toegevoegde waarde zijn!
ARTIFICIAL STUPIDITY

COACHINGSKALENDER 2019

Fredo De Smet # LannooCampus # 9789401453585 # 285 p. # paperback

Nieuwe hoop in verwarrende technologische tijden. Hoe gebruiken we technologie zodat ze voor ons en niet tegen ons

Francine ten Hoedt, Aty Boers # Boom Uitgevers # 9789024421190 # 740 p. # scheurkalender
werkt? Wat kunnen we eigenlijk met die 21st century skills? Hoe kunnen we leven als digitale humanisten?

We zitten volop in een momentum van versnelde industriële vooruitgang. Een crisis volgens de ene, een revolutie volgens
JA ZEGGEN
JA DOEN
Al
meer dan
15 jaar een bestseller! De Coachingskalender is ook in 2019 weer je trouwe
dagelijkse
metgezel
op
bureau
de andere.
Om daarin overeind
te blijven, om
onze
greep op de wereld te kunnen houden, moeten we ons eigen handelen
Judith Webber, Hilko de Boer # Boom Uitgevers # 9789024423569 # 172 p. # paperback & gratis e-book
Om meer
humanistisch dan mechanistisch
te worden, hebben we behoefte aan Artificial Stupidity.
Verandering
is constant aanwezig.
Dat merk
je op en
de werkvloer
en in jelos
persoonlijke
leven. Maardat
waarom
is er dan zo
en
keukentafel.
Scheur
jezelf
anderen
uit denken
vastzit.
Dat is het motto Inhacken.
van
de
Coachingskalender.
Houdt
dit boek gaat Fredo De Smet op zoek naar nieuwe vuistregels in het omgaan met onze digitale realiteit, naar een
veel weerstand tegen, waarom zeggen mensen JA en doen ze NEE? En nog interessanter: wat kun je daaraan doen, als
om verandering
te leiden en om
niet teop
lijden.
Daarbij investeer je bijvoorbeeld maar beter in je netwerk, deel je wat je
de
geest soepel
enje op
levert
op JA
het
werk
als
thuis,
serieus
knipoog.
Dé manier
de
leidinggevende?
Dit boek reikt
luchtigeinspiratie,
wijze aan hoe je zowel
naar JA zeggen
doen
komt. Wij
zoeken
de oplossing
niet én met eenmanier
gemeen hebt, en omarm je de ambivalentie in alles wat je doet. Artificial Stupidity is geen politiek pamflet of filosofische
in systemen en structuren. Wij zoeken die in de mensen. Uitgangspunt hierbij is dat het essentieel is om eerst zelf in de
hoogte
te blijven
nieuwe
trends
enbrengen.
beproefde
het gebied van persoonlijke
ontwikkeling,
coaching
en om mens te blijven in een veranderende wereld. Omdat
kritiek, maar een
persoonlijke zoektocht
naar wat het betekent
spiegel te kijken,
om jezelf envan
een ander
in beweging
te kunnen
Kom los van inzichten
het voldoen aanop
verwachtingen,
wachten gevaarlijker is dan stappen.
ontdek hoe je mensen aansteekt en voorkom
dat in
het vuurtje
Een verandering
slaagt als je
mensen
intrinsiek een uitspraak die
organisatieverandering.
Ook
2019dooft.
biedt
de kalender
dagelijks
je in beweging zet. Op de achterkant
gemotiveerd zijn om mee te bewegen, als het ze iets brengt én als ze er iets aan kunnen bijdragen. Want ieder mens wil
CUSTOMERS
THE DAY AFTERverhalen.
TOMORROW
van toegevoegde
waarde zijn!
van
elk blaadje
vind je verrassende zienswijzen, creatieve opdrachten, speelse reflecties
en inspirerende
Steven Van Belleghem # LannooCampus # 9789082542240 # 264 p. # hardback
Download
de
digitale
kalender
en
deel
de
onliners
met
anderen.
De
Coachingskalender
is
er
niet
alleen
op
papier.
Met
de
Hoe
je
automatisering
en
artificiële
intelligentie
omzet
in klantvoordelen
COACHINGSKALENDER 2019
We belanden stilaan in de derde fase van digitalisering: de fase van verregaande automatisering en artificiële intelligentie.
Francine ten Hoedt, Aty Boers # Boom Uitgevers # 9789024421190 # 740 p. # scheurkalender
digitale
kalender beschik je dagelijks over de actuele tekst en kun je bovendien terugbladeren.
detussen
unieke
die
je veranderen. Willen bedrijven klantgericht blijven, dan
Die verschuiving zal Met
de relatie
bedrijvencode
en klanten
radicaal
Al meer dan 15 jaar een bestseller! De Coachingskalender is ook in 2019 weer je trouwe dagelijkse metgezel op bureau
moeten ze op zoek naar aangepaste klantenstrategieën. Dit boek gidst je door de nieuwste fase van digitalisering en
en keukentafel.
Scheur jezelf
en anderen los
uit denken
datje
vastzit.
is hetvanaf
motto van1de
Coachingskalender.
Houdtactiveren.
in
de papieren
kalender
vindt,
kun
deDat
app
december
2018
reikt je de mindset aan om in de 'Day After Tomorrow' je bedrijf te blijven optimaliseren. Alleen zo slaag je erin de meest
de geest soepel en levert inspiratie, zowel op het werk als thuis, serieus én met een knipoog. Dé manier om op de
hoogte te blijven van nieuwe trends en beproefde inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, coaching en

organisatieverandering. Ook in 2019 biedt de kalender je dagelijks een uitspraak die je in beweging zet. Op de achterkant
YES!
I SCREWED
UP creatieve opdrachten, speelse reflecties en inspirerende verhalen.
van elk blaadje
vind je verrassende zienswijzen,
Downloadvan
de digitale
kalender
en deel de
met anderen. De Coachingskalender
is er niet alleen op papier. Met de
Miloe
Beek
# Thema
# onliners
9789462721012
# 128 p. # paperback
digitale kalender beschik je dagelijks over de actuele tekst en kun je bovendien terugbladeren. Met de unieke code die je

briljante digitale ontwikkelingen met de meest unieke menselijke skills te verenigen.

MANAGERS THE DAY AFTER TOMORROW

Rik Vera # LannooCampus # 9789401454230 # 224 p. # paperback

Wat drijft de nieuwe consument? Waarom zijn data het nieuwe goud en artificiële intelligentie een zegen? Hoe kun je een

organisatie
opnieuw
ontwerpen
om duurzaam relevant
te blijven?
in de papieren kalender vindt,
kun je
de app vanaf 1 december
Succesverhalen
van
ondernemers
die2018
deactiveren.
wereld veroveren, de ene deal na de andere
sluiten,
waar
investeerders
voor
Technologie blijft de wereld continu transformeren. Om te blijven evolueren, moet je je als manager laten inspireren door
in
deI SCREWED
rij staan,UPze klinken vaak als een spannend jongensboek. Je idee op een zolderkamer
eendurven
garage
uitvoeren
de wereld. Je of
moetin
signalen
lezen, je
volledig richten op de behoeften van de klant, focussen op mogelijkheden
YES!
en blijven experimenteren. Bovenal moet je je verbinden met een zo groot mogelijk publiek en tegelijkertijd het individu
Miloe van Beek # Thema # 9789462721012 # 128 p. # paperback
en
door stug
volhouden
en hard
werken
uiteindelijk
wereldroem
vergaren.
Het zijn verhalen
van weinig
aanspreken, wildie
je de getuigen
toekomst overleven.
Succesverhalen
van ondernemers
die de wereld
veroveren,
de ene deal
na de andere sluiten,
waar investeerders
voor
Managers
the
day
after
tomorrow
legt
de
vectoren
bloot
die deze veranderde wereld aansturen. De combinatie van
in
de
rij
staan,
ze
klinken
vaak
als
een
spannend
jongensboek.
Je
idee
op
een
zolderkamer
of
in
een
garage
uitvoeren
realiteitszin.
Ondernemen betekent namelijk veel ballen hooghouden, veel beslissingen
nemen, tegenslagen incasseren
inzichten uit onder andere de sociologie, evolutietheorie en psychologie leidt je voorbij alle hypes naar een nieuwe
en door stug volhouden en hard werken uiteindelijk wereldroem vergaren. Het zijn verhalen die getuigen van weinig
managementstijl. Dit boek
is een houvast
voor managers
bij het einde van voorspelbaarheid.
en
vooral
veel fouten
maken.
Hethooghouden,
betekent
nadat
de samenwerking
met je compagnon
en beste
vriend
is geklapt,
realiteitszin.
Ondernemen
betekent namelijk
veel ballen
veelopstaan
beslissingen nemen,
tegenslagen
incasseren
en vooral veel fouten maken. Het betekent opstaan nadat de samenwerking met je compagnon en beste vriend is geklapt,
opstaan
als investeerder
nummer
vijftig
gezegd
dat
hij
toch
niet
meedoet, opstaan
je zo moe bent dat je alleen
BOUWterwijl
JE DREAMTEAM
opstaan als investeerder
nummer vijftig heeft
gezegd dat hij
toch nietheeft
meedoet,
opstaan terwijl
je zo
moe
bent dat
je alleen
Johan De Keyser # LannooCampus # 9789401453622 # 191 p. # paperback
nog wilwil
slapen.
We praten We
niet graag
over de niet
hobbelsgraag
die voorafover
zijn gegaan
het succes,die
over dat
wat fout ging.
nog
slapen.
praten
de aan
hobbels
vooraf
zijnTerwijl
gegaan aan hetEfficiënt
succes,
over
datplezier
watopfout
ging.
teamwork
voor meer
het werk.
EveryTerwijl
dream needs a team. Every team needs a dream.
juist die gebeurtenissen onze grootste lessen zijn. In dit boek vertellen ondernemers openhartig over die momenten.
op de werkvloer
is nietmomenten.
altijd eenvoudig. Botsende persoonlijkheden en moeizame of onbestaande
juist die gebeurtenissen onze grootste lessen zijn. In dit boek vertellen ondernemersSamenwerken
openhartig
over
die
communicatie leiden tot een lage efficiëntie, en in het ergste geval tot ontslag. Terwijl vlot samenwerkende teams net

