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3 MASTERCLASSES
• Margie Meacham (USA) -  Brain aware training: Practical applications of learning science
• Crystal Kadakia (USA) - Instructional design for the modern learner
• Chené Swart (ZAF) -  Transforming learning and development through narratives,  

human dignity, meaning and re-authoring

NAMIDDAG

6 KEYNOTES
• Chené Swart (ZAF) -  Unothering the other, a narrative diversity  

and inclusion lens on L&D
• Margie Meacham (USA) -  Changing the way we learn -  

The coming educational singularity
• Crystal Kadakia (USA) -  Deciphering the millennial  

learner
•  3 winnaars   

gekozen uit deze 12 auteurs: 

L&D TALK  
SESSIONS
powered by Sparker

do. 19 oktober 2017
OFO Brussel

inschrijven op  
ldtalks.stimulearning.be



04  Open 
Opleidingen

05 Gespot 

06  Leren uit 
boeken

12  Leerlocaties 

15  TOP10 & 
Bedrijfsadvies

17  Nieuwe wind 
voert snellere 
en efficiënte 
leeromgeving 
aan

21  Gooi het in  
de groep!

23  Wijs Sweet  
Spot

25  Events en 
Inspiratie

27  CIPD -  
L&D Show

33 Leren op Maat 

39  Zoom op  
ROEM

41  Journal des 
Formations 

OPLEIDINGSKRANT - JAARGANG 11 EDITIE 37
DIT GRATIS MAGAZINE VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR
AFZENDER / VU: BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE BVBA
ADRES: ZANDSTRAAT 539 | B-8200 BRUGGE
NEDERLANDSTALIG
UITGAVE: JUNI 2017

LEREN &
ONTWIKKELEN

PAGINA 17

NIEUWE WIND VOERT SNELLERE EN  
EFFICIENTE LEEROMGEVING AAN
BERT COOLEN

PAGINA 21

GOOI HET IN DE GROEP!
L&D AWARDS

WWW.BEDRIJFSOPLEIDINGEN.BE
LEARNING ANIMALS

In het onderzoek Tendensen in Leren & Ontwikkelen in Organisaties 2016 hebben we de  
L&D-manager in de context van de snel veranderende VUCA-wereld geplaatst.  
Zoals je op kennispool.stimulearning.be kunt lezen zagen onze lezers deze uitgroeien tot  
een Business Partner die hard zou inzetten op L&D Analytics en in functie van Glocalisation  
ook op Curated Learning. 

Het correct ter beschikking stellen van relevante info aan medewerkers wordt ook in de toekomst 
een grote uitdaging voor L&D-afdelingen in hun rol van content curator. In deze tech- & 
webanywhere wereld hebben we immers nood aan een globaal, maar ook lokaal overzicht van wat 
er te leren valt. Dit geïndividualiseerd leren zal niet enkel zorgen voor een gewijzigd L&D-beleid, 
maar ook voor een andere rol bij de medewerker die een lifelong learner zal worden. 

Voormalig Google CEO Eric Schmidt had het over Learning Animals: het is niet belangrijk om 
te kijken hoe slim mensen zijn op het moment dat je ze aanwerft, maar je dient vooral over 
medewerkers te beschikken die de wil hebben om bij te leren en in constructieve dialoog willen 
samenwerken. In 1978 beschreef loopbaanspecialist Richard Bolles reeds een herschikking van 
de chronologische volgorde leren-werken-pensioen naar een continue 3-in-1 leren-werken-vrije 
tijd; naast elkaar in plaats van na elkaar én leeftijdsonafhankelijk. In The Three Boxes of Live 
‘voorspelde’ hij dat het investeren in de 3 levensdomeinen in élke levensfase - visit the 3 boxes 
daily - de beste manier was om het meeste uit het leven te halen. 

In de natuur is een optimale leefomgeving van groot belang voor het welzijn van dieren,  
zo ook vergaat het mensen en met uitbreiding organisaties. Als organisaties kunnen inzetten  
op (digitale) leeromgevingen die de lifelong learner ondersteunen, dan zullen deze organisaties 
daar de vruchten van plukken. Hoe meer nieuwsgierige Learning Animals je organisatie telt,  
hoe meer wereldtopprodukten en -diensten je organisatie zal kunnen aanbieden.

Even afwachten tot eind juni wat jullie hierover in het nieuwe onderzoek Tendensen in  
Leren & Ontwikkelen in Organisaties 2017 vertellen. Van harte dank dat je er aan bijdroeg.

isabelle en kristoff 

VOORWOORD
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OPEN OPLEIDINGEN

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

w

 

MANAGEMENT
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

116549 12-06-17 _ Scrummaster fundamentals & exam ____________________ 1050

116592 15-06-17 _ Agile pm foundation & exam ___________________________ 1050

120004 15-06-17 _ Opzetten van een pmo (project management office) ________ 9000

135498 15-06-17 _ Overheidsopdrachten in de praktijk: voor aanvragers _______ 1982

137062 15-06-17 _ Projectmanagement - Samenwerken in projecten __________ 3000

137849 19-06-17 _ Professioneel workshops organiseren en faciliteren ________ 9051

135501 19-06-17 _ Interne auditor kwaliteit, veiligheid en milieu _____________ 9100

127626 20-06-17 _ Financieel management voor de niet-financiële manager ___ 9000

135506 21-06-17 _ Projectmanagement met PRINCE2® Foundation __________ 8500

116554 21-06-17 _ Prince2® practitioner & exam _________________________ 9051

104139 22-06-17 _ Inspireren tot verantwoordelijkheid _____________________ 2000

134955 22-06-17 _ Prince2® foundation + exam ___________________________ 1932

138408 22-06-17 _ Concentratietechnieken: verhoog uw productiviteit _________ 1982

138731 22-06-17 _ Certified ScrumMaster (English training course) ___________ 2140

116601 27-06-17 _ Itil practitioner ______________________________________ 9051

137623 27-06-17 _ Mind Mapping® _____________________________________ 3000

137032 27-06-17 _ Projectmanagement - Changemanagement ______________ 3000

137586 29-06-17 _ Masterclass Projectmanagement - Communiceren ________ 1982

138762 29-06-17 _ Kennismakingsavond nlp practitioner ___________________ 1880

137151 04-07-17 _ Snellezen __________________________________________ 3010

63493 _ 04-07-17 _ Prince2® practitioner & exam _________________________ 1050

137069 06-07-17 _ Projectmatig werken voor niet-projectmanagers __________ 2140

137049 21-08-17 _ Projectmanagement - Opstarten, plannen en uitvoeren _____ 1790

137826 21-08-17 _ PRINCE2® Foundation and Practitioner + Exams __________ 3000

137039 23-08-17 _ Projectmanagement - Financiële aspecten _______________ 1790

116566 23-08-17 _ Prince2® fasttrack __________________________________ 1050

135515 24-08-17 _ Change management: Veranderingen begeleiden in 1-2-3 ___ 9831

118278 24-08-17 _ Financieel management voor de niet-financiële manager ___ 9831

137059 24-08-17 _ Projectmanagement - Samenwerken in projecten __________ 1790

137029 29-08-17 _ Projectmanagement - Changemanagement ______________ 1790

138763 29-08-17 _ Kennismakingsavond nlp practitioner ___________________ 1880

138732 11-09-17 _ Certified ScrumMaster (English training course) ___________ 1790

138569 12-09-17 _ Agile Project Management® (Foundation certificate + exam) _ 2140

93114 _ 13-09-17 _ Prince2® foundation & examen ________________________ 2600

12925 _ 14-09-17 _ Integriteitsmanagement voor overheidsprofessionals _______ 3000

95834 _ 14-09-17 _ Aikidocommunicatie om met culturen om te gaan __________ 4780

138780 14-09-17 _ Performance management - balanced scorecard __________ 2018

85456 _ 18-09-17 _ Systemisch coachen & managen _______________________ 1731

137145 19-09-17 _ Selling your idea: buy-in door te leren pitchen _____________ 2800

137635 19-09-17 _ Mini-MBA: Business Essentials voor Management Talent ____ 3000

137050 20-09-17 _ Projectmanagement - Opstarten, plannen en uitvoeren _____ 2140

137780 21-09-17 _ Plannen en budgetteren ______________________________ 1120

138377 21-09-17 _ Communicatiestrategie _______________________________ 2140

138660 21-09-17 _ Bedrijfsintegratie na een fusie of overname_______________ 9051

138424 21-09-17 _ Consultancy: vaardigheden voor consultants ______________ 1030

137819 22-09-17 _ PRINCE2® Foundation + Exam _________________________ 1982

137942 28-09-17 _ Een succesvolle business case opstellen _________________ 2600

135038 28-09-17 _ Leiding geven zonder cijfers ___________________________ 9000

135039 29-09-17 _ Leiding geven zonder cijfers ___________________________ 9000

Kies de opleiding die bij je past!
Een greep uit ons aanbod

Secundair Onderwijs
• BSO Algemeen
• ASO Algemeen

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

Beroepscursussen
• Bassiskennis Management
• Boekhouden
• HRM (Personeelsmanagement)
• Vastgoedbediende
• Dierenverzorging

Taalcursussen
• Spaans, Engels, Frans, 

Duits, Italiaans, enz.

Eigen Zaak Starten
• Budgetcoach
• Kindercoach
• Personal Trainer
• Relatie & Dating Coach
• Wedding Planner

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

Bedrijfsbeheer
(Start je eigen zaak)
6x € 33,20 of ineens

Frans, Spaans, Engels, 
Duits, Italiaans, enz
12x € 15,70 of ineens

Kinderpsychologie

Kleding Maken 
en Ontwerpen

Thuiskapper
(incl. kapperspakket + DVD)

Dierenartsassistent

Nagelstyling    (incl. Nailart 
+ Naildesign + DVD + pakket)

Medisch Secretaresse

Kinderzorg

12x € 15,00 of ineens

11x € 19,00 of ineens

5x € 52,40 of ineens

12x € 25,00 of ineens

9x € 38,80 of ineens

12x € 33,30 of ineens

15x € 46,60 of ineens

€

€
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€
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KMO-PORTEFEUILLE
30 OF 40% KORTING
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Een loopbaan lang bewegen is een loopbaan lang leren  
en blijven leren. Een gezamenlijk initiatief van Stimulearning,  
VOV, VOCAP en PMClub.

32 shots delivered! Get them @ kennispool.stimulearning.be.  
We zien je graag terug in 2018 voor een derde editie van  

TOP100 Tools for Learning.
 

TOOLS FOR LEARNING
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TRAININGEN ONTWERPEN
Katrin de Galan # Uitgeverij Thema # 978 94 627 2009 1 # 304 p. # paperback
Een geslaagde training begint met een goed programma. Wil je lekker trainen, met gemotiveerde deelnemers en zichtbaar 
resultaat? In dit boek ontdek je hoe je een training ontwerpt die werkt.
Houvast voor trainers, met veel voorbeelden en 21 checklisten die je direct kunt toepassen, is deze tweede editie nog 
praktischer dan de eerste. De bijgevoegde poster maakt het heel gemakkelijk om trainingsonderdelen te ontwerpen en 
werkvormen te kiezen. Karin de Galan biedt startende en ervaren trainers al jaren houvast!

DE STRIJD OM TALENT. EMPLOYER BRANDING IN THEORIE EN PRAKTIJK
Eveline Schollaert, Greet Van Hoye, Bart Van Theemsche en Gerd Jacobs # Academia press # 978 94 014 4328 9 # 177 p. # paperback
Employer branding is een krachtig wapen in de war for talent. Wil je het juiste talent aantrekken voor je organisatie? Dan 
heb je nood aan gefundeerde inzichten over hoe je jezelf als werkgever aantrekkelijk kan maken én kan onderscheiden 
van de rest. In de praktijk nemen organisaties hierover vaak beslissingen uit de losse pols en op basis van intuïtie. 
Nochtans reikt het wetenschappelijk onderzoek over employer branding heel wat bruikbare tips aan. Dit boek biedt een 
inzicht in deze tips, en een concrete en gefundeerde aanpak voor je bedrijf. 

EERSTE HULP BIJ TEGENZIN
Ulberthe Wielinga, Huub Schulte Fischedick # Uitgeverij Thema # 978 94 627 2020 6 # 90 p. # paperback
Iedereen kent tegenzin. Door tegenzin verspil je flink wat tijd met mopperen, jezelf zielig vinden of smoezen bedenken. 
Begrijpelijk, maar ook ontzettend onhandig. Want de meeste dingen doe je uiteindelijk toch, omdat het moet, afgesproken 
is of omdat het van je verwacht wordt. Hoe ontstaat tegenzin? Dit boek is voor mensen die het leuk vinden om zich te 
verwonderen over hun eigen gedrag en iets aan hun tegenzin willen doen. In dit boek ontdek je waar je allemaal tegenzin 
van krijgt, hoe dat komt en wat je kunt doen om het te verminderen.

WAARDEREND VERANDEREN
Saskia Tjepkema, Luc Verheijen en Joeri Kabalt # Boom Uitgevers # 978 94 6220 101 9 # 129 p. # paperback
Of het nu gaat om vernieuwingen die je vanuit je eigen visie aanzwengelt, verbeterideeën die uit je team op komen of 
processen die organisatiebreed worden ingezet: werken aan team- en organisatieontwikkeling is aan de orde van de dag 
in je werk als leidinggevende. Appreciative Inquiry is een onderzoekende, op samenwerking en energie gerichte manier 
van werken aan verandering die de laatste jaren in Nederland en Vlaanderen steeds meer vaste grond onder de voeten 
krijgt. 

FEEDBACK CHALLENGE
Axelle De Roy # Uitgeverij Thema # 978 94 627 2061 9 # 120 p. # paperback
Weet jij wat je sterke punten zijn? Wat anderen in jou waarderen? Weet je ook welke tips ze voor je hebben om nog beter 
te worden? Om te kunnen excelleren en de allerbeste versie van jezelf te worden? Daar kom je maar op één manier achter: 
door feedback te vragen! Feedback is immers de meest effectieve manier om te groeien. Maar dat moet je wel durven! Het 
kan eng en confronterend zijn, want soms hoor je dingen die je liever niet gehoord had. Maar het is ook een manier om 
jezelf beter te leren kennen, en gewapend met die kennis stappen te zetten om je verder te ontwikkelen.

REPLY’S
Fons Leroy # Die Keure # 978 90 486 2840 7 # 171 p. # paperback
Blog en wederblog ... Woord en wederwoord ... Een plejade aan gastbloggers en -blogsters van divers pluimage spart 
met Fons Leroy over thema’s die de arbeidsmarkt van vandaag en morgen beroeren. De blogs vertrekken vaak van 
een voorval, studie, uitspraak of ontmoeting in een bepaalde context of een bepaald tijdsgewricht. 
De aanleiding voor de blog is dan ook tijdsgebonden. Het onderwerp zelf is – helaas – niet van 
voorbijgaande aard. 

BEÏNVLOED ANDEREN, BEGIN BIJ JEZELF
Bert van Dijk # Uitgeverij Thema # 978 90 587 1976 8 # 110 p. # paperback
We komen allemaal wel mensen tegen waar het niet echt mee klikt of waar we grote 
moeite mee hebben, maar waar we wel iets mee moeten: overleggen, samenwerken, naast 
wonen. We ergeren ons aan hun gedrag, verbazen ons over hun manier van reageren of 
we lijken eindeloos langs elkaar heen te praten. Vermoeiend en soms ook frustrerend. Dit 
boek geeft je de raad die je nodig hebt om met het meest lastige gedrag om te gaan.

3 auteurs/boeken  
krijgen een aparte 
vermelding want 

geselecteerd voor  
www.lerenuitboeken.be 

op 14/09/17.  
Check p. 7-8-9.
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TRAUMA IN 
ORGANISATIES
Philippe Bailleur
Een trauma is iets wat alleen een mens kan overkomen? Niet zo voor 
organisatiecoach Philippe Bailleur. Ook organisaties kunnen eraan lijden. 
Hij schreef er een boek over: “Trauma in Organisaties.”

