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OPEN OPLEIDINGEN

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

97081 ___21-03-17 __ Mbti foundation programma ____________________________________________________________ 9052

133773 _23-03-17 __ Assessor in één dag __________________________________________________________________________ 1982

135365 _23-03-17 __ Arbeidsongevallenonderzoek en incidentenonderzoek _______________ 9090

135368 _23-03-17 __ Bevlogen, competente en betrokken medewerkers ...  _______________ 1790

134643 _27-03-17 __ Van hr-rapportering naar hr-analytics: de eerste stappen _________ 2650

127647 _29-03-17 __ De rol van hr bij functionerings- & evaluatiegesprekken ___________ 9000

134647 _30-03-17 __ Salarysplit met Nederland, Frankrijk en Luxemburg __________________ 2600

134650 _30-03-17 __ Wegwijs in de bedrijfswagens en het mobiliteitsbudget _____________ 3000

59382 ___06-04-17 __ Motivatie gericht interviewen ___________________________________________________________ 9100

135385 _20-04-17 __ Training for impact: interne opleidingen vakkundig (doen) ________ 9100

135630 _20-04-17 __ Samen @ zet : 6 interactieve verhalen over loopbaan __________________ 2000

134655 _20-04-17 __ Presentatietechnieken: boeiend leren presenteren _____________________ 2140

133589 _25-04-17 __ Loonadministratie van A tot Z __________________________________________________________ 3000

133353 _25-04-17 __ Functiebeschrijvingen opstellen _____________________________________________________ 2600

129816 _27-04-17 __ Top100 tools for learning __________________________________________________________________ 1000

134677 _27-04-17 __ Schijnzelfstandigheid ________________________________________________________________________ 1982

134071 _04-05-17 __ Expatriëring en detachering: fiscale aspecten _____________________________ 9051

134072 _04-05-17 __ Expatriëring en detachering: sociale aspecten ____________________________ 9051

129150 _04-05-17 __ Hr business partner met impact _____________________________________________________ 9000

133473 _08-05-17 __ Job Crafting: schakel de talenten van uw medewerkers ____________ 1120

133548 _09-05-17 __ Learning & Technology _____________________________________________________________________ 2140

135412 _09-05-17 __ Competentiegerichte selectiegesprekken voeren ________________________ 2030

133364 _11-05-17 __ Geen hr strategie zonder hr technologie - implementatie__________ 9300

133715 _11-05-17 __ Aanvullende bedrijfspensioenen (de groepsverzekering) ___________ 3000

133949 _15-05-17 __ De hr-strategie ___________________________________________________________________________________ 2600

134703 _16-05-17 __ Terbeschikkingstelling van werknemers: strengere spelregel __ 9300

129162 _17-05-17 __ Duurzame en flexibele ploegenarbeid____________________________________________ 9000

119871 _17-05-17 __ Kmo-portefeuille 3.0 _________________________________________________________________________ 1831

133717 _18-05-17 __ Aanvullende bedrijfspensioenen (de groepsverzekering) ___________ 3000

134706 _18-05-17 __ Verhoog de efficiëntie van uw rekrutering- en selectie _______________ 2800

134951 _22-05-17 __ Managers training: mensen leiden in een nieuwe tijd _________________ 9100

133961 _23-05-17 __ De praktische werking van sociale overlegorganen: tips ____________ 2800

118294 _23-05-17 __ Duurzame en flexibele ploegenarbeid____________________________________________ 9000

95760 ___23-05-17 __ Voeren van sociale onderhandelingen ____________________________________________ 9000

133362 _30-05-17 __ Gamification & game-based learning_____________________________________________ 2600

129161 _31-05-17 __ Duurzame en flexibele ploegenarbeid____________________________________________ 9000

95813 ___08-06-17 __ Rendement van leertrajecten __________________________________________________________ 9000

14705 ___08-06-17 __ Gedragsgericht interviewen _____________________________________________________________ 2650

116659 _09-06-17 __ Werven, verlonen en behouden van sleutelmedewerkers __________ 9000

127659 _12-06-17 __ Werken met zelfstandigen________________________________________________________________ 9000

133354 _12-06-17 __ Functieclassificatie ____________________________________________________________________________ 2600