GESPREKKEN DIE WERKEN

Ineke van den Berg # Thema # 9789462721395 # 220 p. # paperback

Dit is een inspirerend boek vol praktische tips, om direct, persoonlijk en doelgericht met elkaar in gesprek te gaan. Door
GESPREKKEN
een goed gesprek op het werk DIE
ervaar je WERKEN
minder spanning, werk je prettiger en effectiever samen en ga je werkstress te lijf.
Op het werk
praten
we Berg
doorgaans
maar zeggen
we meestal niet alles wat
moet
kan worden. Van de
Ineke
van
den
# veel,
Thema
# 9789462721395
# gezegd
220 p.
# ofpaperback
tweewekelijkse bila tot de jaarlijkse beoordelingscyclus: op z’n slechtst is het niet meer dan sociaal wenselijk gedrag en

meer kunnen bereiken dan de som van de individuen, als ze aan vier kernkwaliteiten werken: betrouwbaarheid, expressie,
afspraken en monitoring.
Bouw je dreamteam leert leiders en teamleden in elke sector anders kijken naar hun teams. Daarbij vermijd je bijvoorbeeld
maar beter het woord 'probleem' en schud je het best je hardnekkige hulpverlenerssyndroom af, maar leer je vooral hoe je
praktisch aan de slag gaat om je team efficiënter en met meer plezier te laten samenwerken.

Dit
is eenvaninspirerend
boek vol praktische
omeendirect,
persoonlijk
en doelgericht met elkaar in gesprek te gaan. Door
het uitvoeren
rituelen. ‘Beoordelingsgesprekken
kosten bedrijven intips,
Nederland
miljard euro
per jaar en leveren
MEANDEREN DOOR EEN BEWEGEND LAND
niets op dan frustratie’, aldus docent HRM aan de Vrije Universiteit Kilian Wawoe in het NRC. Zonde van onze tijd en
een
gesprek
opdathet
werk
ervaar
je minder
werk je prettiger
en effectiever
samen
gaUitgevers
je werkstress
te# 196
lijf.p. # hardback
Els De Wit en
Mie Baert #en
Witsand
# 9789492934147
energie!goed
Dat wil zeker
niet zeggen
we moeten
stoppen
met praten,
maar het is spanning,
wel tijd om onze gespreksroutines
te
Het aantal mensen dat langdurig afwezig is door ziekte is de laatste jaren enorm
doorbreken.
En niet alleen
op formele
Een gesprek
met impact
is namelijk
sleutel tot eenniet
prettigealles wat gezegd
Op
het werk
praten
wegespreksmomenten.
doorgaans veel,
maar
zeggen
wede meestal
moet
ofliggen
kanaan
worden.
Vanstressgerelateerde
de
toegenomen.
Soms
de basis daarvan
problemen, een
en productieve werkomgeving.
burn-out
of een
bore-out, maar
ook andere chronische
tweewekelijkse bila tot de jaarlijkse beoordelingscyclus: op z’n slechtst is het niet meer
dan
sociaal
wenselijk
gedragziekten,
en een ongeval of een
behandeling tegen kanker kunnen ervoor zorgen dat we een tijdlang uit roulatie zijn.
LEREN VIA LUISTERBOEKEN? ERG PRAKTISCH!
mensen schreven
De jaar
Wit en Mie
samen het boek "Meanderen door
het
van rituelen. ‘Beoordelingsgesprekken kosten bedrijven in Nederland Voor
eendeze
miljard
euro Els
per
enBaert
leveren
Bureauuitvoeren
Stroom # cd
een bewegend land".
Genoeg van stress en gejaag? Deze audio-cd’s of mp3’s helpen je eenvoudig naar innerlijke rust. Ontspan op mentaal,
niets
opendan
aldus
docent
aan de
Vrije
Universiteit
Zonde
vanvoor
onze
tijd en een tijdlang "out" is en zich
Het isNRC.
een informatief
werkboek
wie noodgedwongen
emotioneel
fysischfrustratie’,
vlak. Bereik aanzienlijk
betere
resultaten,HRM
bij een moeilijk
gesprek
of een
uitdagende stap. Kilian Wawoe in het
rustigtijd
wil voorbereiden
op een
terugkeer naar het werk. Een
Klanten getuigen
overwil
meerzeker
energie, innerlijke
rust, positieve
focuswe
en meer
genieten! stoppen met praten, maar het is wel
energie!
Dat
niet zeggen
dat
moeten
om onze
gespreksroutines
teboek ook voor de mensen uit
hun omgeving, hun partner en familie, zorgverleners, leidinggevenden, collega's en HRMp3/cd ‘Innerlijke Rust, verminder je stress’ 70 min, mp3/cd ‘Leven vanuit je hart, Vergroot je innerlijke rust, geluk en
intuïtie via hartcoherentie’
onderbouwd. gespreksmomenten. Een gesprek met impactprofessionals.
doorbreken.
En 51min.
nietWetenschappelijk
alleen op formele
is namelijk de sleutel tot een prettige
en productieve werkomgeving.
7

CULTURE ‘BOOK’ CLUBS
Lees je graag? Deel je graag?
Netwerk je graag?
We gaan met een héél beperkte
groep uit eten om de Lessons
Learned uit boeken te delen.
Wij leveren de boeken,
jullie delen de
restaurantkosten.
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LEREN VIA LUISTERBOEKEN? ERG PRAKTISCH!
Bureau Stroom # cd

Genoeg van stress en gejaag? Deze audio-cd’s of mp3’s helpen je eenvoudig naar innerlijke rust. Ontspan op mentaal,
emotioneel en fysisch vlak. Bereik aanzienlijk betere resultaten, bij een moeilijk gesprek of een uitdagende stap.
Klanten getuigen over meer energie, innerlijke rust, positieve focus en meer genieten!
Mp3/cd ‘Innerlijke Rust, verminder je stress’ 70 min, mp3/cd ‘Leven vanuit je hart, Vergroot je innerlijke rust, geluk en
intuïtie via hartcoherentie’ 51min. Wetenschappelijk onderbouwd.

Rubriek Leren uit boeken
Kosteloos in ruil voor 5 exemplaren
		

EDITIE 2019

Rubriek Leren uit boeken
In ruil voor 10 exemplaren
+ € 200,00
7
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LEREN & ONTWIKKELEN

BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE BVBA
KRISTOFF VANDERMEERSCH
ZANDSTRAAT 539 / B-8200 BRUGGE / TEL. 0486 65 51 81
KRISTOFF@BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE
BE 0811-228-321 / IBAN BE95 7330 5711 6458 / BIC KREDBEBB

OPLEIDINGSKRANT

GELIEVE VOLGEND MATERIAAL AAN TE LEVEREN
Leren uit boeken
›	Titel en auteur(s) boek
›	Technische specificaties: ISBN-nummer / aantal bladzijden /
afwerking (bv. paperback)
›	Tekst van maximum 600 tekens
› Beeld van de cover in hoge resolutie*
Leren uit boeken - boek uitgelicht
› Titel en auteur(s) boek
›	Technische specificaties: Uitgeverij / ISBN-nummer / aantal
bladzijden / afwerking (bv. paperback)
› Een drietal USP’s
›	Tekst van +/- 2600 tekens opgebouwd uit: titel / inleiding /
max. drie paragrafen (eventueel met titeltje) / quote van de
auteur
›	Beeld van de cover in hoge resolutie - vooraanzicht (ik maak
er zelf een 3D-beeld van)
› Headshot van de auteur + korte beschrijving
Gespot
›	Logo van de firma of het event in hoge resolutie (indien nog
niet in ons bezit) - bij voorkeur vectorieel (.ai of .eps)
›	Tekst van ongeveer 250 tekens
› Foto’s, minstens een zevental*
Leren op Maat
›	Logo in hoge resolutie (indien nog niet in ons bezit) bij voorkeur vectorieel (.ai of .eps)
›	Postcode / stad of gemeente / telefoonnummer / e-mailadres
/ website
›	Hoofdcategorieën waar je bij wilt staan
Management / Managementvaardigheden / Interne Bedrijfsorganisatie /