Een sanering, een pijnlijke overname, een als oneerlijk aangevoeld ontslag 
… allemaal kunnen ze leiden tot een trauma in het sociale weefsel van een 
organisatie. Philippe Bailleur, ook auteur van ‘Architect van je Organisatie’ 
heeft, met zijn 20 jaar ervaring als organisatiecoach, gezien - 
en ondervonden - wat systeemtrauma met een organisatie kan doen. 

Systeemtrauma
Bailleur ontdekte en parcours de route een aantal terugkerende patronen. Herken je die dan kan je er ook mee 
aan de slag zodat de uitkomst ervan positief is en de organisatie uiteindelijk toch een stap vooruit kan zetten. 
Maar wee je gebeente als je dat niet doet. Dan zit je met een al dan niet zichtbare etterende wonde. Eentje die 
dag na dag moeilijker te genezen is. 
“In organisaties stapelen zich heel wat emoties op … emoties die vaak niet gekanaliseerd geraken. Zo ontstaat 
er stap voor stap een spreekwoordelijke rugzak die zwaar begint te wegen: een systeemtrauma. Is het eenmaal 
zo ver dan kunnen de effecten van dit trauma zich als een sluipend gif door de organisatie verspreiden. 
Bewustwording hiervan is belangrijk als eerste stap.” 

Spoor het op
In de eerste hoofdstukken van zijn boek helpt de auteur de lezer een stuk op weg om een systeemtrauma op 
het spoor te komen, met heel wat praktische voorbeelden. Dat leidt tot inzichten die cruciaal zijn om vervolgens 
met systeemtrauma aan de slag te kunnen gaan: een acuut (bv. een aanslag waarbij een werknemer omkomt of 
een disrupte wetswijzigingen) of niet-acuut (bv. voortdurend mismanagement). 
Net zoals een mens om hulp roept in een gevaarlijke situatie, doet een organisatie dat ook. Belangrijk is dat je 
de hulpkreten van het organisme - een organisatie is immers een levend systeem - leert herkennen. Soms is 
die hulpkreet heel duidelijk maar soms is die heel subtiel …

Zelfregulerend
“Als je met systeemtrauma aan de slag wil gaan dan is het belangrijk dat je leert werken met de onderliggende 
logica van dat levende systeem in plaats van ertegen.” Een levend organisme heeft nl. een zelfregulerend 
vermogen, net zoals mensen ook op zoek gaan naar een nieuw evenwicht na een traumatische gebeurtenis. 
Die manier van denken wringt nog vaak met het klassieke organisatiedenken dat een bedrijf als een machine 
benadert. Philippe Bailleur: “Nieuwe organisatie vormen - die gelukkig meer en meer de kop op steken - leren 
dit zelfregulerend vermogen van organisaties omarmen en gebruiken het als wind in hun zeilen.”

Van hulpkreet naar heling
In deel drie van dit boek krijgt de lezer ten slotte een reeks handvatten en methoden aangereikt 
om aan de slag te gaan met systeemtrauma. “Lichaamsbewustzijn of bewustzijn van wat 
de organisatie met jou als (bege)leider doet, staat daarbij centraal. Daarvoor gebruik je de 
volgende indringende vragen bewust: ‘Hoe voelt het om met deze organisatie te werken? 
Wat doet deze organisatie met mij? Wat maakt het werken met deze organisatie in mij los?” 
Dat brengt je vaak bij patronen uit de onderstroom. In die patronen en symptomen zit 
dikwijls niet alleen de hulpkreet, maar ook het pad naar heling verscholen.” 
Eenvoudige materie? Neen, Maar Philippe Bailleur slaagt erin dit bedrijfstaboe dusdanig 
te beschrijven dat een trauma niet meer het grote donkere gat is maar een poort 
naar mogelijkheden. Dat betekent echter wel werken. Hard werken. Alleen zo kan 
organisatievernieuwing een katalysator worden voor posttraumatische groei. Voor 
toekomst. 

LannooCampus # 978 94 014 3545 1 # 232 blz # paperback
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CHANGE@WORK
Bart de Bondt
Veranderingsprocessen. Ze zijn schering en inslag en ze krijgen de hoogste 
aandacht van het management. “Het inventariseren van acties en het stellen 
van deadlines stelt echter niets voor zonder dat er ook aandacht is voor 
gedragsverandering”, stelt auteur Bart De Bondt in Change@Work. 

Verandertrajecten zijn manna voor managers. Met indrukwekkende 
projectsheets wordt een verhoopte succesvolle change ingezet. Maar weinig 
organisatorische veranderingen zijn succesvol zonder gedragsverandering. 
Een voorbeeld: een slechte samenwerking tussen twee teams noopt 
tot meer overleg. Dan gewoon even een wekelijkse follow-up meeting 
inplannen en klaar is kees, zou men denken. Bart De Bondt: “Maar wat als 
een van de leidinggevenden de gewoonte heeft om bij de minste kritiek 
te steigeren? Meer overleg zal dan alleen maar tot nog meer problemen 

leiden.” Anders gesteld: indien de manager in kwestie zijn gedrag niet verandert, zal elk genomen initiatief to 
betere samenwerking, niets uithalen. 

Dat ‘gedragsverandering’ vaak een harde noot is om te kraken, ondervond bedrijfscoach Bart De Bondt 
tijdens zijn negen jaar ervaring als consultant/coach. Hij put tevens uit zijn eigen verleden als CEO van ING 
Verzekeringen en is daarbij niet mals voor zichzelf. De authenticiteit die hij nu graag bij leidinggevenden ziet, 
kon hij soms zelf niet opbrengen. Dat maakte hem niet zo Happy@Work. En zijn Change@Work bleek vaak 
een soms Machiavellistische manipulatieoefening. Trots is hij daar niet over. 
“Bedrijfscultuur gaat over het gedrag van mensen. Het is belangrijk de kloof die bestaat tussen het huidige 
gedrag en het gewenste gedrag te identificeren. Als er voldoende vertrouwen is onder elkaar, kan daar dan 
ook op een open en respectvolle manier authentiek over worden gecommuniceerd. Indien die context niet 
aanwezig is, is werken aan gedragsverandering in organisaties quasi onmogelijk.” 

Belang van kwetsbaarheid
Klinkt allemaal goed maar dit is wellicht ook makkelijker gezegd dan gedaan. “Daarom is het ook belangrijk 
dat de leidinggevende zich kwetsbaar opstelt en zo het goede voorbeeld geeft voor open overleg. In een 
vertrouwensvolte atmosfeer fungeren we als elkaars spiegel en helpen we elkaar om de blinde vlekken – en 
dus onze groeikansen – zichtbaar te maken.” 
“Het is voor een leidinggevende belangrijk om inzicht te krijgen in de eigen normen en waarden, in wat 
aangeleerd is en wat intrinsiek is.” Met die inzichten vervolgens samenzitten met het team, duidt aan waar de 
manager zijn energie uithaalt en waarom hij de dingen doet die hij doet. Dat wordt vaak het beginpunt van 
een vergelijkbare bereidheid tot kwetsbaarheid in het team en op die manier is de verandering zo ingezet.

Dat het vooral CEO’s van familiebedrijven zijn die voor deze boodschap open staan, heeft veel te maken met 
de gouden kooi waar veel bedrijfsleiders-op-de-payroll zich in bevinden. Zij begrijpen de boodschap ook 
wel, maar stellen het eigen belang vaak voorop, uit angst om te verliezen. Hier ziet Bart De Bondt toch een 
schaduwkantje: “Kijk, ik blijf passievol pleiten voor authenticiteit maar ik vrees toch dat de grote verandering 
van een nieuwe generatie zal moeten komen. Maar ik ben er ook van overtuigd dat de maatschappelijke 

vraag naar meer ‘purpose’ bij jongeren alle bedrijfsleiders er uiteindelijk toe zal dwingen te veranderen 
willen ze nog attractief zijn als rekruteerder voor de aanstormende generatie.” 

Zelf aan de slag 
Wie de nieuwe generatie niet wil afwachten kan alvast zelf aan de slag. Dit boekje is een erg 

behulpzame en praktische leidraad om de oude karrensporen van jarenlang gedrag te 
vervangen door nieuwe routes. Van bewustzijn over het eigen gedrag, over weten wie 

je bent en hoe je zelf wil zijn, wat je wil bereiken en hoe je dat wil vertalen in gedrag. 
“Gedrag is een essentiële bouwsteen bij het creëren van een betere omgeving.” 

Zowel het oudere Happy@Work als dit Change@Work is een pleidooi hiervoor. 
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ZEG ME DAT  
IK OKÉ BEN 
Marcel Hendrickx
Het leven als perfectionist is een uitputtingsslag. Veel managers lijden 
eraan. Veel van hun werknemers ook. ‘Zeg me dat ik oké ben’ van Marcel 
Hendrickx legt de patronen bloot. Interessant voor wie perfectionisme 
vertoont en voor wie met hen samenwerkt.  

Marcel Hendrickx: “Faalangst is voor mij een belangrijke uiting van 
perfectionisme. Dat zie je tegenwoordig al bij heel jonge kinderen opduiken. 
Bewust of onbewust voeren ouders de druk op bij hun kind om net zoals 
de andere te zijn. Wat denk je dan dat dit kind voelt?” Kort door de bocht: 
vervolgens sleept zo iemand dat een heel leven mee. Perfectionisme heeft 

dus minder te maken met persoonlijkheidskenmerken maar eerder met een overlevingsmechanisme dat het 
kind ontwikkelt”, aldus Hendrickx. Perfectionisme is een copingstrategie om te proberen van anderen de 
bevestiging te krijgen die men zichzelf niet kan geven. Of de vlag de lading dekt, weten we niet, maar het 
verklaart wel een heleboel symptomen, die ook in de voorbeelden in het boek duidelijk naar voren komen. 

Wat is perfectionisme?  
Er blijkt nogal wat verwarring over het woord. “De kern is een voortdurende zoektocht naar aanvaarding 
en bevestiging door anderen. Door dat eeuwige op zoek zijn naar erkenning ontstaan de heel typische 
symptomen van het patroon: pleasen, onrealistische kwaliteitseisen, een laag zelfbeeld, controledrang, veel 
piekeren, uitstelgedrag, doorgaan en nooit opgeven…” Laat dit overigens ook duidelijk zijn: perfectionisme 
kan ook gezond zijn, zolang het maar niet doorschiet in een onbereikbaar ideaal van de lat hoog leggen. 
“Wetenschappelijk onderzoek toonde overigens aan dat perfectionisme een belangrijke rol speelt in 
psychische aandoeningen zoals depressie, angst, burn-out of eetstoornissen. Perfectie bestaat immers niet, 
niet in het werk, niet in het maken van selfies en niet op reis, om maar enkele voorbeelden te noemen. Noch 
om de perfecte leidinggevende te zijn…

Perfect leiding geven 
Marcel Hendrickx: “Heel wat leidinggevenden in bedrijven zijn op die plek beland voor hun goede 
prestaties als medewerker. Leiding geven vergt echter heel andere vaardigheden. Leiding geven wanneer je 
perfectionisme je stuurt, is sowieso geen eenvoudige opgave omdat je niet meer alleen verantwoordelijk bent 
voor het “perfecte” resultaat. 
Omgekeerd is het als leidinggevende ook heel belangrijk te weten op welke manier het patroon van je 
medewerker jullie communicatie bemoeilijkt. Het is voor leidinggevenden vooral heel belangrijk te weten 
wie je medewerkers met perfectionisme zijn. Stel jezelf vragen als: Zijn ze nooit tevreden over wat ze doen? 
Vragen ze veel bevestiging? Werken ze vaak over? Stellen ze taken uit tot het laatste moment? Zijn ze eerder 
stil in meetings? Verontschuldigen ze zich vaak? Zijn ze niet echt assertief?... Hendrickx is pertinent: “Draag 
zorg voor hen. Het zijn kwaliteitsvolle collega’s die best wat begrip kunnen verdragen.”
De bedoeling van het boek is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van wat perfectionisme is, 
hoe het ontstaat en welke gevolgen het heeft op zo goed als alle facetten van het leven. “Maar ik wil met 
dit boek ook hoop geven, want je kan jezelf ook van dit juk verlossen.” Dat is nodig want 
perfectionisme is funest voor ons doen en voelen het doet iets met ons lichaam. Het brengt 
het lichaam uit evenwicht en maakt mensen ziek en ongelukkig. In zo goed als alle gevallen 
is perfectionisme de directe oorzaak voor burn-out. De lichamelijke effecten zijn groot 
en mensen zoeken ontsnappings- en compensatiegedrag om tot rust te kunnen komen. 
“Helaas zijn de meeste van die vluchtwegen slechts bevredigend op korte termijn.”
Toch is er ook hoop. Hoop is trouwens een expliciete boodschap die de auteur met dit 
boek wil brengen. Door bijvoorbeeld alternatieve denkpatronen te ontwikkelen en mild te 
zijn voor jezelf kan een mens tegengas geven. 
Aangezien Hendrickx ook NLP-coach is gaat hij ook dieper in op de OCP-methodiek, 
een coachingmethode die specifiek ontwikkeld werd om mensen te ondersteunen die 
zich van hun perfectionisme willen loskoppelen. Een boek met een dubbel doel dus. 

Uitgeverij Manteau # 978 90 223 3306 8 # x blz # paperback

9



10

48% van de HR professionals 
wil zijn huidige HR software 
vervangen door een cloud-
based systeem tegen 2018.
Source: Information Services Group
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en tools die HR data op pragmatische wijze in kaart brengen. Onze software focust 

op Talent en Resultaat en laat mensen hierover communiceren, leren, delen en 

samenwerken. Progreso volgt HR- en IT-trends op de voet en vertaalt die door naar een 

gebruiksvriendelijk platform dat comfort, transparantie en efficiëntie brengt voor elk 

type gebruiker. We streven naar een fijne en rendabele samenwerking waarbij nabijheid 
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OPEN OPLEIDINGEN

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

5397 __ 01-10-17 _ Projectmanagement _________________________________ 1000

5327 __ 01-10-17 _ Bedrijfskunde_______________________________________ 1000

138336 03-10-17 _ Change management: veranderingen in organisaties _______ 1982

137040 04-10-17 _ Projectmanagement - Financiële aspecten _______________ 2140

116560 04-10-17 _ Prince2® foundation & exam __________________________ 1050

118279 05-10-17 _ Financieel management voor de niet-financiële manager ___ 9000

135049 05-10-17 _ Werken met kpi’s - key performance indicators ____________ 9000

138329 05-10-17 _ Certified ScrumMaster (Nederlandstalige training) _________ 9051

138453 05-10-17 _ Correcte en heldere taal in bedrijfsteksten _______________ 1030

138564 06-10-17 _ Agile business requirements ___________________________ 1982

135524 09-10-17 _ Change management: Veranderingen begeleiden in 1-2-3 ___ 1790

95603 _ 10-10-17 _ Lean administration - hoe groeien naar een paperless ______ 9000

138374 10-10-17 _ Communicatiemanagement: The next step _______________ 2800

138031 10-10-17 _ Facility management van A ____________________________ 9051

137200 10-10-17 _ Stress verminderen: eenvoudig en voorgoed ______________ 1982

137060 10-10-17 _ Projectmanagement - Samenwerken in projecten __________ 2140

137075 10-10-17 _ Public Affairs en Lobbying _____________________________ 1831

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Persoonlijke managementvaardigheden
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

95463 _ 13-06-17 _ Assertief op de werkvloer _____________________________ 9000

138459 13-06-17 _ Creatief denken: van probleem tot innovatieve oplossing ____ 2140

135596 15-06-17 _ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme ________ 5652

113658 15-06-17 _ C-vitamine: waardenbewustzijn stuurt onze mindset - impact 1731

135352 16-06-17 _ Hoog tijd voor meer tijd! ______________________________ 8500

137530 20-06-17 _ Lichaamstaal: communiceer krachtiger __________________ 1982

135836 22-06-17 _ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme ________ 1880

86095 _ 26-06-17 _ Taste & test opleiding: root ____________________________ 1731