120020 _14-06-17 __ Het grote blunderboek van het ontslagrecht ________________________________ 9000

113728 _14-06-17 __ Werken met roem om ‘leren’ beter te evalueren __________________________ 1040

133762 _15-06-17 __ Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheid _________________ 1982

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE
Overige
ID __________START_______ OPLEIDINGSTITEL __________________________________________________________________POSTCODE

134621 _10-03-17 __ Update sociale actualiteit _________________________________________________________________ 1982

134622 _13-03-17 __ Productieplanning in de praktijk _____________________________________________________ 9051

134625 _14-03-17 __ Sociale wetgeving in België: basisopleiding __________________________________ 3000

134629 _16-03-17 __ Redactionele teksten schrijven _______________________________________________________ 2030

EVENTS & 
INSPIRATIE

     Je kijkt dit blad ‘Leren en Ontwikkelen’ graag in omdat je ‘leren & ontwikkelen’ van andere mensen erg belangrijk vind. Maar denk je  
niet teveel aan ‘anderen’ als je het over dit onderwerp hebt? Vergeet je niet je eigen persoonlijke ontwikkeling in je drive om anderen  
vooruit te helpen? Graag stellen we je een aantal fijne HR- of L&D-events voor waar je als Stimulearner hartelijk welkom bent.

L&D AWARDS
do 16 maart 2017 - CenterParcs Lommel
awards.stimulearning.be

SAMEN@ZET: 6 VERHALEN OVER LOOPBAAN IN BEWEGING
do 20 april 2017 - Thomas More Antwerpen, Campus Sanderus
activiteiten.stimulearning.be

HOW TO SURVIVE IN THE VUCA-WORLD WITH YOUR BRAIN IN MIND
do 20 april 2017 - Vormingscentrum Guislain Gent 
neuroscience-information-network.be

TOP100 - TOOLS FOR LEARNING
do 27 april 2017 - OFO-IFA Brussel 
top100.stimulearning.be

INFOSESSIE KMO-PORTEFEUILLE-ERKENNING
wo 17 mei 2017 - Van der Valk Hotel Brussels Airport Diegem 
bedrijfsopleidingen.be/brandcompliance.asp

CIPD LEARNING & DEVELOPMENT SHOW
wo 10 & do 11 mei 2017 - Olympia Hammersmith Road London 
cipd.co.uk/events/learning-development-show

KANARIEPIET EN WERKPLEZIER
ma 22 mei 2017 - Microsoft Zaventem 
kanariepiet.itam.be

LEREN UIT BOEKEN
do 14 september 2017 - De Schorre Boom 
lerenuitboeken.be

L&D TALKS
do 19 oktober 2017 - OFO Brussel 
ldtalks.stimulearning.be

LEARNING & DEVELOPMENT

TOOLS FOR LEARNING
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BLUEPOINT Meet.Work.Tech.
Een nieuw concept voor uw opleidingen, seminaries, vergaderingen en bedrijfsevenementen in Antwerpen!

BLUEPOINT ANTWERPEN
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

www.bluepoint.be
www.facebook.com/bluepointvenues

www.linkedin.com/company/bluepoint-meet.work.tech.

 BluePoint Antwerpen is een verrassende vergader- en evenementenlocatie met 25 polyvalente zalen. De ruimtes 
beschikken over daglicht en nieuwe audiovisuele uitrusting, zoals draadloze presentatie mogelijkheden, HD projectoren, 
smart flipchart’s en Led schermen. Technologie, expertise en ondersteuning staan centraal bij BluePoint. Wij streven ernaar 
om van uw evenement een topbeleving te maken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf te garanderen.

 De locatie geniet van een rustige en groene omgeving, is gemakkelijk bereikbaar net buiten het centrum en heeft 
een grote ondergrondse parkeergarage. Een brede waaier aan smaakvolle in-house catering maken het aanbod compleet 
om van uw evenement een succes te maken!

Opleidingen & evenementen organiseren is nog nooit zo aangenaam geweest als bij BluePoint!
Contacteer het BluePoint team : 0 3 / 2 8 0 . 4 5 . 1 1  - i nf o a n t we r p e n @ b l u e p o i n t.b e
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Contacteer het BluePoint team : 03/280.45.11 - infoantwerpen@bluepoint.be
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