E vents en Inspiratie
›	Datum - titel event - locatie - link - logo van het event of van
de organisator
Leerlocaties
›	Logo in hoge resolutie (indien nog niet in ons bezit) - bij
voorkeur vectorieel (.ai of .eps)
›	Postcode / stad of gemeente / telefoonnummer / e-mailadres
/ website
› Foto’s, een drietal*
Advertorial of publireportage
›	Tekst van ongeveer 8000 tekens (2/1 pagina) of 4500 tekens
(1/1 pagina) met: Titel / inleiding / (eventueel) tussentiteltjes
› Logo (indien nog niet in ons bezit)
›	Adresgegevens
›	Foto’s, 3 tot 5 waaruit wij kunnen selecteren*
Interviews
›	Tekst van ongeveer 4500 tekens (1/1 pagina), 9000 tekens
(2/1 pagina) of 12000 tekens (3/1 pagina) met:
Titel / inleiding / (eventueel) tussentiteltjes ...
›	Foto’s, 3 tot 5 waaruit wij kunnen selecteren*
›	Pasfoto van de auteur + korte beschrijving van wie de auteur
is (max. 230 tekens)
Top10
›	In deze rubriek staan organisaties die het TOP10
trefwoord in hun online opleidingstitel hebben staan
op www.bedrijfsopleidingen.be.
Een tweede voorwaarde is dat die opleidingstitel online staat
mét logo, een investering van € 12.00.

Aankoop, Verkoop, Marketing en Externe Communicatie / Milieu, Veiligheid
en Kwaliteit / Economie, Administratie, Fiscaliteit en Wetgeving / Computer
en Automatisering / Taalopleidingen / Techniek en Technologie

O p de praatstoel
›	Tekst van ongeveer 8000 tekens (2/1 pagina) + paspoort
+ quote(s)
›	Opbouw tekst: titel, naam + functie, inleiding, vragen
› Foto’s*: - enkele mooie foto’s van de geïnterviewde,
minstens 1 bruikbaar voor de cover
		
- enkele actiefoto’s of foto’s van het bedrijf

EDITIE 2019

L&D Solutions
›	In deze rubriek staan alle organisaties die hun L&D Solution
mét logo hebben vermeld op www.bedrijfsopleidingen.be.
U betaalt hiervoor € 50.00 op jaarbasis.

* Voor alle vragen i.v.m. het aanleveren van
materiaal contacteer Saskia Aers via
artitude@telenet.be of op 0495 47 05 58
of zie specificaties op de volgende pagina.
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LEREN & ONTWIKKELEN
OPLEIDINGSKRANT

BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE BVBA
KRISTOFF VANDERMEERSCH
ZANDSTRAAT 539 / B-8200 BRUGGE / TEL. 0486 65 51 81
KRISTOFF@BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE
BE 0811-228-321 / IBAN BE95 7330 5711 6458 / BIC KREDBEBB

GELIEVE HET MATERIAAL AAN TE LEVEREN
VOLGENS ONDERSTAANDE TECHNISCHE SPECIFICATIES
1 Digitaal beeldmateriaal aanleveren voor opmaak
Losse beelden / digitale foto’s:
›	RGB of CMYK
›	Alle beelden moeten aangeleverd worden met een resolutie van 300 dpi op 1/1 formaat.
›	Gesupporteerde formaten tif of jpg (minimum kwaliteit ‘High’ / ‘10’).
Enkel voor los lijnwerk / logo:
›	Bij voorkeur vectoriëel (Adobe Illustrator - Indesign).
›	Alle lijnwerk moeten aangeleverd worden met een resolutie van 1200 dpi.
›	Gesupporteerde formaten ai - pdf - eps, alle lettertypes / fonts omgezet in contouren (Create Outlines) of mee ingesloten
(Embedded)
› minimum lijndikte 0,15 pt
Volgende formaten worden NIET aanvaard: doc / docx (behalve voor het tekst gedeelte) - xls - ppt - pub - gif - cdr.

2 Digitaal aanleveren van afgewerkte formaten
Open bestanden
Opmaak in InDesign, bewaard als pakket met alle gebruikte beelden en fonten ingesloten
Opmaak bewaard in pdf formaat
›	Acrobat 5 (PDF 1.4)
›	beelden 300 dpi - lijnwerk 1200 dpi
›	ISO Coated (FOGRA39).
› alle lettertypes / fonts omgezet in contouren (Create Outlines) of mee ingesloten (Embedded)
›	rondom 3 mm afloop (bleed)
› met snijlijnen
Andere formaten worden NIET aanvaard als afgewerkte bestandformaten.
Aflopende bestanden dienen aan alle zijden 3 mm extra groot opgemaakt te worden, om achteraf afwijkingen in het snijwerk op te
vangen. Teksten op minstens 5 mm van de rand (Trim box).
Alle niet aflopende bestanden dienen een afgebakend geheel te vormen (door het plaatsen van een kader en/of kleurvlak).

EDITIE 2019
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WEBSITE
BEZOEKERS
TOP10 Steden
Antwerpen
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Brugge
Mechelen
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Leuven
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Hasselt
Kortrijk

1
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Informatie over trainingen en aanbieders van
leeroplossingen opvragen via e-mail, telefoon …

15.79%

Trainingen en leeroplossingen aankopen.

42.11 %

Advies opzoeken en vergelijken.

19.74 %

Leerlocaties opzoeken en vergelijken.
Cijfers dd 01/09/2018
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WEBSITE
UITGEBREIDE VERMELDING
MET LOGO
Indien je wenst dat jouw logo naast jouw opleiding/locatie/
L&D Solutions verschijnt, kies je voor de uitgebreide, betaalde
vermelding.
› € 12,00 ex btw per opleiding (max. € 1800,00/jaarbasis)
› € 50,00 ex btw per L&D Solutions, incl. 4 x rubriek
L&D Solutions in Leren & Ontwikkelen
›	€ 50,00 ex btw per zaal in een leerlocatie
(max. € 400,00/jaarbasis incl. 4 x rubriek Leerlocaties
in Leren & Ontwikkelen)
Meer informatie over de uitgebreide vermelding vind je op
bedrijfsopleidingen.be.

BUTTON
Adverteerders hebben de mogelijkheid om een button te
plaatsen.
› Deze buttons staan in een blokopstelling van 280 x 220 pixels,
hetzij links, hetzij rechts op de site www.bedrijfsopleidingen.be
› De grootte van elke button is 120 x 90 pixels (BxH)
› De button is niet animated.
› Je betaalt € 150,00 /maand, ongeacht het aantal views of
clicks.

EVENTS & INSPIRATIE
In deze rubriek is er de mogelijkheid voor maximum twee lijnen.
Je betaalt € 150,00 /maand. Mogelijks is het interessanter om
met ons een partnership aan te gaan als je in deze rubriek een
event online wil plaatsen:
› Je bent klant van Bedrijfsopleidingen.be bvba.
› Jouw event is méér dan een bedrijfsopleiding.
› Jouw event haalt minstens 50 bezoekers.
› Je plaatst ons logo op jouw communicatie.
› Je bezorgt aan elke deelnemer een Opleidingskrant.
› Wij plaatsen jouw event vanaf de overeenkomst online op
het tabblad ‘Events’.
› Wij plaatsen jouw event 2 maand online in de rubriek
‘Events & Inspiratie’.
› Wij plaatsen jouw event in de Opleidingskrant indien tijdig.
› Je kan de leden van Stimulearning een korting aanbieden.
› Er is een fotoverslag ‘Gespot’ in de Opleidingskrant
inbegrepen voor wie dit event via een advertentie
aankondigde in de Opleidingskrant. De grootte van Gespot is
even groot als de grootte van de advertentie.