137984 29-06-17 _ Emotionele intelligentie en NLP ________________________ 3000

26533 _ 03-07-17 _ Verdieping: systemisch coachen en managen _____________ 1731

69557 _ 05-07-17 _ Nlp summerschool - boost je mindset! __________________ 1731

83690 _ 05-07-17 _ Inspiratie-event: levenswiel: waardenbewuste levenskeuzes _ 1731

99172 _ 05-07-17 _ Blossom: welzijns en vitaliteitscoaching _________________ 1731

135514 06-07-17 _ Communiceren met impact ____________________________ 9831

95681 _ 21-08-17 _ Master your to-do list - extra tijd door persoonlijke effe _____ 9831

135597 02-09-17 _ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme ________ 5652

108858 04-09-17 _ Coaching training (manager and personal coach): root ______ 1731

111290 07-09-17 _ Blossom: loopbaancoach worden _______________________ 1731

137399 07-09-17 _ Vergaderen: ‘Meet less, work more!’ ____________________ 1831

138804 14-09-17 _ Kennismaking met ons aanbod rond perfectionisme ________ 1880

95780 _ 14-09-17 _ De kunst van het delegeren ____________________________ 9000

108306 15-09-17 _ Teamdynamica ______________________________________ 3400

120046 20-09-17 _ Afspraak is afspraak _________________________________ 9000

127588 20-09-17 _ Mini mba : masterclass in management __________________ 9831

95796 _ 22-09-17 _ Stem en lichaamstaal als fundament van authentiek _______ 9000

137985 26-09-17 _ Emotionele intelligentie en NLP ________________________ 1120

138237 26-09-17 _ Klantvriendelijk en efficiënt telefoneren __________________ 2600

95337 _ 27-09-17 _ C-vitamines - enneagram en coaching ___________________ 1731

95324 _ 28-09-17 _ Communicatie met impact: beter communiceren __________ 1731

135419 28-09-17 _ Assertief denken en handelen __________________________ 8020

108861 28-09-17 _ Inspiratie-event: empathie in werk- en leefrelaties _________ 1731

83692 _ 29-09-17 _ Coaching opleiding certified coach (gevorderden): grow _____ 1731

100471 29-09-17 _ Omgaan met ‘moeilijke’ klanten ________________________ 3400

100469 02-10-17 _ Klant- en doelgericht e-mailen _________________________ 3400

127643 03-10-17 _ De anti-klaag workshop ______________________________ 9000

127660 03-10-17 _ Fast close __________________________________________ 9000

138085 05-10-17 _ Gericht communiceren met NLP _______________________ 2140

133326 07-10-17 _ Nlp master practitioner _______________________________ 1880

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN
Zakelijke managementvaardigheden
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

95493 _ 13-06-17 _ Coaching op de werkvloer _____________________________ 9000

137961 13-06-17 _ Efficiënt onderhandelen bij overheidsopdrachten __________ 2600

138642 13-06-17 _ Balanced Scorecard in overheid en non-profit _____________ 1030

138608 15-06-17 _ Assertief als leidinggevende ___________________________ 9300

138766 15-06-17 _ Kennismakingsavond opleiding professionele coach ________ 1880

138138 20-06-17 _ Het verzuimgesprek _________________________________ 2140

137203 20-06-17 _ Succesvol en overtuigend communiceren ________________ 1831

137219 20-06-17 _ Supervisie vertrouwenspersoon: de procedures voor psycho _ 1831

14979 _ 21-06-17 _ Mediatraining en omgaan met de pers ___________________ 2600

137430 27-06-17 _ Wendbaar Leiderschap _______________________________ 2800

137691 27-06-17 _ Onderhandelingstechnieken: sluit succesvolle deals _______ 3000

137790 27-06-17 _ Presentatietechnieken voor ervaren sprekers _____________ 3000

138495 27-06-17 _ De Nieuwe Leidinggevende ____________________________ 9831

137515 05-07-17 _ Leidinggeven op afstand ______________________________ 3010

137752 06-07-17 _ Peoplemanagement: basisopleiding werken met mensen ___ 1982

138664 06-07-17 _ Beïnvloeden en overtuigen ____________________________ 3000

137508 27-07-17 _ Leidinggeven aan collega’s ____________________________ 1120

137405 12-09-17 _ Vertrouwenspersoon: basisopleiding ____________________ 1030

137692 13-09-17 _ Onderhandelingstechnieken: sluit succesvolle deals _______ 1120

108299 18-09-17 _ De impact van mijn stem ______________________________ 3400

118290 21-09-17 _ Coaching & managing van sales teams __________________ 9000

135518 21-09-17 _ Notuleertechnieken __________________________________ 9831

137954 22-09-17 _ Effectief communiceren vanuit eigen kracht ______________ 3000

127633 26-09-17 _ Managing yourself - resultaatgericht leiderschap __________ 9000

138033 26-09-17 _ Feedback geven en ontvangen _________________________ 1982

138665 29-09-17 _ Beïnvloeden en overtuigen ____________________________ 2140

120388 30-09-17 _ ‘natuurlijk’ leiderschap via eal _________________________ 3400

137513 02-10-17 _ Leidinggeven en stresspreventie ________________________ 2800

137739 03-10-17 _ Overtuigend communiceren voor auditors ________________ 1982

138380 05-10-17 _ Communicatietraining voor leidinggevenden ______________ 1120

138351 06-10-17 _ Coachend leidinggeven _______________________________ 1120

137689 09-10-17 _ Onderhandelingstechnieken voor inkopers _______________ 1982

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE
Personeel
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

127659 12-06-17 _ Werken met zelfstandigen _____________________________ 9000

138063 12-06-17 _ Functieclassificatie __________________________________ 2600

113728 14-06-17 _ Werken met roem om ‘leren’ beter te evalueren ___________ 1040

120020 14-06-17 _ Het grote blunderboek van het ontslagrecht ______________ 9000

138597 15-06-17 _ Arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheid _______ 1982

138197 19-06-17 _ Interviewtechnieken bij werving en selectie _______________ 9831

138516 20-06-17 _ De wet wendbaar en werkbaar werk, het IPA 2017-2018 _____ 2140

138123 20-06-17 _ Het functioneringsgesprek ____________________________ 3000

137540 20-06-17 _ Lonen en voordelen in natura: een echte kopbreker ________ 1030

137796 22-06-17 _ Presentatietechnieken: boeiend leren presenteren _________ 3000

135509 22-06-17 _ Een learning management systeem _____________________ 9100

122793 24-07-17 _ Mbti foundation programma ___________________________ 1831

119999 10-08-17 _ Werken met roem om ‘leren’ beter te evalueren ___________ 2000

137102 12-09-17 _ Revenue assurance __________________________________ 1831

138199 14-09-17 _ Interviewtechnieken bij werving en selectie _______________ 3000

138576 21-09-17 _ Alles wat u als hr-medewerker moet weten over verzekering 1982

48% van de HR professionals 
wil zijn huidige HR software 
vervangen door een cloud-
based systeem tegen 2018.
Source: Information Services Group
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LEERLOCATIES

 leerlocaties.bedrijfsopleidingen.be 

 events.bedrijfsopleidingen.be (ook p. 23)

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

2

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

5

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

4

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

1

3

The House To Be  
1731 Zellik
+ 32 2 669 36 00
thehousetobe.com
welcome@thehousetobe.com

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

7

16

2

4
1 3

2

7

9
1

15

17

14 11

8
5

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

6

6

12

13

10
5

3

6
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Syntra-AB 
Campus Antwerpen  
2600 Berchem
+ 32 3 230 20 72
syntra-ab.be/lokalen

8

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

16

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

14

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

9

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

15

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

11

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

17

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

10

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

12

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

13



OPEN OPLEIDINGEN

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

135519 21-09-17 _ HRM praktijkgerichte basisopleiding voor HR-assistants ____ 9052

122795 21-09-17 _ Firo kwalificatietraining _______________________________ 9052

137683 21-09-17 _ Omgaan met arbeidsongeschiktheid in de onderneming ____ 1982

137797 22-09-17 _ Presentatietechnieken: boeiend leren presenteren _________ 1982

5340 __ 25-09-17 _ Human resources management ________________________ 1000

137685 28-09-17 _ Onderhandelen met vakbonden ________________________ 2600

137543 28-09-17 _ Loonadministratie van A ______________________________ 1120

138517 28-09-17 _ De wet wendbaar en werkbaar werk, het IPA 2017-2018 _____ 3000

95529 _ 03-10-17 _ De rol van hr bij functionerings- & evaluatiegesprekken _____ 9000

136203 04-10-17 _ Duurzame en flexibele ploegenarbeid ___________________ 9000

137710 06-10-17 _ Opleiding rond personeelsbehoefte: plan uw fte’s optimaal __ 1120

138484 09-10-17 _ De hr-strategie _____________________________________ 9831

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE
Overige
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

135488 13-06-17 _ Management assistant vervolmaking naar co-manager _____ 1790

135492 13-06-17 _ Notuleren met de laptop of iPad ________________________ 2030

137377 13-06-17 _ Van perfectionisme naar optimalisatie ___________________ 9051

137500 15-06-17 _ Lean Six Sigma: Yellow Belt ___________________________ 1790

138118 22-06-17 _ Het digitale secretariaat ______________________________ 9051

138445 27-06-17 _ Copywriting voor het web _____________________________ 2800

138613 30-06-17 _ Assertief als medewerker _____________________________ 1120

137276 24-08-17 _ Time management: uw tijd, prioriteiten en stress onder _____ 2140

553 ___ 31-08-17 _ Training klantgericht telefoneren telefoontraining _________ 9100

137083 05-09-17 _ Redactionele teksten schrijven _________________________ 1120

137164 05-09-17 _ Sociale wetgeving in België: basisopleiding _______________ 2600

137194 12-09-17 _ Stress (h)erkennen - aan de slag met uw eigen stressprofie _ 1120

137327 12-09-17 _ Update sociale actualiteit _____________________________ 1982

137328 13-09-17 _ Update sociale actualiteit _____________________________ 2600

137329 14-09-17 _ Update sociale actualiteit _____________________________ 9300

137720 22-09-17 _ Organisatie van evenementen __________________________ 2140

135520 26-09-17 _ Management assistant vervolmaking naar co-manager _____ 8020

137558 28-09-17 _ Management assistant van A __________________________ 9051

138614 28-09-17 _ Assertief als medewerker _____________________________ 9051

138186 02-10-17 _ Internationaal afvaltransport in de praktijk _______________ 3000

137924 03-10-17 _ Douane van A _______________________________________ 2600

138075 05-10-17 _ Future Proof Assistant ________________________________ 1935

AANKOOP, VERKOOP, MARKETING  
EN EXTERNE COMMUNICATIE
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

129159 12-06-17 _ Effectief & doelgericht onderhandelen voor aankopers ______ 9000

137323 15-06-17 _ Update overheidsopdrachten __________________________ 2800

 

www.opleidingscoach.be | info@opleidingscoach.be | 0496/06.38.58 
 

OUTSOURCING 
… van uw opleidingsactiviteiten 

Verbindende Communicatie 
Verbindende Communicatie zorgt voor betrokkenheid,   

efficiëntie en een hartelijke sfeer. 

Gebaseerd op geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg.

‘Verbindende Communicatie als basis’ van 21-23/8/2017

‘Verdieping Verbindende Communicatie’ van 24-25/8/2017

‘Verbindende Besluitvorming’ op 2/10/2017

‘Jongerentraining’ van 27-29/10/2017

‘Verbindend Leidinggeven’ op 16-17/10/2017 en 27-28/11/2017

‘Verbindend Leidinggeven’ op 23-24/10/2017 en 4-5/12/2017

www.humanmatters.eu
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TOP10 
BEDRIJFSOPLEIDINGEN
U krijgt in deze rubriek een overzicht van de meest gevraagde trefwoorden en leeroplossingen  
op www.bedrijfsopleidingen.be. Dit tijdens de laatste 3 maanden. 
U vindt de organisaties die deze opleidingen organiseren terug in de rubriek ‘Leren op Maat’  
en/of de advertenties in dit magazine.

1  TAAL  Elohim Language Services / Kluwer Opleidingen / AMVR / Lerian-Nti Languages

2  COMMUNICATIE  De Gussem Training & Consulting / Training & Coaching Square / Elohim Language Services / Institute for 
Business Development / Kluwer Opleidingen / Key-Consult / Amelior / AMVR / Cameleon Business Training / B&D

3  EXCEL  Institute for Business Development / Kluwer Opleidingen / InFidem

4  COACH  De Gussem Training & Consulting / Training & Coaching Square / het Ontwikkelingsinstituut / AMVR / Kluwer Opleidingen / 
Key-Consult / Van Kelst & Co / Amelior / Institute for Business Development 

5  LEIDING  De Gussem Training & Consulting / Training & Coaching Square / Kluwer Opleidingen / Key-Consult / Van Kelst & Co / 
Amelior / Institute for Business Development / AMVR / Cameleon Business Training / B&D / Allanta

6 EHBO  

7 ISO  Allanta / Amelior / Kluwer Opleidingen

8 TIMEMANAGEMENT  De Gussem Training & Consulting / Kluwer Opleidingen / AMVR / B&D / Allanta

9 VERGADEREN  De Gussem Training & Consulting / Kluwer Opleidingen / Van Kelst & Co / Amelior / AMVR / Allanta

10  TEAM  De Gussem Training & Consulting / Training & Coaching Square / Van Kelst & Co / Kluwer Opleidingen / Amelior / AMVR / 
Institute for Business Development / Allanta

BEDRIJFSADVIES
Opleidingsorganisaties evalueren steeds meer naar opleidingscoaching of consultancy.  
Zoek hier wie je kan ondersteunen bij je leerprojecten.

1  MANAGEMENT & MANAGEMENTVAARDIGHEDEN De Gussem Training & Consulting /  
Synergo / Master your email / Philip Lievens Trainer, Consultant & Coach / Ansel training en advies / Allanta / Training & Coaching Square / 
ChinaConduct / Geert Haentjens Training & Consulting / AMVR / Scotwork BeNeLux 

2  HR Synergo / De Gussem Training & Consulting / Philip Lievens Trainer, Consultant & Coach / Ansel training en advies / Allanta / 
Training & Coaching Square / Geert Haentjens Training & Consulting / AMVR 

3  EXTERNE COMMUNICATIE, MARKETING, INKOOP EN VERKOOP  
De Gussem Training & Consulting / Ansel training en advies / AMVR 

4  MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT De Gussem Training & Consulting / Ansel training en advies /  
Allanta / Ergoconsultants

5  ECONOMIE, ADMINISTRATIE, FISCALITEIT EN WETGEVING 
6 COMPUTER EN AUTOMATISERING  

7 TALEN 



EEN NIEUW CONCEPT VOOR OPLEIDINGEN, SEMINARIES, 
VERGADERINGEN EN BEDRIJFSEVENEMENTEN IN BRUSSEL

BluePoint Brussels is een verrassende vergader- en evenementenlocatie met 20 polyvalente zalen. De ruimtes beschikken 
over daglicht en nieuwe audiovisuele uitrusting waaronder 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 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 2 / 7 0 6 . 8 8 . 0 0  -  i n f o b r u s s e l s @ b l u e p o i n t . b e

BLUEPOINT BRUSSELS
A. Reyerslaan 80 
1030 Brussel

www.bluepoint.be
www.facebook/bluepointbrussels

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

1 bedrijfsopleidingen.indd   1 24-May-17   15:18:22
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NIEUWE WIND VOERT 
SNELLERE EN EFFICIENTE 
LEEROMGEVING AAN
BERT COOLEN - L&D-SPECIALIST PARTENA ZIEKENFONDS

Kort op de bal spelen, niet moeten wachten tot een klas volloopt om medewerkers te professionaliseren, dat was de 
motivatie bij Partena Ziekenfonds om het opleidingsbeleid te herbekijken. Het ziekenfonds stapte af van het louter 
klassikaal leren en introduceerde blended learning. “Geen fancy story”, zegt L&D-specialist Bert Coolen. Wel een mooi 
verhaal van een realistische, geleidelijke aanpak, vinden wij. 