IMU-BANNER
De gebruikte IMU is een vierkante banner van 280 x
280 pixels.
› Deze IMU staat hetzij links, hetzij rechts op elke
pagina van www.bedrijfsopleidingen.be.
› De IMU kan met maximum één andere IMU in een
rotatiesysteem gestopt worden.
› Een IMU kan een animated .gif zijn.
› Je betaalt € 150,00 /week, ongeacht het aantal
views of clicks.
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APPRENDRE &
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JOURNAL DES FORMATIONS - 9ÈME ANNÉE 30ÈME ÉDITION
CE MAGAZINE GRATUIT PARAÎT 4 FOIS PAR AN
EXPÉDITEUR / ER : BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE BVBA
ADRESSE : ZANDSTRAAT 539 | B-8200 BRUGGE
EN FRANÇAIS
ÉDITION : SEPTEMBRE 2015

PAGE 9

PETER MORTIER

EN MATIÈRE DE FORMATION,
DÉMARRER EN AYANT LA FIN EN TÊTE !
PAGE 13

MODERN WORKPLACE
LEARNING, SOME
PROFESSIONAL
SPECIFICATIONS
INTERVIEW WITH JANE HART

WWW.FORMATIONS-ENTREPRISES.BE
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TABLE DES MATIERES
Éditorial / L’apprentissage sur Mesure / TOP10 / Solutions L&D / Sur le Divan /
Événements & Inspiration / À Table ! / Jobs

DATE DE PARUTION
4 éditions / an + échéances
10 mars 2019 : échéance 14 février
10 juin 2019 : échéance 21 mai
10 septembre 2019 : échéance 23 août
10 décembre 2019 : échéance 22 novembre
10 mars 2020 : échéance 14 février
10 juin 2020 : échéance 25 mai
10 septembre 2020 : échéance 25 août
10 décembre 2020 : échéance 24 novembre
10 mars 2021 : échéance 21 février
10 juin 2021 : échéance 24 mai
10 septembre 2021 : échéance 24 août
10 décembre 2021 : échéance 23 novembre

TIRAGE
Tirage prévu par édition
3 750 abonnés
425 membres Stimulearning
250 à 500 événements (sponsorisés)
TOTAL 17 000 ex.
L’édition de septembre est envoyée annexée
au ‘Netwerkgids Stimulearning’.

GROUPE CIBLE
Responsables L&D et RH, Managers de talents,
Professionnels de la formation
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ADVERTENTIES
1x annonce
2/1 page: 2 000,00 €
1/1 page: 1 200,00 €
1/2 page: 700,00 €
1/4 page: 400,00 €
Abonnement annuel
1/1 page: 3 800,00 € + 4 mois online button
1/2 page: 2 200,00 € + 2 mois online button
1/4 page: 1 300,00 € + 1 mois online button

2/1 page

Format utile 2/1: 420 mm largeur x 297 mm hauteur,
avec 3 mm surimpression: 426 mm largeur x 303 mm hauteur

Celui qui prend un abonnement annuel :
› paraît avec la même annonce également dans
le ‘Netwerkgids Stimulearning’.
› Reçoit la rubrique ‘L’apprentissage sur-mesure’
(voir page 4) gratuitement.
1/1 page

PUBLIREDACTIONNELS
Un advertorial ou publireportage ressemble à un autre
article (rédactionnel), mais est en réalité une annonce.
Cela vous offre la crédibilité d’un article rédactionnel,
alors que vous déterminez vous-même le contenu.
Nous nous occupons de la mise en page.

Format utile 1/1: 210 mm largeur x 297 mm hauteur,
avec 3 mm surimpression: 216 mm largeur x 303 mm hauteur

2/1 page: 2 000,00 €
1/1 page: 1 200,00 €

ANNEXES

1/2 page

1/4 page

Max format A4, max 50 grammes : 1 400,00 €
traitement et frais de port compris
Format utile 1/2: 210 mm largeur x 148,5 mm hauteur,
avec 3 mm surimpression: 216 mm largeur x 154,5 mm hauteur
Format utile 1/4: 95 mm largeur x 141 mm hauteur

ÉDITION 2019
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RUBRIEKEN

,
L APPRENTISSAGE
,
L APPRENTISSAGE

SUR MESURE

L&D TALENT
 ACCOUNT MANAGER FLOWSPARKS® - UNI-Learning

TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE •

 KEY ACCOUNT MANAGER FLOWSPARKS® - UNI-Learning

FORMATIONS EN LANGUES •

 E-LEARNING DEVELOPER - UNI-Learning

ECONOMIE, ADMINISTRATION, FISCALITÉ ET LÉGISLATION •
ACHAT,

ET TECHNOLOGIE
•
VENTES,TECHNIQUE
MARKETING
ET COMMUNICATION
FORMATIONS EN LANGUES •

INFORMATIQUE
ECONOMIE, ADMINISTRATION, FISCALITÉ ET
LÉGISLATION •

EXTERNE •

TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE •
FORMATIONS EN LANGUES •

ET AUTOMATISATION •

ECONOMIE, ADMINISTRATION, FISCALITÉ ET LÉGISLATION •

SÉCURITÉ ET QUALITÉ •

ACHAT, VENTES, MARKETING ET COMMUNICATION
EXTERNE •
ENVIRONNEMENT,
INFORMATIQUE ET AUTOMATISATION •

ORGANISATION
ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ
ET QUALITÉ •D’ENTREPRISE

INTERNE •

COMPÉTENCES EN GESTION •

A-First

A-First

•

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

GESTION •

dONUS, the development bonus

•

• •

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

•

•

•

1040 Bruxelles / +32 2 507 69 61
info@febelfin-academy.be / www.febelfin-academy.be

• •

•

•

144056 _18-02-19 __ Communicatie op de productievloer _______________________________________________ 9831
6592 _____21-02-19 __ Professioneel telefoneren ________________________________________________________________ 4780

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE

Febelfin Academy

Attentia

Ateliers
de Compétence
1082
Bruxelles / +32 2 526 86 44

1600 Sint-Pieters-Leeuw / +32 2 331 49 87
academy@attentia.be
/ www.attentia.be
info@ateliersdecompetence.be
/ www.ateliersdecompetence.be

143540 _07-02-19 __ Helder schrijven in het engels _________________________________________________________ 4780

• • • • • • • • •

1030 Bruxelles / +32 3 286 82 39
info@donus.be / www.donus.be

•

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

 TRAINER - Cameleon Business Training

COMPÉTENCES EN GESTION •

GESTION •

GESTION •

 STAFMEDEWERKER HR LEERADVISEUR - CM

ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ •
ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE •

COMPÉTENCES EN GESTION •

 COMMERCIELE PROJECTMEDEWERKER - Xylos
 (SENIOR) MANAGER LEARNING TECHNOLOGY - Deloitte Consulting

INFORMATIQUE ET AUTOMATISATION •

ORGANISATION D’ENTREPRISE INTERNE •

 HR TALENT PROJECT MANAGER - Lidl
 HR LEARNING & DEVELOPMENT PARTNER - Bpost

ACHAT, VENTES, MARKETING ET COMMUNICATION EXTERNE •

FranklinCovey

145094 _28-02-19 __ Management van distributie en transport _____________________________________ 2600

ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________ POSTCODE

141806 _13-03-19 __ Update sociale actualiteit _________________________________________________________________ 2600

144361 _11-12-18 __ Actuele sociale wetgeving bedrijfsvoertuig, kostenvergoeding__ 9052

141807 _14-03-19 __ Update sociale actualiteit _________________________________________________________________ 9300

144362 _13-12-18 __ Actuele sociale wetgeving voor horeca __________________________________________ 8500

95737 ___18-03-19 __ Toolboxtraining forecasting ______________________________________________________________ 2020

144376 _15-12-18 __ Mentoropleiding Bouwsector ___________________________________________________________ 8800

145104 _21-03-19 __ Visueel management ________________________________________________________________________ 9052

144377 _15-01-19 __ Mentoropleiding Bouwsector ___________________________________________________________ 8200

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

143706 _15-01-19 __ Alcohol & drugs op de werkvloer ____________________________________________________ 2020

• • •

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

85524 ___28-02-19 __ Transport en distributie management ___________________________________________ 2550

Personeel

70655 ___17-01-19 __ Intensieve basiscursus: sociaal recht

___________________________________________

1000

145232 _22-01-19 __ Team management, teamcoaching_________________________________________________ 9840
127650 _30-01-19 __ Hoe vang ik een rat ...________________________________________________________________________ 9831

AZYBAO by Bizness Academie Benelux

Ateliers de Compétence

• • •

1050 Bruxelles / +32 2 888 22 00
info@azybao.be / azybao.com

HRD Academy

•

•

1600 Sint-Pieters-Leeuw / +32 2 331 49 87
B&D info@ateliersdecompetence.be / www.ateliersdecompetence.be
• • •

3001 Louvain / +32 16 40 92 90
seminar@b-d.be / www.b-d.be

IFE by Abilways

•

1040 Bruxelles / +32 2 533 10 20
help-ife@abilways.com / www.ifebenelux.be

AZYBAO by Bizness Academie Benelux

Cameleon Business Training
1050/ Bruxelles
+32 2 888 22 00
1930 Zaventem
+32 2 266 89 /99
info@cameleontraining.be
/ www.cameleontraining.be
info@azybao.be
/ azybao.com

• • •

145222 _05-02-19 __ De chief happiness officer ________________________________________________________________ 2020

• • •

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

• • •

•

ImproTraining

•

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

145291 _05-02-19 __ Update loon- en personeelsadministratie _____________________________________ 8500

• • •

• •

• •

•

4100 Seraing / +32 4 330 39 50
6030 Marchienne-au-Pont / +32 71 31 56 46
info@ceps-esm.be / www.ceps-esm.be

B&D

•

•

Cameleon Business Training
Cresept
1930 /Zaventem
+32
1620 Drogenbos
+32 2 376 94 /74
info@cresept.be / www.cresept.be

144066 _17-12-18 __ Iso 9001:2015 interne auditortraining - interne auditor ______________ 9850
144106 _18-12-18 __ Iatf 16949:2016-training voor interne auditoren ___________________________ 3500

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

145062 _18-12-18 __ Bijscholing voor preventieadviseurs _______________________________________________ 2030

144378 _20-03-19 __ Mentoropleiding Bouwsector ___________________________________________________________ 8500

142083 _18-12-18 __ e-Learning maken en inzetten binnen uw welzijnsbeleid ___________ 1831

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

145066 _08-01-19 __ Toxicologie voor gevorderden: blootstellingsmodellering __________ 2030

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

145067 _15-01-19 __ AQL versus Zero-defects systemen ________________________________________________ 9090

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

145068 _15-01-19 __ Procesveiligheid _________________________________________________________________________________ 2030

145073 _04-02-19 __ Basiscursus preventieadviseur niveau III ______________________________________ 8500

2800 Malines / +32 2 300 31 00
info.formations@wolterskluwer.com / formations.wolterskluwer.be

• • •

•

•

145074 _05-02-19 __ HACCP-inleiding ________________________________________________________________________________ 9300

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE

•

1040 Bruxelles / +32 2 217 37 47
greet.capiau@lerian-nti.be / www.lerian-nti.be

2 266 89 99
info@cameleontraining.be / www.cameleontraining.be

Prana Training & Coaching

• • •

9700 Oudenaarde / +32 9 383 03 11
info@prana.be / www.prana.be

Ceps
•

•

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

2

3
10

1

4

9

10

12

13
4

145078 _07-02-19 __ Ecotoxicologie en risicoanalyse _______________________________________________________ 9100

141423 _11-12-18 __ Projectmanagement - Omgaan met verandering en weerstand _ 9300

145079 _12-02-19 __ ISO 9001:2015, basisopleiding _________________________________________________________ 8500

143820 _11-12-18 __ Storytelling _________________________________________________________________________________________ 9831

145081 _14-02-19 __ Klantentevredenheid bewaken en meten (cfr. ISO 10004:2012) _ 9831

141538 _12-12-18 __ Copywriting voor het web _________________________________________________________________ 2800

145082 _18-02-19 __ Auditor-Lead Auditor Kwaliteitsmanagementsysteem _______________ 9300

145061 _14-12-18 __ Notuleren met de laptop of iPad _____________________________________________________ 2600

145084 _19-02-19 __ De nieuwe ISO 17025:2017 voor het labo - Interne auditor_________ 9100

19355 ___18-01-19 __ Professioneel onthaal - training klantgericht onthaal ________________ 9100

145085 _20-02-19 __ Basisopleiding milieubeheer ___________________________________________________________ 9090

145072 _24-01-19 __ Magazijnmanagement_______________________________________________________________________ 9000

145086 _21-02-19 __ Kwaliteitscoördinator in de welzijns- en gezondheidssector _____ 9100

106991 _31-01-19 __ Supply chain process & project management_______________________________ 2550

145087 _21-02-19 __ Milieucoördinator A ___________________________________________________________________________ 9100

142187 _07-02-19 __ Listig in lastige situaties ___________________________________________________________________ 2020

145088 _21-02-19 __ Milieucoördinator B ___________________________________________________________________________ 9100

7

LEERLOCATIES
14

1

8

2

3)

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

5
3

3

4

9

1

8

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

9

11

10

3

EVENTS &
INSPIRATIE
EVENTS &
INSPIRATIE

6

2

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

Rubrique Jobs
50,00 € incl. website
Gratuit pour tous les membres Stimulearning

• • •

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

145076 _05-02-19 __ CLP voor gevorderden: indeling van mengsels_____________________________ 9090
145077 _07-02-19 __ Auditor volgens ISO 9001: 2015 _______________________________________________________ 9100

ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________ POSTCODE

•

Rubrique L’apprentissage sur mesure
	1 x annonce 95,00 € ou
Cresept
4 x annonce 250,00 €
6
Coachinghouse

145075 _05-02-19 __ Basisopleiding CLP: Classification, Labelling and Packagin ______ 9090

Overige

11

4100 Seraing / +32 4 330 39 50
6030 Marchienne-au-Pont / +32 71 31 56 46
info@ceps-esm.be / www.ceps-esm.be

15

141486 _13-12-18 __ Een stressbeleid opzetten: workshop ____________________________________________ 9000

145296 _12-03-19 __ Sociale wetgeving in de praktijk ______________________________________________________ 9052
97081 ___12-03-19 __ Mbti foundation programma ____________________________________________________________ 9052

• • • • • • •

Lerian-Nti Languages

• • •

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

3

133301 _12-12-18 __ Iso 9001:2015 interne auditortraining - interne auditor ______________ 3500

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

145069 _16-01-19 __ Multidisciplinaire basisvorming ter voorbereiding _______________________ 8500

Kluwer Formations

•

• • •

3001 Louvain / +32 16 40 92 90
seminar@b-d.be / www.b-d.be
Coachinghouse

OCATIES

ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________ POSTCODE

145427 _28-02-19 __ Netwerkevent: leren en coachen via paarden - kennismaking __ 2550

145070 _18-01-19 __ GMP (Good Manufacturing Practices) ____________________________________________ 2600

Ceps

10

MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT

145295 _21-02-19 __ Hoe stelt u een wettelijk correct en volledig arbeidsreglement 8500

12

13
15

leerlocaties.bedrijfsopleidingen.be
events.bedrijfsopleidingen.be (ook p. 23)

1

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

4

bit by bit7 1
14
8
5
2060 Antwerpen
2
+32 3 232 51 12
bitbybit.be
bit by bit
2060 Antwerpen
info@bitbybit.be

11

+32 3 232 51 12
bitbybit.be
info@bitbybit.be

1

2
2

WEEK VAN HET WERKGELUK
WEEK
HET
24-28 septemberVAN
2018 - Diverse
locaties inWERKGELUK
België
De Schuur - Meetingrooms
2570 Duffel
10
+32 15 36 35 05
deschuur-meetingrooms.be
info@deschuur-meetingrooms.be

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

weekvanhetwerkgeluk.be
24-28
september 2018 - Diverse locaties in België

1

weekvanhetwerkgeluk.be

11

SYMPOSIUM BREIN, BRANIE, BURN-OUT
do 4 oktober 2018 - Vormingscentrum Guislain Gent
stressmanagement.be

2x

Stress Management Consultants

SYMPOSIUM
BREIN, BRANIE, BURN-OUT
EVENT SLIM INTERVIEWEN
do 184oktober
2018 - Campus
Heverlee
do
oktober
2018Proximus
- Vormingscentrum
Guislain Gent
sliminterviewen.be

stressmanagement.be

3

Stress Management Consultants
L&D TALKS PRECONFERENCE DINNER & DEBATE

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

Enjoytoday Meeting & Events
9700 Oudenaarde
+32 495 51 78 37
4
enjoytoday.be
info@enjoytoday.be

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

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

5

12

wo 24 oktober 2018 - Option Media Mechelen

Van der Valk Hotel Nazareth
9810 Nazareth
+32 9 382 28 28
13
hotelnazareth.be
info@hotelnazareth.be

ldtalks.stimulearning.be

EVENT SLIM INTERVIEWEN
do 25 oktober 2018 - FOD Bosa Brussel
sliminterviewen.be
ldtalks.stimulearning.be

3

Enjoytoday Meeting & Events
9700 Oudenaarde
+32 495 51 78 37
4
enjoytoday.be Vormingscentrum
2390 Malle / +32 3 312 80 00
info@enjoytoday.be
provincieantwerpen.be
vormingscentrum@
provincieantwerpen.be

6

Kasteelhoeve Wange
3400 Landen
+32 473 73 27 45
kasteelhoevewange.be
Mezure
1000 Brussel
info@kasteelhoevewange.be
+32 2 421 17 70
www.mezure.be
info@mezure.be

4

do
18TALKS
oktober 2018 - Campus Proximus Heverlee
L&D
5

EAPRIL CORPORATE LEARNING DAY

di 13 november 2018 - Portoroz/Piran, Slovenia
L&D
TALKS PRECONFERENCE DINNER & DEBATE
eapril.org/corporate-learning-day
6x