Er waait een nieuwe wind door het opleidingsbeleid van Partena Zie-
kenfonds. Vanwaar die nieuwe aanpak rond blended learning?
Bert Coolen: “We willen onze medewerkers voortdurend verder profes-
sionaliseren. De nood om af te stappen van het klassikaal leren als 
grootste leervorm drong zich op. Het verloop in onze organisatie is laag. 
Heel goed natuurlijk, maar dat betekent ook dat nieuwe medewerkers 
hier niet met grote aantallen tegelijk starten. Soms was het enkele we-
ken, of zelfs enkele maanden (bijvoorbeeld in de zomer) wachten tot 
een klas voldoende vol zat om een opleiding te starten. Er moet immers 
een minimum aan cursisten zijn. Ondertussen kan de nieuwe medewer-
ker zich niet echt goed inwerken in de materie. Tot zijn grote frustratie 
en die van zijn collega’s. Met blended learning willen we deze leemte 
opvangen. Tegelijkertijd kunnen we meer ervaren medewerkers gemak-
kelijker bijspijkeren.”

Wanneer zijn jullie hiermee gestart?
Bert Coolen: “Een jaar geleden hebben we de eerste stappen gezet. We 
kozen voor een geleidelijke aanpak om geen shockeffect te creëren. De 
eerste fase is afgerond. Nieuwe medewerkers kunnen onmiddellijk onli-
ne opleidingen volgen zodat ze zich sneller kunnen inwerken. Nu zijn we 
bezig om langere opleidingen te fragmenteren. Een opleiding van een 
dag delen we op in twee halve dagen bijvoorbeeld. Zo krijgen mensen 
de tijd om de kennis beter te capteren. We evolueren ook naar een per-
manente vorming: elke dag een leermoment van 5 à 10 min gedurende 
een langere periode van enkele maanden of een half jaar.”

Jullie groeien geleidelijk naar een mix van leervormen. Welke leer-
vormen gebruiken jullie nu? 
Bert Coolen: “We werken nog steeds met klassikale opleidingen. Maar 
een 10% van de opleidingen gebeurt nu online. Ook allerlei tests ge-
beuren online, bijvoorbeeld om te checken of mensen de basiskennis 
onder de knie hebben. We linken de resultaten van deze tests niet aan 
de officiële evaluatiemomenten. Het is vooral een manier voor werk-
nemers om zelf op te volgen hoever ze staan. We merken dat dit ook 
motiverend werkt om een nog betere score te halen!
Daarnaast is er zeker peer-coaching en het train-the-trainer-program-
ma waardoor je veel sneller een grotere groep medewerkers kan berei-
ken. Tot slot zijn er, zoals eerder gezegd, de korte leermomenten. Deze 
leervorm willen we vanaf de tweede helft van 2017 gradueel uitrollen.”

Het hoofddoel van dit hele opleidingsbeleid ligt bij het professiona-
liseren van de medewerkers. Ervoor zorgen dat alle medewerkers 
snel de kennis onder de knie krijgen die nodig is om klanten te hel-

pen. Betekent dit dat de focus van de opleidingen op die basiskennis 
ligt of zijn er ook andere opleidingen mogelijk?
Bert Coolen: “De focus ligt inderdaad in eerste instantie op die kennis 
rond het ziekenfonds. We organiseren heel wat opleidingen in functie 
van de klanten zodat we hen perfect kunnen bedienen. Maar we bie-
den ook opleidingen aan rond software (bv. Excell) en ook softskills. Ik 
denk dan vooral aan support of leiderschapstrainingen. Ook Insights 
komt aan bod: inzicht krijgen in je eigen profiel en dat van je collega’s. 
Het komt de samenwerking ten goede. Want meer met autonome teams 
werken, betekent dat mensen meer/beter met elkaar moeten commu-
niceren. Hoe meer inzicht in jezelf en in anderen, hoe beter de teams 
kunnen werken.” 

Waar willen jullie naartoe evolueren?
Bert Coolen: “We willen onze medewerkers eigenaarschap geven. Ze 
moeten zelf hun leerbehoeften kunnen invullen. Op langere termijn, 
maar dat is echt nog toekomstmuziek, willen we komen tot een ‘user ge-
nerated content’. Ik geef een voorbeeld. Iedereen kent wel iets over Out-
look. Als we deze kennis zou delen, dan kunnen we op een korte tijd zeer 
veel kennis verzamelen in de organisatie. Voor thema’s als de wetgeving 

EEN NIEUW CONCEPT VOOR OPLEIDINGEN, SEMINARIES, 
VERGADERINGEN EN BEDRIJFSEVENEMENTEN IN BRUSSEL

BluePoint Brussels is een verrassende vergader- en evenementenlocatie met 20 polyvalente zalen. De ruimtes beschikken 
over daglicht en nieuwe audiovisuele uitrusting waaronder 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 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!
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www.facebook/bluepointbrussels

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

1 bedrijfsopleidingen.indd   1 24-May-17   15:18:22
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is die aanpak niet onmiddellijk de bedoeling. Die moet duidelijk afge-
checkt worden. Iedereen moet hier de basiskennis zeker mee hebben.
Daarnaast willen we ons aanbod verder uitbreiden. Niet enkel de nood-
zakelijke, gerichte opleidingen aanbieden maar ook opleidingen rond 
soft skills, officetoepassingen,… Die dragen bij tot de algemene ont-
wikkeling van mensen, kennis en ervaring die onze medewerkers ook 
buiten deze muren kunnen gebruiken.”

Ook de interactie mag aanzwengelen?
Bert Coolen: “Jazeker, dat is een derde evolutie die we willen zien. Klas-
sikale opleidingen worden nog vaak ex-cathedra gegeven. Voor ons mag 
dit uitgebreider gaan, een flinke stap verder. Mensen bereiden zich voor 
op de opleiding, capteren op voorhand al wat basisleerstof via andere 
leerkanalen. Tijdens de klassikale opleiding komt er zo ruimte vrij om 
dieper op de leerstof in te gaan, de expert uit te dagen, te discussiëren 
met collega’s en expert. De klassikale opleiding wordt op die manier 
ook een netwerkmoment. Je kan er dus veel meer uithalen dan wanneer 
je het op de traditionele manier aanpakt. We onderzoeken nog of we de 
opleidingen ook via sociale media kunnen ondersteunen.”

Netwerken, dat gaat dan duidelijk over de kantoorgrenzen heen?
Bert Coolen: “Uiteraard. Onze medewerkers zitten verspreid over het 
hele land. Ze zien elkaar dus erg weinig. Toch zou het interessant zijn 
om cases te delen, om goede en slechte ervaringen uit te wisselen en zo 
van elkaar te leren. Dat zorgt immers voor een gevoel van verbonden-
heid. Dit actief promoten, dat is echter voorlopig nog niet aan de orde.”

Wie aan leren denkt, denkt ook aan de juiste leeromgeving.
Bert Coolen: “Dat geldt ook fysiek. Wie kan leren in een aangenaam 
lokaal dat de creativiteit aanwakkert, de ruimte biedt om te bewegen, 
met grote whiteboards etc, die pikt de kennis beter op. Dat is al langer 
aangetoond. ‘More space = better ideas’, zegt men wel eens. Bij Par-
tena hebben we nog geen aparte opleidingslokalen. Wel vergaderzalen 
met veel glas en licht, dus niet zo slecht, maar het kan beter. We zit-
ten in landschapsbureaus en dat zijn meestal niet de meest uitgelezen 
plekken om een opleiding te volgen. Daar werken we aan. Dat kost geld, 
want het vraagt ruimte. Maar het is de afweging maken van investeren 

tegenover rendement. Als je met een betere fysieke leeromgeving het 
rendement van een opleiding drastisch kan opschroeven, dan is dat 
zeker het overwegen waard. Reken maar uit hoeveel je investeert aan 
opleidingen. Dan wil je daar toch positieve resultaten van zien?”

“We willen onze medewerkers 
eigenaarschap geven."

Meten is weten, wordt vaak gezegd. Is dat een filosofie die bij Parte-
na Ziekenfonds opgaat rond opleidingen?

Bert Coolen: “Wat de basisopleidingen betreft, daar meten we de vor-
deringen via kwalificatie. De andere klassikale opleidingen worden op-
gevolgd door de leidinggevenden. We gebruiken hier geen structurele 
evaluatie voor. Ik vind trouwens dat je niet elke opleiding formeel moet 
evalueren. Het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid ligt uitein-
delijk bij de medewerker. Je moet het vertrouwen hebben dat die het 
maximale haalt uit de geboden opleidingskansen.”

Wat is jouw visie op leren en ontwikkelen? Hoe zie jij L&D ontwikke-
len of welke trends vind je waardevol?
Bert Coolen: “De trend naar levenslang leren, die is niet te ontkennen. 
Je ziet dat medewerkers daar steeds meer voor open staan en zelfs nood 
aan hebben. Ze zoeken daarom naar organisaties die bereid zijn om in 
hun ontwikkeling te investeren. 
Ik merk ook dat veel opleidingsplannen nog vaak topdown worden inge-
vuld. Dit zou beter bottom-up gebeuren. Wat zijn iemands behoeften? 
Dat weet die toch best zelf? Je verhoogt ook de betrokkenheid door in-
spraak te geven in de opleidingskeuze. 
En dan zijn er nog de nieuwe ontwikkelingen die op ons af komen: 
blockchain learning, machine learning, robots,… Dit is nog toekomst. 
Vraag is wat dit wordt. Het zal steeds een afwegen zijn van de kosten 
tegenover het rendement.” 

PASPOORT

›  Functie? Learning&Development-specialist bij Partena Ziekenfonds & Partners.

›  Vroeger? Bijna tien jaar gewerkt bij een organisatie die digitaal leren promoot. De overstap naar 
Partena was een stap van het meer conceptuele naar de meer praktische toepassing.

› Studies? Accountancy.

›  Wat mag een opleidingsverantwoordelijke nooit doen? Een opleidingsverantwoordelijke mag geen 
‘opleidingsboer’ zijn. Ga niet zomaar in op opleidingsvragen van medewerkers, maar peil eerst naar 
het waarom van hun vraag: heb je die opleiding nodig? Wat wil je ermee doen/bereiken? Je moet 
mensen uitdagen, niet slaafs bedienen. 

›  En wat net wel? Maak voldoende reclame voor je L&D-beleid; wees een marketeer zodat medewerkers weten wat er verandert, welke 
nieuwe opleidingen er zijn etc. Wees trots op wat je doet. 

›  Wat wil je L&D’ers meegeven? Geloof in je beleid. Begin bescheiden, met kleine stapjes. Je hebt niet onmiddellijk enorme budgetten 
nodig om toch al een verschil te maken. Spreek met andere L&D’ers over hun aanpak. 

›  Meest inspirerende L&D-boek/auteur? Richard E. Mayer met zijn design principles for multimedia learning. En het boek ‘Ontketen je 
brein’ van Theo Compernolle. 

›  Wie zou je graag eens interviewen? Vorig jaar had ik het geluk om aan tafel te zitten met de Canadese academicus Stephen Downes. 
Een specialist in online learning technology en nieuwe media, met een beetje een ‘hoek af’. Ook Donald Clark wil ik wel eens spreken. 
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OPEN OPLEIDINGEN

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

137367 15-06-17 _ Uw digitale efficiëntie ________________________________ 2600

137919 15-06-17 _ Do’s-and-don’ts voor e-mailcampagnes__________________ 2800

138293 15-06-17 _ Do’s-and-don’ts voor e-mailcampagnes__________________ 2800

23694 _ 23-06-17 _ Internet marketing ___________________________________ 3001

137775 26-06-17 _ Photoshop Elements 14: Maak en bewerk uw beeldmateriaal 1120

137776 27-06-17 _ Photoshop Elements 14: Maak en bewerk uw beeldmateriaal 2030

66010 _ 27-06-17 _ Telefonische prospectie - teleprospectie - afspraakname ____ 9100

137125 27-06-17 _ Scoren in Google met SEO _____________________________ 3000

137379 29-06-17 _ Van salesmanager naar salescoach _____________________ 9300

138652 24-08-17 _ Basisopleiding: social media op het werk ________________ 1790

138204 29-08-17 _ Introductie tot marketing: de basics voor elke marketeer ____ 2600

137579 29-08-17 _ Marketing voor niet-marketeers ________________________ 2600

138471 31-08-17 _ Data privacy voor marketeers __________________________ 2140

137157 12-09-17 _ Social media marketing: boek meer online succes _________ 1982

135338 12-09-17 _ Succesvol verkopen doe je zo! __________________________ 9100

137434 12-09-17 _ Workshop copywriting ________________________________ 2600

137729 14-09-17 _ Overheidsopdrachten van A ____________________________ 9300

137812 19-09-17 _ Pricing: strategies & tactics ___________________________ 2600

119932 19-09-17 _ Guerrilla marketing __________________________________ 9000

138239 19-09-17 _ Klantvriendelijke brieven en e-mails schrijven ____________ 1030

138095 20-09-17 _ Google AdWords: SEA-campagnes opzetten ______________ 2030

137902 20-09-17 _ Digitale marketing: shift van traditionele naar online _______ 3000

138178 26-09-17 _ Instagram marketing _________________________________ 1982

137935 26-09-17 _ Een infographic maken _______________________________ 2140

138431 29-09-17 _ Contentstrategie ____________________________________ 3000

95569 _ 29-09-17 _ Geef nooit korting ___________________________________ 9000

19359 _ 03-10-17 _ Telefonische prospectie en lead generation - teleprospecti __ 9100

137846 03-10-17 _ Productmanagement van A ____________________________ 1120

137599 03-10-17 _ Masterclass Sales Management van A ___________________ 9831

138109 03-10-17 _ Grafische productie: van materiaal aanleveren tot afgewerk _ 9300

138112 05-10-17 _ Grafische vormgeving: van ontwerp tot productie __________ 2140

138005 10-10-17 _ E-tendering en E-notificatie in de praktijk ________________ 1120

137415 10-10-17 _ Visual storytelling: breng uw verhaal met beelden _________ 1120

MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

120002 12-06-17 _ The customer journey ________________________________ 9000

135484 12-06-17 _ Upgrade - bijscholing voor vertrouwenspersonen __________ 9300

137214 12-06-17 _ Supervisie vertrouwenspersoon: de informele interventies __ 2000

135487 13-06-17 _ Auditor volgens ISO 9001: 2015 _________________________ 1140

135489 13-06-17 _ Upgrade - bijscholing voor preventieadviseurs ____________ 8500

135491 13-06-17 _ GDP (Good Distribution Practice) _______________________ 9052

135495 14-06-17 _ Interne auditor ISO 13485:2016 volgens ISO 19011 _________ 9000

135002 14-06-17 _ Iatf 16949:2016-training voor interne auditoren ____________ 9000

135496 15-06-17 _ Upgrade - bijscholing voor milieucoördinatoren en energiem 9160

133309 15-06-17 _ Iso 9001:2015 transitietraining - overgangstraining _________ 3500

Seminaries & opleidingen
Betrouwbaar en praktijkgericht

• Fiscaliteit
• Accountancy
• Vennootschapsrecht
• Financieel beleid
• Financiële Excel
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Het voordeel van kwaliteit

advertentie_KA_95x141.indd   1 21/11/13   06:38

NOOD AAN HOOGKWALITATIEVE
OPLEIDINGEN OP VLAK VAN . . . 

• preventiebeleid

• veiligheidsbeheer

• milieuzorg

• kwaliteitsbeheersing ?

WWW.VINCOTTE-ACADEMY.BE 
ACADEMY@VINCOTTE.BE
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GOOI HET IN  
DE GROEP!
“Gooi het in de groep!”. Wie daarbij denkt aan Amerikaanse filmtoestanden waarbij mensen hun persoonlijk 
ellendeverhaal vertellen onder luide aanmoedigingen van lotgenoten, krijgt wellicht huiveringen.  
Wie denkt aan kennis- en ervaringen delen, zit mee op het spoor van de Volvo Group Talks. 

Het leerinstrument bij Volvo Group is gebaseerd op de bekende ‘TED 
Talks’. In maximum 10 minuten kunnen medewerkers kennis en erva-
ringen delen met collega’s. Live, en onmiddellijk vastgelegd als filmpje 
om nadien verder te delen. Kort en krachtig, zijn de sleutelwoorden. Net 
zoals fun en leerrijk. Het is een mooie vorm van persoonlijke storytelling. 