5
7

wo 24 oktober 2018 - Option Media Mechelen
BluePoint Brussels
1030 Brussels
+32 2 706 88 00
bluepoint.be/en/brussels
infobrussels@bluepoint.be

14

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

ldtalks.stimulearning.be
PROEVERIJEN, UW L&D FESTIVAL
do 24 januari 2019 - Blue Point Brussel

proeverijen.bedrijfsopleidingen.be

15

TOOLS FOR LEARNING

TOP100 TALKS
- TOOLS FOR LEARNING
L&D
do 21 februari 2019 - FOD Bosa Brussel

top100.stimulearning.be
do
25 oktober 2018 - FOD Bosa Brussel

7

8

ldtalks.stimulearning.be
LEARNING & DEVELOPMENT

L&D AWARDS

do 21 maart 2019 - BMW Training Center Bornem
awards.stimulearning.be
10

EAPRIL CORPORATE LEARNING DAY

11

di 13 november 2018 - Portoroz/Piran, Slovenia

9

23

eapril.org/corporate-learning-day

Rubrique Lieux d’apprentissage
1 x annonce 80,00 € ou
7
4 x annonce
200,00 €
4 x annonce incl. website 400,00 €
Mezure
1000 Brussel
+32 2 421 17 70
www.mezure.be
info@mezure.be

0 00

6

Rubrique
Événements
Inspiration
PROEVERIJEN,
UW L&D&FESTIVAL
do 24 januari 2019 - Blue Point Brussel
Gratuit
pour les partenaires
proeverijen.bedrijfsopleidingen.be
TOP100 - TOOLS FOR LEARNING
TOOLS FOR LEARNING

do 21 februari 2019 - FOD Bosa Brussel

top100.stimulearning.be

LEARNING & DEVELOPMENT

L&D AWARDS

do 21 maart 2019 - BMW Training Center Bornem
awards.stimulearning.be

ÉDITION 2019

LIVRAISON PUBLICITÉS PDF HAUTE RÉS. AVEC 3 MM SURIMPRESSION ET HIRONDELLES / PUBLIRÉDACTIONNEL : COPYWRITING INCL. SUR BASE DES TEXTES ET PHOTOS FOURNIS
PRIX +40 % POUR LA PARUTION IDENTIQUE DANS LE « OPLEIDINGSKRANT » / PRIX POUR LES PUBS EN LIGNE SUR DEMANDE / TOUS LES PRIX S’ENTENDENT HORS TVA

13

LEREN & ONTWIKKELEN

S

OPLEIDINGSKRANT
Assessments
& Certificaties

n hebben wij het tabblad
D Solutions. Een aantal
. Dit alles om aan de huidige
n in de rubriek ‘L&D Solutions’

Bedrijfstheater
& Acteurs

BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE BVBA
KRISTOFF VANDERMEERSCH
ZANDSTRAAT 539 / B-8200 BRUGGE / TEL. 0486 65 51 81
KRISTOFF@BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE
BE 0811-228-321 / IBAN BE95 7330 5711 6458 / BIC KREDBEBB

Business
Games

RUBRIEKEN
Cultureel
Management
& Globalisering

Economie,
Administratie, Fiscaliteit
en Wetgeving

Greet Training, ChinaConduct

Kluwer Opleidingen

puter &
atisering

Fidem

L&D
SOLUTIONS

GoodHabitz

Veiligheid
waliteit

ning & Consulting,
goconsultants,
anta

Inkoop, Verkoop
en Logistiek Cultureel
Computer &

PR en Marketing

Management
AMVR,
& Globalisering
Kluwer OpleidingenGreet Training, ChinaConduct

Administratie, Fiscaliteit
Coachinghouse
en Wetgeving

InFidem

Gezondheid en
Welzijn

Immersive Learning:
Video, AR, VR

Inkoop, Verkoop
en Logistiek

Amelior,
Ergoconsultants

GoodHabitz

AMVR,
Kluwer Opleidingen

Omgaan met
emoties
Loopbaan,en conflicten
Milieu, Veiligheid
Talent en Leren

en Kwaliteit

Synergo HR, Greet Training,
Amelior, Coachinghouse, AMVR,
De Gussem Training & Consulting,
Allanta, ROEM, Philip Lievens,
Amelior, Ergoconsultants,
De
Gussem Training & Consulting,
Geert Haentjens Training & Consulting,
Allanta
Training & Coaching Square,
Coachinghouse, AMVR,
Bedrijfsopleidingen.be,
Kluwer Opleidingen
Training & Coaching Square
Taal

Bedrijfstheater
& Acteurs

Kennismanagement
& Creativiteit Economie,

Automatisering

De Gussem Training & Consulting,
AMVR

Enterprise
Learning Solutions

GoodHabitz

TOP10
Assessments
& Certificaties

De wereld rondom ons wijzigt razendvlug, zo ook L&D. Om die reden hebben wij het tabblad
advies op www.bedrijfsopleidingen.be gewijzigd in het tabblad L&D Solutions. Een aantal
adviescategorieën werd verwijderd en er kwamen er een aantal bij. Dit alles om aan de huidige
tendensen in de markt te kunnen voldoen. We tellen 25 categorieën in de rubriek ‘L&D Solutions’

Immersive Learning:
Video, AR, VRCommunicatie,

E-learning &
Afstandsleren

Leiding geven
& Coachen Enterprise
E-learning &

De Gussem Training & Consulting,
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
Coachinghouse, ChinaConduct, AMVR,
Geert Haentjens Training & Consulting,
Training & Coaching Square, Allanta,
Philip Lievens

3 EXCEL IFBD - Institute for Business Development / Kluwer Opleidingen / InFidem / KennisAteliers / Trifinance Belux / SD Worx Learning
4 COMMUNICATIE De Gussem Training & Consulting / IFBD - Institute for Business Development / Elohim Languages /
Quintessence / Walk Your Talk / Expert Academy / Cameleon Business Training / Amelior / AMVR / The European Training House /
Syntra Bizz / SD Worx Learning / Tryangle / Kluwer Opleidingen / Webinar Solutions

Synergo HR, Greet Training,
De Gussem Training & Consulting,
Coachinghouse, AMVR,
Training & Coaching Square

5 INDESIGN Syntra Bizz / Mezure
6 TIME MANAGEMENT De Gussem Training & Consulting / Expert Academy / Syntra Bizz / SD Worx Learning / AMVR /
The European Training House

7 PREVENTIE Hilde Mariën Coaching en Opleiding / IFBD - Institute for Business Development / Amelior / SD Worx Learning /
Kluwer Opleidingen

8 FRANS Elohim Language Services / Lerian-Nti Languages / SD Worx Learning
9 ISO Amelior / Allanta
10 BTW IFBD - Institute for Business Development / KennisAteliers / Kluwer Opleidingen

145218 _11-02-19 __ Leiderschap in matrix organisaties ________________________________________________ 9831

Proces- &
projectmanagement

Proces- &
projectmanagement

Veranderingsen Crisismanagement

De Gussem Training & Consulting,
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
Amelior, Coachinghouse, AMVR,
Master your email

Coachinghouse,
Scotwork BeNeLux

143721 _13-02-19 __ Voeren van resultaatgerichte functioneringsgesprekken ___________ 9831

143821 _11-12-18 __ Project planning & opvolging ___________________________________________________________ 9831

143702 _14-02-19 __ Financieel management voor de niet-financiële manager _________ 9831

143822 _13-12-18 __ Excel en financieel management ____________________________________________________ 9831

145083 _18-02-19 __ Interne auditor kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM-audit__________ 9831

143371 _13-12-18 __ PRINCE2 2017 Practitioner ______________________________________________________________ 1060

145089 _21-02-19 __ Integriteit en waardenbewustzijn aanscherpen voor een ster ___ 9052

1831

143683 _26-02-19 __ Excel en financieel management ____________________________________________________ 9831

145305 _13-12-18 __ Kennismakingsavond nlp practitioner ___________________________________________ 1880

141954 _13-12-18 __ Business Analyse Technieken: modelleren en realiseren

116632 _28-02-19 __ Het brein van de manager - van hersenkennis naar mensen ____ 2020

144173 _14-12-18 __ Innovation pickup: happy business better business_____________________ 9032

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

145219 _17-12-18 __ Sociaal overleg in de openbare sector ___________________________________________ 2020

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

_________

Amelior, Constraint Management
Center Belgium, Allanta

141552 _17-12-18 __ Certified ScrumMaster (English training course)_________________________ 1790

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

141561 _18-12-18 __ Service design: verbeter de kwaliteit van uw dienstverlening ___ 3000

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

141574 _18-12-18 __ Wintercourse sketchnoting ______________________________________________________________ 2060

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

145220 _18-12-18 __ Telesales _____________________________________________________________________________________________ 2020

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

145221 _19-12-18 __ De 8 gouden regels voor succesvolle communicatie ___________________ 2020