De eenvoud van het concept spreekt aan. “Je kan dit groots of juist heel 
klein aanpakken, met een stevig budget of nauwelijks middelen. Dat 
maakt dat het in ieders bereik ligt. Je moet gewoon het idee hebben. En 
dat geven we hier op een presenteerblaadje. Gratis te kopiëren”, lacht 
Learning Specialist Christoph De Haene. Het zal dan ook niet verbazen 
dat het project de publieksprijs wegkaapte op de L&D Awards midden 
maart.

“Bij ons borrelde het idee op in het kader van het innovatieproject bij 
Volvo Group. In eerste instantie was het management niet echt enthou-
siast. We hebben het toch geprobeerd, een prototype opgezet. En de 
reacties waren positief!”

IEDEREEN OP HET PODIUM

De grootste Group Talk deed de organisatie in Lyon, met 250 medewer-
kers. Het was een samenwerking tussen Renault Trucks en TEDxLyon. 
“Mensen van alle niveaus in de organisatie kwamen op het podium. 
Uiteindelijk kostte dit 20.000 euro en 2 maanden voorbereiding.” 
Meestal is het een stuk bescheidener. 

Om de Group Talks een langer leven te bieden dan een moment, bouwde 
Volvo Group een online platform waarop je alle opnames kan bekijken 
en delen. De filmpjes worden vaak gebruikt in teambuildings, in dis-
cussies of als voorbereidend werk voor een training. “We tellen 100.000 
medewerkers. Het voorbije anderhalf jaar kregen we liefst 30.000 be-
zoekers”, geeft De Haene trots mee. “Op het platform houden we bij 
welke Talks het meest bekeken worden.”

AUTHENTIEK EN INSPIREREND

Kan iedereen zomaar zijn ei leggen, eender waarover? “Nee, we werken 
met thema’s”, legt de Learning Specialist uit. “’Diversiteit en inclusie’, 
‘Continu verbeteren’, ‘Mensen maken het verschil’… dit zijn voorbeel-
den van thema’s waarvoor we reeds Group Talks organiseerden. Andere 
voorbeelden zijn ‘Zorg voor het milieu’ en ‘Leiderschap’. Op een unieke 
bijeenkomst verspreid je zo heel gemakkelijk kennis en inspirerende 
verhalen van collega’s, op een authentieke manier. Dat maakt onze 
Group Talks net zo krachtig. Je kan uit elke getuigenis iets zinvol halen 
en het zet eenieder aan tot reflectie.”

Zijn medewerkers bereid om hun kennis te delen of hun verhaal te doen 
via de Group Talks, klinkt het kritisch? Of, hoe vind je sprekers? “We 
spreken experts in de vastgelegde thema’s persoonlijk aan. Motiveren 
hen extra om mee te doen. De begeleiding door coaches helpt hier zeker 
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bij.” Het publiek, a.k.a alle medewerkers, maakt Volvo Group warm via 
de (al bestaande) nieuwsbrief aan leidinggevenden. Zij moedigen op 
hun beurt hun mensen aan om te spreken of te gaan luisteren. Ook op 
het intranet is er aandacht voor. “We verplichten niemand, niet om te 
spreken, niet om deel te nemen. Het is vrijwillig.”

VOORBEREIDING CRUCIAAL

Christoph De Haene wijst nog op enkele voorwaarden om het succes te 
vergroten. Bereid de sprekers voor, is een belangrijke tip. “We hebben 
een draaiboek voor de organisatoren en de sprekers, dat we voortdu-
rend aanvullen en aanpassen met dingen die we leren uit nieuwe Group 
Talks. De sprekers zelf worden ook voorbereid op hun presentatie. Ze 
krijgen begeleiding van interne coaches want het is niet voor iedereen 
even evident om te spreken voor een groep.” De organisatie koppelt aan 
de Talks vaak nog een netwerkevent. “Ideaal voor medewerkers om el-
kaar beter te leren kennen en ideeën te bespreken over toepasbaarheid 
op het werk.” Maak ook de omgeving zo aangenaam mogelijk, is een 
volgende tip. Fleur een koele vergaderruimte op met een plant of lamp 
om sfeer te scheppen. 

Volvo Group is nu een twee jaar bezig met de Group Talks. 42 werden 
er in die tijd opgenomen en op het platform gezet. Ze zaten verpakt 
in negen sessies, dus een vijftal talks per sessie. Elke sessie draait 
rond een thema. “Uiteraard kan je de dingen ook minder ‘officieel’ doen, 
zoals een Group Talk tijdens een teambuilding of teamdag. Maar dan 
komen ze niet op het online platform terecht”, vult Christoph De Haene 
nog aan. De cijfers zijn voor de hele groep. “We bekijken dit globaal: 
we organiseren immers ook live streaming sessies waarbij een Group 
Talk live in Lyon wordt gegeven, maar rechtstreeks kan gevolgd worden 
in Gent. De filmpjes kunnen achteraf ook door iedereen in de Group 
bekeken worden.”

KLEINERE EN GROTERE TIPS

De reacties op het initiatief zijn positief. “Uit elke Group Talk leer je 
iets waardoor je efficiënter gaat werken of krijg je een nieuw idee om 
dingen aan te pakken. Of je voelt je gewoon beter in je vel omdat je meer 

helderheid hebt over iets. Ook dat draagt bij tot een beter werkklimaat.” 
Christoph De Haene geeft een voorbeeld: “Tijdens een Group Talk legde 
iemand, aan de hand van zeer goede voorbeelden, uit hoe je je beter kan 
focussen om je werk gedaan te krijgen. Toffe tips om zelf toe te passen. 
Een andere persoon vertelde hoe je kan omgaan met moeilijke projecten 
en projecten die gedoemd zijn te mislukken omdat vele stakeholders 
van mening verschillen. Al deze kleinere en grotere tips zorgen samen 
voor een fantastische leerervaring die onszelf doet groeien tot een meer 
compleet persoon.”

Toch was niet alles even evident. “Ik denk dat de grootste moeilijkheid 
is om een akkoord te vinden tussen alle betrokken partijen om de Group 
Talk te laten doorgaan. We zijn tenslotte op het werk om te werken. En 
ook al zien we deze Group Talks als een stukje werken (want we leren 
van elkaar en passen dat dan toe op ons werk), toch moet hier extra 
tijd voor vrijgemaakt worden”, geeft De Haene aan. “Voorts moet je na 
een akkoord op zoek naar een gepaste locatie, het gepaste tijdstip en 
de juiste sprekers. Maar al bij al verloopt het vlot. En je bepaalt zelf hoe 
eenvoudig of complex je het maakt.”

Test u het ook uit in uw organisatie? 

Tekst: WisKeys
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SWEET SPOT
Wijs Sweet Spot is het geheim dat het online marketing bureau Wijs inzet om 
dagelijks om te gaan met een snel veranderende omgeving. Het kreeg hiervoor de 
juryprijs L&D Awards 2017.

Dat de wereld snel verandert, is onnodig te zeggen. Bij Wijs zijn de 
medewerkers professioneel bezig met zaken die vijf jaar geleden niet 
eens bestonden: snapchat, bots, Whatsapp, Facebook advertising… 
Grote vraag voor HR is hoe je hiermee omgaat? 
“We kozen voor het model van Mihaly Csikszentmihaly, voor de voortdu-
rende zoektocht naar de ‘flow’. We zoeken dagelijks naar een evenwicht 
tussen de competenties die onze mensen hebben en de uitdagingen die 
we hen geven. Of in Wijs-temen: de Wijs Sweet Spot”, zegt Ilse Jans-
oone, Chief Networking Officer, een titel die ze bij Wijs een betere om-
schrijving vinden dan ‘HR-manager’. 
Hoe initieer je in deze omgeving een gezonde leercultuur? Door samen 
te bouwen aan een cultuur die staat voor leren, evolueren, kennis de-
len, andere kansen geven… zodat men samen slimmer wordt en verder 
groeit. 
Wijs brengt overzicht en structuur in de vorm van groeipaden. Via hun 
persoonlijk ontwikkelingsplan dat samen met de leidinggevenden wordt 
opgesteld, via de klassieke evaluatiegesprekken. “Zo kunnen mensen 
heel concreet kiezen om binnen hun expertisedomein te groeien in hun 
verantwoordelijkheden, of ze kunnen switchen naar andere domeinen, 
of zelfs naar jobs die er vandaag nog niet zijn bij Wijs, maar waarvan 
ze de waarde voor het bedrijf duidelijk maken. We willen toptalent aan-
trekken en behouden en dus geven we hen de mogelijkheid om zich te 
ontplooien tot een referentie op de markt.” Dus zijn er opleidingsmenu’s 
voor soft skills en krijgen teams een vrij te besteden opleidingsbudget.

Ilse Jansoone geeft vijf bouwstenen mee om een leercultuur levendig 
te houden:
1.  Een duidelijke visie (voor Wijs: het web beter maken) en waarden, 

met belangrijke anker voor Wijs: Continuous level up. “We go for the 
next level!”

2. Vlakke structuur en multidisciplinaire klantenteams
3. Nieuwe rollen van medewerkers, leiders en HR
4. Output gestuurd
5. Duidelijke groeipaden en coaching

CONCRETE TIPS? 

·  Don’t organise a training but innovation nights. “Zo was EHBO ook 
een inspirerende avond!”

·  Don’t organise a training, let them invite a guru. “Geef medewer-
kers de mogelijkheid om zelf hun idool uit te nodigen en van hem/
haar inspiratie te krijgen.”

·  Don’t send a satisfaction enquiry, give a boost of passion, enthu-
siasm and pride in a community day. “Mensen samenbrengen en 
uitdagen!” 

·  Don’t go rafting in de Ardennes! Organise a hackathon. “Dit is mijn 
persoonlijke ‘top’-tip: 48u waarin mensen elkaar inspireren en in-
noveren.” 

Tekst: WisKeys

WIE IS WIJS?

Het Wijs van vandaag is een fusie van het webbureau Netlash 
met het online marketingbureau bSeen, een zestal jaar geleden. 
Het aantal medewerkers nam daarmee een flinke sprong. Na de 
fusie ontstond frictie en liep het allemaal een beetje vierkant. 
De directie stak de kop echter niet in het zand maar pakte het 
probleem aan de basis aan, namelijk bij de medewerkers. 
Het begon met een kwalitatieve bevraging. Belangrijkste be-
vinding: niet iedereen voelde zich één team. Werkwijze, werk-
sfeer en gebrek aan inzicht in de Wijs-toekomst bleken de 
pijnpunten. HR-manager Ilse Jansoone legt uit: “Net zoals bij 
onze inhoudelijke marketingvisie naar onze klanten toe, moesten 
we een duidelijk verhaal en visie opbouwen om de betrokken-
heid en de tevredenheid van de medewerkers te verhogen. 
Daarom werkten we beter niet meer top-down, maar moesten we 
samen met hen het stuur nemen. Werknemers, management en 
bedrijfsleiding samen.” Dat bleek des te belangrijker omdat het 
bedrijf bleef groeien. Heel wat medewerkers werken in de Flow 
(zie hiernaast), of zijn actief bij hun werk geëngageerd. 
Het Wijs-veranderingstraject zelf is gebaseerd op het model van 
Flanders Synergy. Dat vertrekt vanuit het idee dat organisatie-
gedrag het gevolg is van hoe een bedrijf zich organiseert. 
Mensen, cultuur, structuur en systemen zijn niet te scheiden. 
Wil men bijvoorbeeld iets aan verloop doen – wat bij Wijs een 
probleem vormde – dan moet er op al deze fronten worden sa-
mengewerkt door management en medewerkers.
Samenwerken en niet tegenwerken is dus de boodschap. 
Mensen overtuigen door te luisteren. Het netwerkdenken ligt niet 
veraf. De focus ligt op de sterke punten van de medewerkers, 
oplossingsgericht werken en waarde creëren voor alle 
stakeholders. Ook de ‘why’ is van belang, de zingeving. Voor Wijs 
is dit ‘het web beter maken’. Hoewel output – met begrijpbare 
KPI’s – ook hoog op het verlanglijstje staan. 

Fleximatrix
Behoorlijk vernieuwend in de nieuwe benaderingswijze werd 
de fleximatrix. Ilse Jansoone: “Dit biedt een heel gedetailleerd 
overzicht van wie welke opdrachten uitvoert, binnen de totale 
kernopdracht van Wijs. Het is een bijzonder handig instrument 
voor het opleiden van nieuwe mensen en ondersteunt heel sterk 
het samenwerken in het team. Via deze fleximatrix heeft iedereen 
namelijk zicht op elkaars rol. Dit werkt zoveel krachtiger dan een 
geïsoleerde, individuele functiebeschrijving.”
Wijs als werkgever creëerde het kader, de Wijs-medewerkers 
zorgden voor de invulling. “Het samenwerken op deze manier 
heeft een tweeledig effect. Zo staan medewerkers mee aan het 
stuur maar leren zij ook hoe complex bepaalde beslissingen zijn. 
Dat resulteerde in een hoger wederzijds begrip.”
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135502 19-06-17 _ Toxicologie : blootstellingsmodellering en -blootstellings ___ 2030

135505 20-06-17 _ Upgrade - bijscholing voor preventieadviseurs ____________ 2030

133304 21-06-17 _ Iso 9001:2015 normtraining - kwaliteitsmanagementsysteem 2440

135508 22-06-17 _ Interne auditor voedselveiligheid en HACCP ______________ 2600

133290 26-06-17 _ Iso 14001:2015 norm: opzetten, implementeren en beheren__ 3500

133294 27-06-17 _ Iso 14001:2015 interne auditor training volgens iso 19011 ___ 3500

135511 27-06-17 _ Chemische basisbegrippen ____________________________ 9100

135512 29-06-17 _ Schrijven van gebruikershandleidingen __________________ 9100

135513 30-06-17 _ Auditor OHSAS 18001 ________________________________ 9100

135003 04-07-17 _ Iatf 16949:2016-training voor interne auditoren ____________ 3500

133310 24-08-17 _ Iso 9001:2015 transitietraining - overgangstraining _________ 3001

133311 07-09-17 _ Iso 9001:2015 transitietraining - overgangstraining _________ 2630

133305 13-09-17 _ Iso 9001:2015 normtraining - kwaliteitsmanagementsysteem 3500

120013 13-09-17 _ The customer journey ________________________________ 9000

138461 14-09-17 _ Creëer een positief veiligheidsklimaat in uw organisatie ____ 2600

138776 18-09-17 _ Expertentraining vda 6.3: op maat van iatf 16949 ___________ 3500

133291 18-09-17 _ Iso 14001:2015 norm: opzetten, implementeren en beheren__ 9000

133295 19-09-17 _ Iso 14001:2015 interne auditor training volgens iso 19011 ___ 9000

133317 19-09-17 _ iatf 16949:2016 masterclass ___________________________ 3500

135612 25-09-17 _ Industrial engineering ________________________________ 9100

137107 26-09-17 _ Risicoanalyse voor machines __________________________ 9300

137618 26-09-17 _ Milieuadministratie: basisopleiding _____________________ 1982

135521 27-09-17 _ Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 1 ________ 8500

135522 28-09-17 _ Specialisatiemodule tot preventieadviseur niveau 2 ________ 8500

135614 28-09-17 _ Industrial engineering ________________________________ 8500

124662 28-09-17 _ Iso 14001:2015 transitietraining - overgangstraining ________ 9000

124669 28-09-17 _ Iso 9001:2015 workshop - contextanalyse en stakeholder- ___ 1800

138485 03-10-17 _ De impact van de hiërarchische lijn op de veiligheid ________ 3010

138141 03-10-17 _ Hoe implementeert u ATEX 137 op de werkvloer? __________ 9300

133300 04-10-17 _ Iso 9001:2015 interne auditortraining - interne auditor ______ 3500

138691 05-10-17 _ Bodemwetgeving: basisopleiding _______________________ 3000

137713 05-10-17 _ Opslag gevaarlijke producten volgens Vlarem _____________ 1982

ECONOMIE, ADMINISTRATIE, FISCALITEIT  
EN WETGEVING
Fiscaliteit
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

138789 12-06-17 _ Master class - budgetteren en budgetcontrole, kosten ______ 9051

138790 12-06-17 _ Grondige opleiding vennootschapsbelasting ______________ 9051

138791 13-06-17 _ Grondige opleiding vennootschapsbelasting ______________ 2600

138798 13-06-17 _ Actua ateliers _______________________________________ 9051

138541 14-06-17 _ Aanvullende pensioenen en internationale fiscaliteit________ 3000

138795 14-06-17 _ Grondige cursus btw voor gevorderden __________________ 9051

138121 15-06-17 _ Het dubbelbelastingverdrag België-Nederland ____________ 2460

138799 15-06-17 _ Actua ateliers _______________________________________ 2600

138800 19-06-17 _ Actua ateliers _______________________________________ 3500

De Gussem 
Training & Consulting bvba

Op maat gemaakte groepsopleidingen,  
workshops en individuele coaching

› DOELGERICHT COMMUNICEREN
› FLEXIBEL EN RESULTAATGERICHT LEIDINGGEVEN

› OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE
› TIME MANAGEMENT, CHANGE, STRESS, 

CONFLICTHANTERING, ONTHAAL … 

resultaatgericht - gepersonaliseerd - praktijkgericht

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

KOMEN UW 
COLLEGA’S IN 
AANRAKING  
MET VERBALE 
AGRESSIE? 