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

145063 _19-12-18 __ Management of Portfolios (MoP®): Foundation ___________________________ 9100

143881 _27-03-19 __ Het perfecte project___________________________________________________________________________ 9831

145065 _20-12-18 __ Overall Equipment Effectiveness (O.E.E.) ______________________________________ 9052

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

145153 _17-01-19 __ Project management voor project medewerkers _________________________ 2020
16868 ___22-01-19 __ Postgraduaat management in de gezondheids- en welzijnszorg 9000
143699 _22-01-19 __ Visual storytelling in business _________________________________________________________ 9831
118153 _23-01-19 __ Business case calculation - investeringsanalyse & -selectie ____ 2020
64195 ___25-01-19 __ Open borders mba _____________________________________________________________________________ 4700
135049 _29-01-19 __ Werken met kpi’s - key performance indicators ___________________________ 2020
143697 _29-01-19 __ Contracteren met de overheid _________________________________________________________ 2020

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN

Persoonlijke managementvaardigheden

144054 _31-01-19 __ Risico management in projecten_____________________________________________________ 9831

ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________ POSTCODE

140920 _04-02-19 __ Prince2 foundation session + exam ________________________________________________ 1932

47495 ___11-12-18 __ Presentation skills: 100% praktijkgericht______________________________________ 1190

Veranderingsen Crisismanagement

De Gussem Training & Consulting,
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
Amelior, Coachinghouse, AMVR,
Master your email

Coachinghouse,
Scotwork BeNeLux

145223 _07-02-19 __ Mastering us gaap _____________________________________________________________________________ 9831

88796 ___11-12-18 __ Enneagram ieq9 accreditation training __________________________________________ 1731

145294 _11-02-19 __ Leiding geven aan arbeiders ____________________________________________________________ 8200

108302 _11-12-18 __ Duurzaam onderhandelen________________________________________________________________ 3400

145306 _11-02-19 __ Kennismakingsavond nlp practitioner ___________________________________________ 1880

141002 _11-12-18 __ Ik weet dat u liegt … __________________________________________________________________________ 9831

2

Rubrique L&D Solutions
Gratuit pour tous les annonceurs
Si également en ligne

143698 _13-02-19 __ Coachen op attitude, gedrag en resultaat _____________________________________ 2020

141466 _11-12-18 __ Projecten plannen en opvolgen met MS Excel ______________________________ 1120

Timemanagement Stresshantering

JA ZEGGEN JA DOEN

127620 _13-02-19 __ Breintraining voor managers ___________________________________________________________ 9831

ID __________START _______ OPLEIDINGSTITEL _____________________________________________________________________ POSTCODE

Synergo
HR, Greet Training, Amelior,
Amelior, Constraint Management
Belgium, Allanta
De Center
Gussem
Training & Consulting,
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
AMVR, Training & Coaching Square,
Coachinghouse

Timemanagement Stresshantering

95623 ___12-02-19 __ Managing projects _____________________________________________________________________________ 9831

MANAGEMENT

Persoonlijke
Ontwikkeling

Ontwikkeling

De
Gussem Training & Consulting,
De Gussem Training & Consulting,
Synergo HR, Greet Training, Amelior,
Amelior, Coachinghouse, Philip Lievens,
De Gussem Training & Consulting,
Amelior,
Coachinghouse, Philip
Lievens,
Kluwer Opleidingen, Synergo HR,
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
Training & Coaching Square
AMVR, Training & Coaching Square,
Kluwer
Opleidingen, Synergo
HR,
Coachinghouse
Training & Coaching Square

Teambuilding

Hilde Mariën Coaching en Opleiding / IFBD - Institute for Business Development / Quintessence Consulting / HRD Academy / Systo /
Amelior / AMVR

LMS &
Learning Portals

145080 _12-02-19 __ MS Project voor gevorderden ___________________________________________________________ 9100

OrganisatieontwikkelingPersoonlijke

Organisatieontwikkeling

ElaN Languages

1 TAAL IFBD - Institute for Business Development / Elohim Language Services / Lerian-Nti Languages
2 COACH Training & Coaching Square / De Gussem Training & Consulting / het Ontwikkelingsinstituut / SD Worx Learning /

Afstandsleren
Learning Solutions
Synergo
HR, Greet Training,
Amelior,
GoodHabitz
De Gussem Training & Consulting,
Kluwer Opleidingen
Hilde Mariën Coaching en Opleiding,
Coachinghouse, ChinaConduct, AMVR,
Geert Haentjens Training & Consulting,
Kennismanagement
Leiding Training
geven
&
& CoachingLMS
Square,
Allanta,
& Creativiteit
& Coachen
Learning Portals
Philip
Lievens
Coachinghouse
Synergo HR, Greet Training, Amelior,

Omgaan met
emoties en conflicten

Teambuilding

BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Business
Games

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

Rubrique TOP10
Gratuit pour tous les annonceurs
Si également en ligne

LEREN UIT BOEKEN

Judith Webber, Hilko de Boer # Boom Uitgevers # 9789024423569 # 172 p. # paperback & gratis e-book

Verandering is constant aanwezig. Dat merk je op de werkvloer en in je persoonlijke leven. Maar waarom is er dan zo
veel weerstand tegen, waarom zeggen mensen JA en doen ze NEE? En nog interessanter: wat kun je daaraan doen, als
leidinggevende? Dit boek reikt je op luchtige wijze aan hoe je naar JA zeggen JA doen komt. Wij zoeken de oplossing niet
in systemen en structuren. Wij zoeken die in de mensen. Uitgangspunt hierbij is dat het essentieel is om eerst zelf in de
spiegel te kijken, om jezelf en een ander in beweging te kunnen brengen. Kom los van het voldoen aan verwachtingen,
ontdek hoe je mensen aansteekt en voorkom dat het vuurtje dooft. Een verandering slaagt als mensen intrinsiek
gemotiveerd zijn om mee te bewegen, als het ze iets brengt én als ze er iets aan kunnen bijdragen. Want ieder mens wil
van toegevoegde waarde zijn!
ARTIFICIAL STUPIDITY

COACHINGSKALENDER 2019

Fredo De Smet # LannooCampus # 9789401453585 # 285 p. # paperback

Nieuwe hoop in verwarrende technologische tijden. Hoe gebruiken we technologie zodat ze voor ons en niet tegen ons

Francine ten Hoedt, Aty Boers # Boom Uitgevers # 9789024421190 # 740 p. # scheurkalender
werkt? Wat kunnen we eigenlijk met die 21st century skills? Hoe kunnen we leven als digitale humanisten?

We zitten volop in een momentum van versnelde industriële vooruitgang. Een crisis volgens de ene, een revolutie volgens
JA ZEGGEN
JA DOEN
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de andere.
Om daarin overeind
te blijven, om
onze
greep op de wereld te kunnen houden, moeten we ons eigen handelen
Judith Webber, Hilko de Boer # Boom Uitgevers # 9789024423569 # 172 p. # paperback & gratis e-book
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van
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vind je verrassende zienswijzen, creatieve opdrachten, speelse reflecties
en inspirerende
Steven Van Belleghem # LannooCampus # 9789082542240 # 264 p. # hardback
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COACHINGSKALENDER 2019
We belanden stilaan in de derde fase van digitalisering: de fase van verregaande automatisering en artificiële intelligentie.
Francine ten Hoedt, Aty Boers # Boom Uitgevers # 9789024421190 # 740 p. # scheurkalender
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Al meer dan 15 jaar een bestseller! De Coachingskalender is ook in 2019 weer je trouwe dagelijkse metgezel op bureau
moeten ze op zoek naar aangepaste klantenstrategieën. Dit boek gidst je door de nieuwste fase van digitalisering en
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reikt je de mindset aan om in de 'Day After Tomorrow' je bedrijf te blijven optimaliseren. Alleen zo slaag je erin de meest
de geest soepel en levert inspiratie, zowel op het werk als thuis, serieus én met een knipoog. Dé manier om op de
hoogte te blijven van nieuwe trends en beproefde inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, coaching en

organisatieverandering. Ook in 2019 biedt de kalender je dagelijks een uitspraak die je in beweging zet. Op de achterkant
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digitale kalender beschik je dagelijks over de actuele tekst en kun je bovendien terugbladeren. Met de unieke code die je

briljante digitale ontwikkelingen met de meest unieke menselijke skills te verenigen.

MANAGERS THE DAY AFTER TOMORROW

Rik Vera # LannooCampus # 9789401454230 # 224 p. # paperback

Wat drijft de nieuwe consument? Waarom zijn data het nieuwe goud en artificiële intelligentie een zegen? Hoe kun je een
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GESPREKKEN DIE WERKEN

Ineke van den Berg # Thema # 9789462721395 # 220 p. # paperback

Dit is een inspirerend boek vol praktische tips, om direct, persoonlijk en doelgericht met elkaar in gesprek te gaan. Door
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afspraken en monitoring.
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CULTURE ‘BOOK’ CLUBS
Lees je graag? Deel je graag?
Netwerk je graag?
We gaan met een héél beperkte
groep uit eten om de Lessons
Learned uit boeken te delen.
Wij leveren de boeken,
jullie delen de
restaurantkosten.