Kies dan voor ons uniek 
e-learningprogramma:

AGRESSIE AANPAKKEN

www.crimecontrol.be 
info@crimecontrol.be 
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PROEVERIJEN, UW L&D FESTIVAL
do 28 januari 2018 - Blue Point Brussel 
proeverijen.bedrijfsopleidingen.be

L&D AWARDS
do 23 maart 2018 - Training Solutions Erpe-Mere
awards.stimulearning.be

LEARNING & DEVELOPMENT

EVENTS & 
INSPIRATIE

    Ben je dagelijks met leren bezig, maar vergeet je in al die drukte je eigen ontwikkeling te stimuleren? 
Woon je graag een HR- of L&D-event bij?  
Graag stellen we je een aantal fijne HR- of L&D-events voor waar je hartelijk welkom bent.

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

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

EAPRIL CONFERENCE
do 30 november 2017 - Hämeenlinna, Finland 
https://www.eapril.org/corporate

LEARNING TECH DAY
di 20 juni 2017 - Zebrastraat Gent 
learningtechday.be

1
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ECONOMIE, ADMINISTRATIE, FISCALITEIT  
EN WETGEVING
Boekhouden, Balans en Jaarrekening
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

138152 28-06-17 _ IAS-IFRS - basisopleiding _____________________________ 1030

138647 14-09-17 _ Basisopleiding boekhouden en jaarrekening ______________ 2600

138479 21-09-17 _ De essentie van IAS-IFRS _____________________________ 3000

137358 21-09-17 _ Update voor boekhoudmedewerkers en fiscale bedienden ___ 9051

137359 21-09-17 _ Update voor boekhoudmedewerkers en fiscale bedienden ___ 2600

5338 __ 01-10-17 _ Financial accounting _________________________________ 1000

137317 05-10-17 _ Uitgestelde belastingen: theorie en praktijk volgens IFRS ___ 1831

ECONOMIE, ADMINISTRATIE, FISCALITEIT  
EN WETGEVING
Financieel management en bedrijfseconomie
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

138474 12-06-17 _ Data Protection Officer - Certificatie Training _____________ 2800

138242 13-06-17 _ Kostprijscalculatie ___________________________________ 2600

123498 13-06-17 _ Ifrs training - 3day program ___________________________ 1930

138190 20-06-17 _ Interne audit en IT ___________________________________ 2600

116050 22-06-17 _ Cost accounting voor services __________________________ 2000

138196 04-07-17 _ Interne controle en administratieve organisatie ____________ 2600

138040 04-07-17 _ Financieel-economische begrippen voor niet-finance functie _ 1982

138493 24-08-17 _ De nieuwe Europese Privacy verordening en gegevens ______ 9300

138625 31-08-17 _ Audit en fraude _____________________________________ 9051

138475 04-09-17 _ Data Protection Officer - Certificatie Training _____________ 2800

138037 07-09-17 _ Financieel management voor niet-finance functies _________ 1982

138440 12-09-17 _ Controller __________________________________________ 2600

123497 15-09-17 _ Excel voor controllers ________________________________ 9300

138641 19-09-17 _ Audit: basisopleiding _________________________________ 3000

116048 22-09-17 _ Powerpivot voor controllers ___________________________ 9300

5337 __ 01-10-17 _ Corporate finance ___________________________________ 1000

5341 __ 01-10-17 _ Investment adviser __________________________________ 1000

138635 05-10-17 _ Audit in de publieke sector ____________________________ 1982

137584 10-10-17 _ Masterclass Financieel Management ____________________ 9831

ECONOMIE, ADMINISTRATIE, FISCALITEIT  
EN WETGEVING
Wetgeving en contracten
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

137668 12-06-17 _ Nieuwe CBN-adviezen voor u doorgelicht ________________ 9831

137669 19-06-17 _ Nieuwe CBN-adviezen voor u doorgelicht ________________ 1982

120313 20-06-17 _ Exit strategie _______________________________________ 9000

138160 22-06-17 _ Ik word verhoord. Wat nu? _____________________________ 1120

Kijk op www.sdworxlearning.be voor al onze opleidingen.

Contacteer ons via learning@sdworx.com of 078 15 90 24.

Als eerste op de hoogte van de sociaaljuridische 
wijzigingen, tips van de week, interessante artikels 
voor u gelezen en onze laatste nieuwe opleidingen?

› Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Volg ons op        facebook.com/sdworxlearning        @sdworxopleiding        SD Worx Opleidingen

SD Worx Learning is hét 
opleidingsinstituut voor HR. 
En dan bedoelen we ook 
alles van HR: payroll, sociaal 
recht, reward, rekrutering, 
development, leadership, enz.

- 400 open opleidingen per jaar met een 
gemiddelde tevredenheidsscore van 87%

- 363 opleidingen op maat in 2016

- 1000 deelnemers aan de 
Workshops sociaaljuridische actualiteit 

 › Ga naar www.sdworx.be/gratis-workshopsessie 
voor uw gratis proefsessie.

- 700 payroll professionals op de jaarlijkse 
Dag van de Payroll Professional

170005_07_adv_bedrijfsopleidingen_A5_NL.indd   1 11/05/17   14:40



Stimulearning trakteerde de 9 winnaars van de L&D Awards 2017 op een inkomticket voor de CIPD L&D Show  
op 10 en 11 mei in London. Samen met een paar extra deelnemers toerden we 2 dagen rond in de buurt van 
Hammersmith Road. Via Whatsapp, Twitter en Drive maakten we afspraken en deelden we content en foto’s.  
We leerden elkaar beter kennen, en merkten dat we niet allen op dezelfde golflengte zaten als het over de evaluaties van 
de sessies ging. De gesprekken over het wat, waarom en hoe van leren waren om die reden des te interessanter.
We waren het wel bijzonder eens over volgende: we wilden de thuisblijvers graag deelgenoot maken van de inspirerende 
tweedaagse door een aantal sessies samen te vatten. Enjoy!
Op 25 en 26 april 2018 zijn we terug paraat met de nieuwe winnaars van de L&D Awards 2018. Jij kan gerust  
(kosteloos) mee!

DE PSYCHOLOGIE VAN COACHING

Jeremy Snape is een gevierde cricket ster die zich ontpopte tot een succesvolle sportcoach. Hij interviewde 
een aantal grootheden uit de sportcoaching en vroeg hen naar hun sleutels tot succes.
1.  Focus in stress situaties op het proces, op heel concrete zaken, en niet op de stress of de omstandig-

heden.
 Bv. “Blijf je bewust van je ademhaling en dan komt alles goed.”
  en niet: “Van die gouden medaille hangt veel van af, ik weet het, maar je houdt de stress wel onder 

controle.” 
  Trap dus niet in de val om mee te gaan in de stress, focus op hetgene wat ertoe doet.
2. Geef genoeg feedback, zodat ze “het” snappen. Geef erkenning.
3. Creëer hoge prestatieverwachtingen en geef ook veel steun. 
  Daag iemand uit om grote prestaties te leveren en zorg tegelijkertijd voor de juiste omkadering, aangepast aan het individu. De combinatie “hoge 

prestatieverwachtingen en optimale steun” zorgt voor de beste omstandigheden waarin hoge prestaties worden geleverd. 
4. Toon empathie en creëer een vertrouwensband.
 Heb ook begrip voor de privésituatie. Toon echte betrokkenheid.
  Privéproblemen hebben vaak een veel grotere impact dan we op het eerste zicht erkennen. Praat erover, peil er naar, wees erbij. Vind aansluiting 

bij de anderen door hun woorden te gebruiken, rekening te houden met het non-verbale, in te tunen op hun waarden.
5. Accepteer falen, het is het startpunt voor coaching. 
6. Inspireer, toon uw passie en heb een buitengewoon respect voor detail. 
 Wanneer bepaalde details niet in orde zijn, dan kan dit tot frustraties leiden en dus de prestatie naar beneden halen. Heb daar oog voor.
7. Durf stiltes te laten vallen, stiltes zijn ok, uw coachee denkt … geef tijd aan het denkproces.

Peter Callens

Peters grootste passie is mensen en teams bewuster maken. 
Hij weet op een heel betrouwbare manier de werkmotivaties van medewerkers en teams bloot te leggen  
en gebruikt hiervoor de iWAM. Hij is zaakvoerder van Pantelco en Jobmotivation.be 
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Kijk op www.sdworxlearning.be voor al onze opleidingen.

Contacteer ons via learning@sdworx.com of 078 15 90 24.

Als eerste op de hoogte van de sociaaljuridische 
wijzigingen, tips van de week, interessante artikels 
voor u gelezen en onze laatste nieuwe opleidingen?

› Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief.

Volg ons op        facebook.com/sdworxlearning        @sdworxopleiding        SD Worx Opleidingen

SD Worx Learning is hét 
opleidingsinstituut voor HR. 
En dan bedoelen we ook 
alles van HR: payroll, sociaal 
recht, reward, rekrutering, 
development, leadership, enz.

- 400 open opleidingen per jaar met een 
gemiddelde tevredenheidsscore van 87%

- 363 opleidingen op maat in 2016

- 1000 deelnemers aan de 
Workshops sociaaljuridische actualiteit 

 › Ga naar www.sdworx.be/gratis-workshopsessie 
voor uw gratis proefsessie.

- 700 payroll professionals op de jaarlijkse 
Dag van de Payroll Professional
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10-11 May 2017, Olympia London 



HET BELANG VAN EEN FYSISCHE LEEROMGEVING

Al een heel aantal jaren ligt de focus bij L&D op de integratie van ver-
schillende - en voornamelijk digitale - technieken in het opleidingsbeleid. 
En ik moet toegeven, dat ik mijn keuze vooraf voor deze sessie best raar 
vond. Het ligt namelijk volledig buiten mijn comfortzone. De nieuwsgie-
righeid leidde me hier naar toe en vond best wel wat inspiratie waar we 
als Partena Ziekenfonds op middellange termijn naar mogen evolueren.
Vandaag organiseren we onze opleidingen in een van de vele vergader-
zalen, maar dit kan beter. Als je berekent hoeveel kapitaal (menskracht 
x tijd x centen) je investeert, dan mag een aangename, afzonderlijke, 
stimulerende plek best wel. Je collega’s duidelijk maken dat er op een 
specifieke plaats wordt geleerd en hier een aangepast stiltegedrag op 
zijn plaats is, mag je als een minimum aan respect beschouwen. Ook de 
cursisten van die dag mogen best weten dat ze een leeromgeving binnen 
komen. Dit zet hun voelsprieten al in de juiste richting. 
Momenteel beschikken we over neutrale vergaderzalen. Hier is minder 
creativiteit mogelijk. We kunnen transformeren naar een plaats met com-

fortabele sofa’s - om informeel leren te stimuleren - en ronde tafels - om samenwerking te verbeteren. De spreker gaf ook aan dat de productiviteit 
met 17% stijgt als je de natuur in de opleidingsruimte brengt door bv. kunstgras, muurbehang met natuurprints of picknicktafels. Ook mobiele 
wanden lijken me nuttig om concentratie te bevorderen als je maar een kleine groep in een grote zaal hebt. Zotte gedachten (dacht het niet) en dit 
voor een lage kost (dacht het wel).
De spreker sloot af met te duiden dat 78% van de millennials een nieuwe job zoekt waar er ook oog is voor een kwalitatieve werkplek wat je met zo’n 
afzonderlijke opleidingsplek wel kunt bereiken. 
Stof tot nadenken om hier bij Partena ook verder aan te sleutelen. Bedankt CIPD & Stimulearning.

Bert Coolen

L&D is een heel boeiende wereld waarin ik me graag beweeg. De vrijheid en creativiteit die je in deze functie aan de dag kunt 
leggen en de kracht om zelf dingen te realiseren, zorgen ervoor dat het aangenaam werken is. Partena Ziekenfonds zorgt ook dat 
dit mogelijk is. Ervaring rond L&D heb ik de laatste 10 jaar opgedaan door allerlei projecten rond Open en Digitaal Leren uit te 
werken en zelf dagelijks professionele inhoud door te nemen.

HOW TO RUN SUCCESSFUL WEBINARS TO ADD VALUE TO YOUR ORGANISATION

Je bereidt een webinar voor als een face to face training. Je motiveert 
dus om deel te nemen én je houdt je deelnemers betrokken bij de sessie. 
Belangrijk is om tijdens je webinar transitieslides te gebruiken die je 
webinar in hoofdstukken indeelt. Dit houdt de alertheid hoger. 
Gebruik ook pre-thinking voorafgaand aan je webinar. Vraag de deelne-
mers een tekst te lezen, een quiz te doen of laat hen nadenken over een 
onderwerp uit je webinar en kom hier dan op terug in je webinar.
Heb ook altijd een plan B achter de hand voor als het mis gaat met de 
technologie. De chatbox al opstarten kan genoeg zijn om ondertussen je 
technologie in orde te brengen. Nodig de deelnemers ook 15’ voor de start 
van de webinar uit en geef hen slides over hoe je webinar werkt.

Enkele tips voor een geslaagde webinar: 
Gebruik beelden, gebruik muziek als achtergrond, laat nooit alleen 

maar iemand zien die aan de computer zit, zelfs achtergrondla-
waai van het kantoor mag gehoord worden, laat deelnemers 

samenwerken via de chatbox of swimming lanes.
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Gebruik het Mastermodel: 
Motivate mindful state: heb ook aandacht voor de intonatie die je gebruikt en varieer hierin.
Absorb information: gebruik storytelling
Search for meaning: door vragen te stellen
Trigger memory: denk op voorhand na over wat moet blijven hangen bij de deelnemers.
Exhibit learning: Het is belangrijk dat deelnemers kunnen laten zien dat ze iets geleerd hebben.
Review to retain: bv. door hen een attest van deelname te sturen 
Film je webinar en stuur deelnemers de link. Zo kunnen ze nadien nog eens terugkijken. Laat hen niet op voorhand weten dat de webinar wordt 
opgenomen, want dan krijg je drop-outs.
Adobe Connect is de beste tool, Zoom is tot op een zeker niveau gratis, maar daardoor ook beperkt. En Webex is niet echt stabiel, waardoor het risico 
op technische problemen groter is.

Ann D’Havé

Na meer dan 25 jaar in het HR vak waarvan 11 jaar in het L&D vakgebied werk ik sinds kort voor het Havencentrum 
Antwerpen. Het Havencentrum heeft als opdracht om samen met de verschillende bedrijven in de haven, jongeren te laten 
kennismaken met wat de haven van Antwerpen betekent voor de economie, de tewerkstelling maar ook de techniek, de 
industrie, het vervoer en zoveel meer. Onze aanpak wordt afgestemd op de STEM-aanpak waardoor leerlingen en studenten zelf 
aan de slag gaan in en rond de haven en waarbij ze ook diverse bedrijven bezoeken.