8

LEREN VIA LUISTERBOEKEN? ERG PRAKTISCH!
Bureau Stroom # cd

Genoeg van stress en gejaag? Deze audio-cd’s of mp3’s helpen je eenvoudig naar innerlijke rust. Ontspan op mentaal,
emotioneel en fysisch vlak. Bereik aanzienlijk betere resultaten, bij een moeilijk gesprek of een uitdagende stap.
Klanten getuigen over meer energie, innerlijke rust, positieve focus en meer genieten!
Mp3/cd ‘Innerlijke Rust, verminder je stress’ 70 min, mp3/cd ‘Leven vanuit je hart, Vergroot je innerlijke rust, geluk en
intuïtie via hartcoherentie’ 51min. Wetenschappelijk onderbouwd.

Rubrique Leren uit boeken
Gratuit en échange de 5 exemplaires
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Rubrique Leren uit boeken
En échange de 10 exemplaires
+ 200,00 €
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VEUILLEZ FOURNIR LE MATERIEL SUIVANT PAR RUBRIQUE
Apprendre par les livres
›	
Titre et auteur(s) du livre
›	
Spécificités techniques : numéro ISBN / nombre de pages /
finition (ex : livre de poche)
›	
Texte de maximum 600 caractères
›	
Photo de couverture en haute résolution*
Epinglé
›	
Logo de l’entreprise ou de l’événement en haute résolution
(si nous ne l’avons pas encore) - En format eps de
préférence
›	
Texte d’environ 250 caractères
›	
Photos (minimum 7)*
Apprendre sur mesure
›	
Logo en haute résolution (si nous ne l’avons pas encore) En format eps de préférence
›	
Code postal / ville ou commune / numéro de téléphone /
adresse e-mail / site internet
› Catégories principales sous lesquelles vous voulez figurer
	(Technique et Technologie / Formations en langues / Economie,
Administration, Fiscalité et Législation / Achat, Ventes, Marketing
et Communication externe / Informatique et automatisation /

Advertorial/ publirédactionnels
›	
Texte d’environ 8 000 caractères (2/1 page) ou 4 500
caractères (1/1 page) comprenant : titre / introduction /
intertitres (éventuels)…
›	
Logo (si nous ne l’avons pas encore)
›	
Adresse
›	
Photos, 3 à 5 dont nous faisons une sélection*
Article
›	
Texte d’environ 4 500 caractères (1/1 page), 9 000
caractères (2/1 page) ou 12 000 caractères (3/1 page)
comprenant : titre / introduction / intertitres (éventuels)…
›	
Photos, 3 à 5 dont nous faisons une sélection*
›	
Photo format identité de l’auteur + courte biographie de
l’auteur (max. 230 caractères)
Top10
›	
Dans cette rubrique figurent des organisations reprenant
les 10 mots-clés les plus utilisés dans leur titre de
formation repris en ligne sur www.formations-entreprises.be.
	Une deuxième condition est que le titre de la formation
soit en ligne avec le logo, ce qui représente un
investissement de 12 €.

Environnement, Sécurité et Qualité / Organisation d’entreprise interne /
Compétences en gestion / Gestion)

Sur le Divan
› Photos* :
	- Q uelques belles photos de la personne interviewée, prévoir
au minimum 1 photo pour la couverture
- Eventuellement quelques photos de l’entreprise

Solutions L&D
›	
Dans cette rubrique figurent toutes les organisations
qui mentionnent leur Solution de L&D avec logo sur
www.formations-entreprises.be.
Pour en bénéficier, vous payez 50 € par an.

Evénements & Inspiration
›	
Date - nom de l’événement - lieu - lien - logo de
l’événement
Lieux de formation
›	
Logo en haute résolution (si nous ne l’avons pas encore) En format eps de préférence
›	
Code postal / ville ou commune / numéro de téléphone /
adresse e-mail / site internet
›	
Photos (3 par ex.)*

ÉDITION 2019

* Pour toutes questions relatives à l’envoi du
matériel contactez Saskia Aers via
artitude@telenet.be ou 0495 47 05 58
Vous pouvez aussi consulter les spécificités
à la page suivante.
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VEUILLEZ FOURNIR LE MATERIEL EN TENANT COMPTE
DES SPECIFICITES TECHNIQUES CI-DESSOUS
1 Livrer des images digitales pour la création
Images séparées / photos digitales :
›	
RGB ou CMYK
›	
Toutes les images doivent être livrées dans une résolution de 300 dpi pour un format 1/1.
›	
Formats supportés : tif ou jpg (en qualité minimum ‘High’ / ‘10’).
Uniquement pour dessin au trait / logo :
›	
Fichier vectoriel de préférence (Adobe Illustrator - InDesign).
›	
Les dessins au trait doivent être fournis en résolution de 1200 dpi.
›	
Formats supportés : ai - pdf - eps, tous caractères typographiques / police convertie (Outlines) ou incluse (Embedded).
›	
Epaisseur de ligne minimum 0,15 pt
Les formats suivants ne sont PAS acceptés : doc / docx (sauf pour les textes) - xls - ppt - pub - gif - cdr.

2 Envoi digital de fichiers finis
Fichiers ouverts
Création dans InDesign, sauvegarde comme ensemble incluant toutes les images et les polices utilisées
Création sauvegardée comme fichier PDF
›	Acrobat 5 (PDF 1.4)
›	
images de 300 dpi – dessin au trait 1200 dpi
›	
ISO Coated (FOGRA39).
›	
toutes polices de caractère converties (Create Outlines) ou incluses (Embedded).
›	
3 mm de fond perdu autour (bleed)
›	
avec lignes de découpe
Les autres formats ne sont PAS acceptés comme formats de fichiers finis.
Les fichiers avec fond perdu doivent être créés 3 mm plus grand afin d’avoir plus de flexibilité lors de la découpe. Les textes se
trouvent à min. 5 mm du bord (Trim box).
Tous les fichiers sans fond perdu auront une forme délimitée (avec cadre et/ou surface de couleur).
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SITE INTERNET
MENTION ETENDUE AVEC LOGO

EVENEMENTS & INITIATIVES

Si vous souhaitez que votre logo apparaisse à côté de votre
formation/solution/localité de L&D, choisissez la mention
étendue, payante.
› 12 € hors TVA par formation (à max. 1800 € par an)
›	50 € hors TVA par Solution L&D comprenant 4 rubriques
de Solutions dans Apprentissage & Développement
›	50 € hors TVA par salle dans un lieu de formation
(à max. 400 € par an, comprenant 4 rubriques de lieux
de formation dans Apprentissage & Développement)

Dans cette rubrique, nous vous proposons d’insérer jusqu’à
max. deux lignes. Le coût est de € 100 hors TVA par mois.
Une autre option intéressante est de convenir d’un partenariat
si vous souhaitez insérer un événement en ligne dans cette
rubrique :
› Vous êtes client de Formations-entreprises.be,
› Votre événement est davantage qu’une formation
d’entreprise,
› Votre événement accueillera au moins 50 participants,
› Vous insérez notre logo dans votre communication,
› Vous remettez un Journal des Formations à chaque
participant,
› Nous plaçons votre événement en ligne gratuitement
pendant 2 mois dans la présente rubrique et sous le volet
«Evénements»,
› Nous mentionnons votre événement dans le Journal des
Formations + dans notre newsletter si nous en avons le
temps,
› Nous plaçons votre événement sur www.stimulearning.be si
les membres de Stimulearning reçoivent une réduction de
20%,
› Un reportage photo est prévu dans le Journal des Formations
pour les entreprises annonçant l’événement par le biais d’une
annonce dans le Journal des Formations.

Vous trouverez plus d’infos relatives à la mention étendue sur
formations-entreprises.be.

BOUTON
Les annonceurs ont la possibilite d’utiliser un bouton
› Les boutons se trouvent sur une surface de 280 x 220 pixels,
soit à gauche, soit à droite sur le site.
› Les dimensions de chaque bouton font 120 x 90 pixels.
› Le bouton est statique.
› Le coût s’élève à € 150 hors TVA par mois, quel que soit le
nombre de view ou de clic.

BANNER IMU
Il s’agit d’un banner carré de 280x280 pixels.
› L’IMU est soit situé à gauche, soit à droite sur
chaque page de www.formations-entreprises.be.
› L’IMU apparaît en rotation avec maximum un autre
banner.
› L’IMU peut être un gif animé.
› Le coût s’élève à € 150 hors TVA par mois,
quel que soit le nombre de view ou de clic.
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