LEREN EN TOEKOMSTIGE BEROEPEN

Op het CIPD congres 2017 sprak Daniel Susskind, docent aan de Balliol College in Oxford, 
over zijn boek “The Future of Professions.”
›  Onder invloed van de exponentieel groeiende, geconnecteerde technologische evoluties 

ziet hij beroepen evolueren via efficiëntieverhoging van bestaande werkmethoden naar 
totaal andere beroepen. De huidige werkmethoden, vooral print-based, kraken langs 
alle kanten. Mensen staan onder druk, het wordt onbetaalbaar. De kracht van de inter-
net maatschappij, met de tweede AI golf, verandert onze manier van werken drastisch. 
Voorbeelden hiervan ziet hij nu al in de advocatuur (e-Bay e-Mediation en LegalZoom.
com), fiscaliteit (Turbotax), in audit (Halo), architectuur (WeBuildHomes.nl) … 

›  De stappen in de evolutie zijn volgens Susskind duidelijk. We vertrekken vanuit een ex-
pertise, zien het onder invloed van internet standaardiseren, verder systematiseren en 
vertalen naar 3 business modellen: een betaalde online dienst, een gratis online dienst 
en gedeelde diensten. Deze evolutie noemt hij commoditization. Vergelijk een jurist die 
nu vooral dossier per dossier behandelt met een jurist die beroep zal doen op een big 
data systeem van snel beschikbare, goedkope, gesystematiseerde basisdiensten. Daar 
bovenop zal de expert een gepersonaliseerde juridische laag aanbieden.

›  Dit betekent een enorme impact op de beroepen. Er zal meer nadruk komen op taken 
en minder op functies. Dit gebaseerd op nieuwe business modellen: het model van 
netwerk van experten, para-professionelen, knowledge engineering, communities van 
ervaringen, ingebedde kennis en het machine-generated model. We zullen totaal nieu-
we functies zien ontstaan, zoals para-professionals, empathizers, R&D workers, kennis 
ingenieurs, procesanalysten, moderators, designers, systemproviders en ingenieurs, 
datascientists.

›  Tips voor de HR en L&D specialisten? Duik in de nieuwe rollen en modellen, vertrek 
van een wit blad, surf mee met de second wave techologieën, maar vooral verander je 
mindset!

Ilse Jansoone

Ilse, bedrijfspsychologe met ervaring in HR en e-business, werkt als HR Manager in het digital agency Wijs,  
een KMO van 70 internet experten. Binnen de zeercompetitieve online marketing sector werkt ze rond thema’s  
als innovatieve arbeidsorganisatie, future proof rekruterings- en retentiebeleid en HR marketing binnen  
de arbeidsmarkt. Met deze visie won ze al verschillende HR awards.
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HOW TO PRODUCE IMPACTFUL VIDEOS AND LEARNING CONTENT

Ik had geen idee wat ik mocht verwachten wanneer ik me voor de veel-
belovende sessie “How to Produce Impactful Videos and Learning Con-
tent” inschreef. Een sessie geleid door Dr. Mark Davies, oprichter van See 
Learning Films. 
Waarom deze sessie? In onze organisatie wordt er regelmatig aan de slag 
gegaan met video om rollenspelen te filmen. Daarnaast zijn we nu ook 
bezig met het lanceren van e-learning modules, waarbij video een grote 
rol zal spelen. 
Het is een impactvolle tool waarmee betrokken partijen zelfstandig en in 
groep kunnen leren. Toch hebben we vaak te maken met niet echt kwali-
tatieve video’s, waarbij geluid, belichting en trillende beelden als hinder-
lijk worden ervaren. Moeten we hiervoor dan allemaal gaan investeren in 
dure HD camera’s en halve filmstudio’s gaan bouwen? Neen, zeker niet.
In deze sessie hebben we geleerd dat we met behulp van een reeks leu-
ke, kwalitatieve gadgets en apps, onze smartphone (die iedereen altijd 

op zak heeft) kunnen omtoveren tot een super HD camera. Onze smartphone is het equivalent geworden van een Zwitsers zakmes met eindeloze 
toepassingen.
Dit begint met het installeren van de juiste film app. Filmic Pro is hier de referentie in. Onze standaard app om te filmen is goed, maar laat je niet 
toe veel aanpassingen te doen als het gaat over belichting en focus. Daarnaast kan je door een kleine investering van een tripod, lens, belichtings-
apparatuur tot editing software een kwalitatieve video maken. 
We hebben de kans gehad alle materialen te testen tijdens de sessie. Mijn voorkeur gaat uiteindelijk naar de combinatie van de Filmic Pro app 
(€17), de Konig Heavy-Duty Tripod (€140) met een goede micro Rode VideoMic ME (€46) die omgevingsgeluid onderdrukt en enkel opneemt wat 
jij filmt. 
Door jouw smartphone tegen een raam te plaatsen, krijg je een zeer natuurlijke belichting. Ter ondersteuning kan je een extra lichtbron kopen. 
De gehele lijst van apparatuur kan je terug vinden via hun facebook @SeeLearningFilms. Een aanrader!

Ewoud Braem

Ewoud, L&D Sales Manager bij Lyreco Benelux. Als onderdeel van het Training en Development departement  
is Ewoud verantwoordelijk voor de opleiding en coaching van nieuwe en bestaande sales binnen de firma.  
Zijn moto: ‘Learning by doing’!

UNLOCKING YOUR POTENTIAL TO DRIVE A LEARNING ORGANIZATION

Wat zijn de karakteristieken van een goede huidige lerende organisatie? Learning 
leaders en Business leaders werken samen! Ze hebben een gedeelde visie en een 
open dialoog. Een duidelijk gemeenschappelijk doel.
Lerende organisaties hebben een holistische visie op ervaringen die mensen mo-
gen opdoen: business leiders ondersteunen personeel om nieuwe werkervaringen 
aan te nemen en zien dit als een opportuniteit om te leren. De organisatie wordt een 
ecosysteem waarin managers actief medewerkers ondersteunen om leerdoelen toe 
te passen in het werk. En L&D maakt gebruik van business expertise om leerdoelen 
te halen en beter toe te passen op de het werk.
In een lerende organisatie is er een virtuele omgeving beschikbaar die het moge-

lijk maakt om op een vlotte manier kennis en ideeën te delen, maar ook de de 
mogelijkheid biedt om competenties aan te passen of aan te scherpen. Deze 

omgeving maakt het mogelijk dat medewerkers precies weten hoe ze moe-
ten samenwerken om kennis te delen en te netwerken op een productieve 

manier. Sterker nog: de lerende organisatie stimuleert medewerkers om 
zo samen te werken, gebruik makende van online tools.

Er is een continu engagement waarbij de organisatie een dynami-
sche community is die continu bouwt aan business relaties. Er 
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wordt gezorgd voor een veilige werkomgeving om ideeën te delen en luidop te werken. Dit resulteert in energie, veerkracht en groei. En men zorgt 
steeds voor een communicatieplan voor alle stakeholders.
Maar bovenal is de lerende organisatie een robust platform dat gebruik maakt van inzicht en prestatie-analyses om de toekomstige prestaties 
van de organisatie en haar klantenbeleving te optimaliseren. Senior business managers helpen om business metrics te identificeren die ze willen 
verbeteren dankzij learning in de organisatie. Binnen L&D gebruikt men learning analytics om de service te verbeteren.
 
Welke mindset moet er veranderen in jouw organisatie om tot zo’n lerende organisatie te komen? En hoe ondersteunt L&D de business?
 
Christoph De Haene

Christoph is een leerexpert voor business learning. Hij helpt bedrijven op weg naar een lerende organisatie die klaar is voor de 
toekomst. Christoph werkt voor de Volvo Group University en als zelfstandig consulent.
Competenties: Teambuilding in een business omgeving & coaching / Change management / Training & Ontwikkeling, Werken 
rond competenties en talent, Lerende Organisaties, Kennisbeheer / Sport & Business Coaching

CREATING AGILE WORKFORCES TO THRIVE 
IN UNCERTAINTY - DR LIZ MELLON

Flexibiliteit, veerkracht, aanpasbaarheid … woorden die op vandaag 
door menigeen in de mond worden genomen. Want ja, “the times they are 
a changin’. Zong Bob Dylan daar al niet over in ’64? Liz Mellon haalt drie 
ingrediënten aan waarmee je jouw organisatie weer soepel en wendbaar 
maakt.
Eerst en vooral haal de angst uit het systeem. We hebben te veel geleerd 
om bang te zijn. Bij een simpele vraag denken we te veel ‘er zal wel iets 
achter zitten’ of ‘zo eenvoudig kan het toch niet zijn’. Samengevat durf ik 
stellen dat ze pleit om het ‘kind’ in ieder van ons wakker te houden. Die 
vrezen minder en zijn niet bang om fouten te maken.
 
Een tweede element is om een lerende organisatie te maken. Geen ei-
landen of silo’s doch samen leren en dit mogelijk maken, faciliteren. De 
omgeving moet kloppen, een goede basis vormen. Zelfs getalenteerde, 
gemotiveerde mensen gedijen anders niet.
Ze praat over een aangeleerde hulpeloosheid die we moeten ombuigen 
naar ownership en zo weer trots en uitdagingen in de organisaties te 
krijgen.
 
Daarvoor gebruikt ze haar laatste en zo te horen voorkeursingrediënt: 
”Authentiek Leiderschap”. Hoort ondertussen ook niet meer in het rijtje 
exotische ingrediënten. Leidinggevenden moeten zichzelf meer managen 
om anderen te kunnen leiden. Kruip als leidinggevende nog meer in de rol 
van de “self manager”. Handel bewust en zorg dat je anderen voldoende 
ondersteuning en uitdaging geeft. Iets wat we ook bij ook bij haar naam-
genoot Wiseman van het boek Multipliers hoorden.
 
Samengevat, het ontbreken of samenspel van ondersteuning en uitda-
ging zorgt voor ofwel meer angst en weerstand of kan leiden naar een hoge betrokkenheid. En daar heeft iedereen van ons een aandeel in. 

Tommie Harnie

Tommie is managing partner van Cameleon Business Training, een leerarchitect met al 15 jaar ervaring.
Noem hem gerust een creatieve en enthousiasmerende dwarsdenker met de eigenschap mensen en organisaties 
wakker te houden om het beste van zichzelf te geven.
Zijn specialisaties zijn verkoop en communicatie met een passie voor digitaliteit en sociaal leren.
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OPEN OPLEIDINGEN

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

138432 04-07-17 _ Contracteren voor niet-juristen_________________________ 1120

138433 20-09-17 _ Contracteren voor niet-juristen_________________________ 2600

137392 03-10-17 _ Vennootschapsrecht: basisopleiding _____________________ 3000

137170 05-10-17 _ Sociale wetgeving in Nederland: basisopleiding ___________ 2600

TAALOPLEIDINGEN
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

138994 03-07-17 _ Taalbad nederlands - privécursus ______________________ 1040

139003 03-07-17 _ Taalbad engels - privécursus __________________________ 1040

138982 03-07-17 _ Taalbad nederlands in kleine groep _____________________ 1040

138985 03-07-17 _ Taalbad engels in kleine groep _________________________ 1040

139011 03-07-17 _ Taalbad duits - privécursus ____________________________ 1040

139021 03-07-17 _ Immersion linguistique en néerlandais en petit groupe _____ 9051

139022 03-07-17 _ Immersion linguistique en anglais en petit groupe _________ 1040

139027 03-07-17 _ Immersion linguistique en néerlandais (cours particuliers) __ 1040

139034 03-07-17 _ Immersion linguistique en anglais (cours particuliers) ______ 1040

139018 03-07-17 _ Immersion linguistique en néerlandais en petit groupe _____ 1040

139019 10-07-17 _ Immersion linguistique en néerlandais en petit groupe _____ 1040

139035 10-07-17 _ Immersion linguistique en anglais (cours particuliers) ______ 1040

139028 10-07-17 _ Immersion linguistique en néerlandais (cours particuliers) __ 1040

139023 10-07-17 _ Immersion linguistique en anglais en petit groupe _________ 1040

139012 10-07-17 _ Taalbad duits - privécursus ____________________________ 1040

138986 10-07-17 _ Taalbad engels in kleine groep _________________________ 1040

138983 10-07-17 _ Taalbad nederlands in kleine groep _____________________ 1040

139004 10-07-17 _ Taalbad engels - privécursus __________________________ 1040

138995 10-07-17 _ Taalbad nederlands - privécursus ______________________ 1040

138996 17-07-17 _ Taalbad nederlands - privécursus ______________________ 1040

139005 17-07-17 _ Taalbad engels - privécursus __________________________ 1040

139013 17-07-17 _ Taalbad duits - privécursus ____________________________ 1040

139029 17-07-17 _ Immersion linguistique en néerlandais (cours particuliers) __ 1040

139036 17-07-17 _ Immersion linguistique en anglais (cours particuliers) ______ 1040

139037 24-07-17 _ Immersion linguistique en anglais (cours particuliers) ______ 1040

139030 24-07-17 _ Immersion linguistique en néerlandais (cours particuliers) __ 1040

139014 24-07-17 _ Taalbad duits - privécursus ____________________________ 1040

139006 24-07-17 _ Taalbad engels - privécursus __________________________ 1040

138998 31-07-17 _ Taalbad nederlands - privécursus ______________________ 1040

138999 07-08-17 _ Taalbad nederlands - privécursus ______________________ 1040

139007 07-08-17 _ Taalbad engels - privécursus __________________________ 1040

139031 07-08-17 _ Immersion linguistique en néerlandais (cours particuliers) __ 1040

139038 07-08-17 _ Immersion linguistique en anglais (cours particuliers) ______ 1040

139039 14-08-17 _ Immersion linguistique en anglais (cours particuliers) ______ 1040

139032 14-08-17 _ Immersion linguistique en néerlandais (cours particuliers) __ 1040

139015 14-08-17 _ Taalbad duits - privécursus ____________________________ 1040

139008 14-08-17 _ Taalbad engels - privécursus __________________________ 1040

139000 14-08-17 _ Taalbad nederlands - privécursus ______________________ 1040

139001 21-08-17 _ Taalbad nederlands - privécursus ______________________ 1040

139009 21-08-17 _ Taalbad engels - privécursus __________________________ 1040

139016 21-08-17 _ Taalbad duits - privécursus ____________________________ 1040

138984 21-08-17 _ Taalbad nederlands in kleine groep _____________________ 1040

138987 21-08-17 _ Taalbad engels in kleine groep _________________________ 1040
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ADMINISTRATIE, FISCALITEIT, ECONOMIE EN WETGEVING •
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COMPUTER & AUTOMATISERING •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

MANAGEMENT •

Act in Company
1703 Dilbeek / + 32 473 26 98 26 
info@act-in-company.be / www.act-in-company.com

• • •

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

• •

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

• • • • •

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

• • • • •

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

• • • •

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

• • •

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

• • • •

BCCL 
9051 Sint Denijs Westrem / + 32 9 282 98 44 
info@bccl.be / www.bccl.be

• • • •

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

•

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

• • • •

LEREN OP MAAT 
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BNT
2610 Wilrijk / + 32 3 827 15 00 
info@bnt.be / www.bnt.be

• •

Cameleon Business Training 
1853 Strombeek-Bever / + 32 2 266 89 99 
info@cameleontraining.be / www.cameleontraining.be

• • • •

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

• • •

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

• • •

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

•

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

• •

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

• • • •  •

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

• • • •

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

• • •

dONUS, the development bonus
2650 Edegem / + 32 3 286 82 39  
info@donus.be / www.donus.be

• • • • • •  • • •
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Elohim Language Services
3000 Leuven of 3500 Hasselt / + 32 16 40 66 64 of + 32 11 22 54 07 
marc@elohim.be / www.elohim.be 

•

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

• • • •

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

 •

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

• • •

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

• • •

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

• • •

IFBD - Institute for Business Development
8200 Sint-Michiels Brugge / + 32 50 38 30 30 
info@ifbd.be / www.ifbd.be

• • • •

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

•

Institute of NeuroCognitivism
1040 Brussel / + 32 2 737 74 80 
info@neurocognitivism.be / www.neurocognitivism.be

• •

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

 •

LEREN OP MAAT
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Key-consult
2880 Bornem / + 32 3 899 43 23  
info@key-consult.be / www.key-consult.be 

• • •

Kheiron - Leren met paarden
3400 Wange / + 32 496 52 35 88 
info@kheiron.be / www.kheiron.be

• • •

Kluwer Opleidingen
2800 Mechelen / + 32 15 45 34 30 
info@kluweropleidingen.be / www.kluweropleidingen.be 

• • • • • • •

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

•

NHA Thuiscursussen
2000 Antwerpen / + 32 03 257 51 91 
info@nha.be / www.nha.be

• • • • •

Ogilvy-ic
Antwerpen / Brussel / London / + 32 3 216 19 62 
grace@ogilvy-ic.com / www.ogilvy-ic.com

• • • •

Onyx Online Learning
Enlightening Growth

Onyx Online Learning
9220 Hamme / + 32 9 269 80 21 
e-learning_op_maat@onyxonlinelearning.com / www.onyxonlinelearning.com

• • • • • •  • •

OPP België
1831 Diegem / + 32 2 709 29 19 
belgium@opp.com / www.opp.com/nl-BE

• • •

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

• •

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

• • •
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TECHNIEK & TECHNOLOGIE •
TAALOPLEIDINGEN •

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

COMPUTER & AUTOMATISERING •
MILIEU, VEILIGHEID EN KWALITEIT •

INTERNE BEDRIJFSORGANISATIE •
MANAGEMENTVAARDIGHEDEN •

MANAGEMENT •

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

• • • • •

T&C Services, Training & Consultancy
9150 Rupelmonde / + 32 3 744 21 66 
info@tcservices.be / www.tcservices.be

• • • •

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

• • • •

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

• • • • • •  • •

Training & Coaching Square 
1731 Zellik / + 32 477 62 62 32 
contact@coachingsquare.be / www.trainingcoachingsquare.com

• • •

Training Solutions
9420 Erpe-Mere / + 32 53 21 69 27 
training@trainingsolutions.be - www.trainingsolutions.be

• •

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

• • • •  • •

Van Kelst & Co
3400 Wange / + 32 016 82 36 96 
info@vankelst.com / www.vankelst.com

• • •

Vinçotte Academy 
1800 Vilvoorde / + 32 2 674 57 11 
academy@vincotte.be / www.vincotte-academy.be

• •

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

• • •

LEREN OP MAAT



OPEN OPLEIDINGEN

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

139033 21-08-17 _ Immersion linguistique en néerlandais (cours particuliers) __ 1040

139024 21-08-17 _ Immersion linguistique en anglais en petit groupe _________ 1040

139040 21-08-17 _ Immersion linguistique en anglais (cours particuliers) ______ 1040

139020 21-08-17 _ Immersion linguistique en néerlandais en petit groupe _____ 1040

139017 28-08-17 _ Taalbad duits - privécursus ____________________________ 1040

139010 28-08-17 _ Taalbad engels - privécursus __________________________ 1040

139002 28-08-17 _ Taalbad nederlands - privécursus ______________________ 1040

COMPUTER EN AUTOMATISERING
ALGEMENE COMPUTEROPLEIDINGEN
Financiële-, Installatie- en E(RP)-software,  
Introductie tot PC, Office Pakketten …
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

138009 14-06-17 _ Excel Experience Day 2017 ____________________________ 1120

138052 14-06-17 _ Financiële gegevens verwerken en rapporteren met MS Excel 2030

137681 22-06-17 _ Office: uw rechterhand bij eventorganisatie _______________ 2030

137208 23-06-17 _ Succesvol samenwerken in Outlook: manage uw mailbox(en) 2030

137645 27-06-17 _ MS Excel Turbotraining: van basic naar advanced __________ 3000

137649 19-09-17 _ MS Excel voor hr ____________________________________ 1120

138012 20-09-17 _ Excel PowerPivot met gestructureerde data ______________ 1120

138065 03-10-17 _ Functionele analyse: opleiding _________________________ 3000

138051 03-10-17 _ Financiële gegevens verwerken en rapporteren met MS Excel 1120

138013 05-10-17 _ Excel PowerPivot met gestructureerde data ______________ 2030

124904 05-10-17 _ Boordtabellen in excel ________________________________ 9000

COMPUTER EN AUTOMATISERING
Opleidingstrajecten, Informatica en Automatiseren voor 
IT-ers, IT-beveiliging, ICT Management
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

135507 21-06-17 _ ISEB-ISTQB Foundation Certificate in Software Testing _____ 3000

116603 22-06-17 _ Cobit® 5 assessor ___________________________________ 1050

116597 18-09-17 _ Iso-iec 27001 foundation ______________________________ 1050

116572 25-09-17 _ Itil® release, control & validation (rcv) & exam ____________ 1050

70657 _ 01-10-17 _ It strategie & organisatie ______________________________ 1000

93150 _ 04-10-17 _ Itil® foundation & examen ____________________________ 9051

TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
ID ____ START___ OPLEIDINGSTITEL ______________________________ POSTCODE

95710 _ 12-06-17 _ Shut-down planning _________________________________ 9000

138755 12-06-17 _ Werkvoorbereiding en planning ________________________ 2018

120302 20-06-17 _ Lean maintenance ___________________________________ 9000

138759 6-09-17 __ Hellend dak specialist 2017 ____________________________ 9052

138765 6-10-17 __ Klimatisatie van gebouwen ____________________________ 2018

93182 _ 9-10-17 __ Efficient problem solving with the kepner-tregoe foundation _ 1050

138719 10-10-17 _ Business process management van A tot _________________ 1982

KENNISPARTNER
VOOR UW KMO

Praktijkgerichte opleidingen 
en consultancy

Kwaliteit I Lean I Six Sigma
Milieu I Veiligheid I Duurzaamheid

Management I HR I Vaardigheden I L&D
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AUTOMOTIVE

Allanta vzw   www.allanta.be   info@allanta.be   +32 11 870 944

OPLEIDINGEN
Ons aanbod varieert van open dagopleidingen, seminaries en workshops 
tot langlopende leertrajecten op maat en bedrijfsinterne trainingen, 
afgestemd op de strategie en doelstellingen van uw organisatie. Welke 
opleidingsvorm u ook verkiest, Allanta gaat prat op een zeer persoonlijke 
en praktijkgerichte aanpak.

CONSULTANCY
Allanta bestaat uit een uitgebreid team van consultants die stuk voor stuk 
kunnen terugblikken op een mooie carrière in de praktijk. Dankzij de grote 
verscheidenheid van specialisatiedomeinen binnen ons team, kunnen wij 
u steeds een kennispool ter beschikking stellen en een totaaloplossing 
aanreiken. 

Allanta_adv_A5.indd   1 24/05/2017   16:20
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EEN SURVIVAL KIT VOOR L&D
Als je wil weten waarom zoveel organisaties worstelen met het overbrengen en toepassen van het geleerde  
naar de werkvloer, kan je gewoon kijken naar de manier waarop ze opleidingsinitiatieven evalueren.

Het correct evalueren van leerinitiatieven en het inschatten van hun toegevoegde waarde blijkt voor veel organisaties moeilijk. Dit kan echter 
absoluut geen reden zijn om zich te verlaten op een 'happy sheet' en zich tevreden te stellen met een KPI als “het aantal uren opleiding /FTE in de 
organisatie”. Zo'n gedrag maakt immers dat opleidingsinitiatieven én L&D nog meer onder druk komen dan nu al het geval is, wegens een gebrek 
aan voeling met resultaten on-the-job. 

Organisaties stellen zich steeds meer vragen zoals:
› Wat brengt L&D op voor de organisatie? 
· Wat hebben de medewerkers geleerd en wat blijft hangen?
·  Hoe is de transfer naar de werkvloer in kaart gebracht en welke initiatieven werden er ontwikkeld  

om deze te borgen?

In mijn gesprekken met HR/L&D-verantwoordelijken valt op dat de nood om hier data over te verzamelen steeds groter wordt. Er is wel degelijk een 
bewustzijnsverandering aan de gang, maar het gevoel van urgentie is vooralsnog niet aanwezig. Het resultaat is dat organisaties blijven aan-
modderen met happy sheets of een korte bevraging van de medewerker. In het beste geval volgt dan nog een korte interventie tijdens het jaarlijks 
performance gesprek. Hierdoor raken leidinggevenden hun geloof kwijt in de effectiviteit van de L&D-initiatieven. Medewerkers en hun managers 
menen dat de opleiding heeft gefaald als ze na het 'opleidingsevent' weinig of geen resultaten halen. Een gevoel dat bovendien wordt versterkt door 
een gebrek aan post-training opvolging.
Neem maar eens het voorbeeld van een chemische fabriek waar operatoren een nieuwe procedure moeten aanleren voor een nieuw onderdeel van 
de installatie. Zou jij als deelnemer aan de opleiding niet opgelucht zijn als je zou weten dat ook je naaste collega's de procedure juist hebben 
begrepen? Zou je als leidinggevende geen zekerheid willen hebben dat die operatoren niet alleen de materie kennen maar die ook veilig in de prak-
tijk kunnen omzetten? Iedereen is het er over eens dat er in deze gevaarlijke context geen ruimte is voor slordigheden in de opleiding, noch voor de 
niet-bevestiging dat de juiste vaardigheden of kennis zijn aangescherpt of verworven. Er is al zeker geen ruimte voor een eventuele onzekerheid 
over zorgvuldige toepassing.
Die gedrevenheid naar resultaat in levensgevaarlijke settings zou er volgens mij ook mogen zijn als het gaat over de andere thema’s binnen leren 
en ontwikkeling.

Als trainer, coach en facilitator werkte ik de laatste 17 jaar samen met honderden bedrijven. Die organisaties schalen in grootte van een tiental 
tot meerdere duizenden werknemers. In deze samenwerking met L&D-verantwoordelijken kwamen we tot de vaststelling dat L&D niet alleen nood-
zakelijk, maar ook van groot strategisch belang is. Managers vertellen me dat de businessomgeving erg snel verandert en dat hun medewerkers 
daardoor snel en effectief geholpen moeten worden (via allerlei vormen van leren) om met die nieuwe omgeving om te gaan. Het sleutelwoord daarbij 
is effectief.
Bersin by Deloitte toont in een onderzoek van februari 2016 aan waar bedrijven echt geïnteresseerd in zijn (figuur 1) De leertevredenheid (happy 
sheets) wordt door quasi 100% van de deelnemende bedrijven in kaart gebracht, maar is van relatief weinig waarde voor de organisatie. Impact op 
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Zo gebruiken we het: 2015 vs 2016
Om leeroplossingen aan te passen _____________________ 63 ➚ 66

Om impact te verhogen ____________________________ 40 ➚ 47

Als bewijsmateriaal voor het management _______________ 34 ➚ 47

Als verantwoording voor externe normering _______________ 15 ➚ 18

We doen er niet veel of niks mee _______________________8 ➘ 6

Wat evalueren we?What do we need to measure?
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Bron: Onderzoeken Stimulearning 2014-2017Source: The State of Learning Measurement - Bersin by Deloitte - February 2016
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ZOOM OP ROEM

het gedrag/job performantie en talent daarentegen wordt door minder van de helft van de bedrijven in kaart gebracht maar scoort veel waardevoller. 
Ook in België worden idem scores gehaald (figuur 2). 

Vandaar dat er in organisaties een noodzakelijke en intense aandacht moet gaan naar hoe de investeringen in L&D kunnen bijdragen aan de 
strategische doelstellingen van het bedrijf. Ik geef je hieronder 3 tools mee die je daarbij kunnen helpen: 

1 IMPACT MAP 

Zorg ervoor dat je voor aanvang van de opleiding niet alleen leerdoelstellingen in kaart brengt maar ook hoe de medewerker, de leidinggevende 
én de organisatie kunnen vaststellen dat er een effectief leereffect heeft opgetreden. 

Wat wil ik leren? Wat ga ik doen? Mijn resultaten Resultaten organisatie

Feedback model DESC*
Smart doelstelling ivm 
toepassen van DESC in 

interactie met mijn team

Hogere kwaliteit van instructies 
en terugkoppeling

Daling in defecten onmiddellijk 
na productie

Van links naar rechts geeft de tabel je een idee WAAROM je het geleerde zou moeten toepassen (om de gewenste organisatieresultaten te behalen)

Van rechts naar links geeft de tabel je een idee HOE je de gewenste organisatieresultaten kunt bereiken

Het maken van deze impact map voor uw opleidingsinspanningen, helpt ook de leidinggevende om na te danken over welke verwachtingen hij/
zij kan hebben in verband met de opleiding die wordt georganiseerd. Het verplicht beide partijen, zowel L&D als de business om na te denken 
over het finale doel, namelijk ‘Hoe wordt de organisatie er beter van?’. 

2 ROEM

ROEM is een internetapplicatie die een verlengstuk is van de Impact Map.
Het stelt organisaties in staat om leerdoelstellingen en verwachtingen van deelnemers af te stemmen op elkaar, in kaart te brengen, het leren 
te testen vooraf en nadien, maar kan ook nagaan of de gewenste effecten op de werkvloer zijn gerealiseerd. 
Als organisaties aan het werk gaan met ROEM als werkinstrument verhoogt de interactie met de leidinggevenden aanzienlijk. Zij beseffen hierdoor 
sneller en duidelijker dat opleiding geen ‘event’ is maar een ‘proces’ waarbij de leidinggevende/de business een zeer grote rol te spelen heeft. Ze 
ervaren deze betrokkenheid aan de ene kant als een uitdaging en aan de andere kant wordt heel duidelijk de verantwoordelijkheid van het opleidings- 
effect opengetrokken van opleider over werknemer naar de context en de leidinggevende van de medewerker die de opleiding volgt.
ROEM brengt de resultaten van leren ook grafisch in kaart als feedback, beschikbaar voor alle stakeholders.

3 VERSTERKENDE TRAJECTEN

Een versterkend traject bestaat uit een reeks van korte interventies nà een opleidingsmoment (e-learning, klassikaal, flipped learning, etc.) 
waarbij de medewerker de mogelijkheid krijgt om datgene wat hij/zij geleerd heeft, te verankeren en toe te passen. Cruciaal daarbij zijn zowel 
de looptijd, de korte afwerktijd en de juiste definitie van de versterkingsdoelstellingen. Door medewerkers gedurende een langere tijd (6 tot 12 
weken) met éénzelfde thema te confronteren worden ze gestimuleerd om te focussen op dat ene thema.
Versterkingsdoelstellingen wijken af van leerdoelstellingen omdat het typisch focust op wat we in de impact map “wat ga ik doen”,“mijn resul-
taten” en “organisatie doelstellingen” noemen. Het leren wordt maximaal gericht op gedragsversterking/verankering. 
Bij versterkingsdoelstellingen wordt de materie van het opleidingsmoment in diverse vormen terug aangeboden, samen met business cases en 
met uitnodigingen om dingen toe te passen die uit het leren naar voor komen. 

Zowel de Impact Map, ROEM als de Versterkende Trajecten helpen organisaties om hun L&D-budgetten beter te verdedigen. Alle 3 brengen ze op hun 
manier in kaart waar het voor de organisatie om gaat: ‘gewenste wijziging in gedrag.’

Als diezelfde Bersin (zie figuur) in een latere L&D bijdrage aangeeft dat hij L&D als aparte afdeling in de organisatie liever ziet verdwijnen, dan moet 
het duidelijk zijn dat het dan gaat over de L&D afdeling die eerder op het leereffect is toegespitst dan op het “gedragseffect”. 

Eric Van Camp staat al 17 jaar organisaties bij in hun groeiproces als Reinforcer, Coach, Trainer en L&D consultant. Daarbij 
spitst zijn activiteit zich toe op communicatie, leadership en persoonlijke efficiëntie, waarbij hij zich onderscheidt door het 
aanbieden van versterkingstrajecten via een online app om resultaten van leren te versterken, te meten en te rapporteren. 

*DESC: Describe, Express, Solve, Conclude is een feedback model dat je helpt om feedback correct te formuleren.


