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Kostprijs
De kostprijs staat per thema vermeld en is
voor één groep (Incl.: onkosten en
verplaatsing trainer, syllabi, attesten …).
Onze vormingen zijn btw-vrijgesteld, voor
coaching betaalt u 21% btw.

Betalingsmodaliteit
De betaling van de vorming gebeurt na
ontvangst van de factuur.
Attesten sturen we na betaling op, een
kopie van de aanwezigheidslijst
kan u verkrijgen op verzoek.

Hoe inschrijven		
Mail uw aanvraag naar info@vzwvorm.be
Schrijf in via de website www.vzwvorm.be

Verandering vormt
de rode draad
doorheen vzw Vorm
dit voorbije jaar.

Het voorbije jaar breidden we Probis group uit

Daarnaast verhuisden we in juni naar ons

door een fusie met CC Consult en CC Select.

nieuwe kantoor in Aalter. De broodnodige

Dit bracht ook voor vzw Vorm nieuwe opportuni-

extra ruimte werd snel ingevuld en we

teiten: een kantoor in Brussel maakt dat we ook

konden een item afchecken op onze wensenlijst,

centraal klanten kunnen ontvangen, we kunnen

nl. een mooi en groot vormingslokaal. Daarin

op basis van de ervaring van CC Consult en

organiseren we open opleidingen, workshops, …

CC Select ons aanbod voor lokale besturen en

maar we verhuren het lokaal ook aan geïnteres-

overheden uitbreiden, …

seerden. Neem gerust een kijkje op onze
website voor meer info. Natuurlijk is iedereen

Ons logo en onze huiskleuren sinds 1996

ook welkom in onze nieuwe kantoren!

werden vervangen door een frisse en moderne

Annulering
Tot 14 dagen voor de vorming gratis,
daarna rekenen we 50% van de kostprijs
aan. Kostprijs indien annulatie
op de dag zelf = 100%

Inlichtingen
Voor inlichtingen, offerte-aanvragen, …
kan u steeds bij ons team terecht
per mail of telefonisch.
Vzw Vorm is een erkend opleidingscentrum (erkenningsnummer: 200201097).

huisstijl. Ook onze website werd onder handen
genomen om hem nog gebruiksvriendelijker

Liesbeth Ponsaerts (coördinator)

te maken.

vzw Vorm
Brugstraat 93 - 9880 Aalter - +32 (0)50 84 10 57
info@vzwvorm.be - www.vzwvorm.be

Inhoudstafel

Praktische info

VZW VORM
Brugstraat 93
9880 - Aalter - België
Tel: 050 - 84.10.57
www.vzwvorm.be
info@vzwvorm.be
BTW BE-0458.720.324
HR in de zorg BE

MEEDENKEN | MEEDOEN | MEEGROEIEN

Probis group maakte het voorbije jaar ook een
waarde-oefening. Als onderdeel van de Probis
group onderschrijven we met het Vorm-team
ten volle deze waarden:
RESPECT
We kunnen maar respectvol zijn als we aanvaarden dat iedereen verschillend is en tegelijkertijd
inzien dat verschillend zijn een meerwaarde
biedt. Waardering opbrengen voor elkaar en verdraagzaamheid tegenover de ander vormen de
tweede en de derde grote pijler van respectvol
zijn. Respectvolle mensen laten anderen ook in
hun eigenwaarde en zien hen als gelijkwaardig.
POSITIEF KRITISCH
Kritiek beschouwen we niet als negatief omdat
we de zaken eerst evalueren en onze mening op
een constructieve manier kenbaar maken. Wel
durven we dingen in twijfel trekken om ze beter
te maken. Als we denken dat het beter is, durven
we ook voorstellen om de zaken anders aan te
pakken.
LOYALITEIT
Zich verbonden voelen met de organisatie en
proberen te voldoen aan de verwachtingen van
de organisatie.
INTEGRITEIT
Handhaven van algemene of professionele
sociale en ethische normen en waarden,
ook bij druk van buitenaf om hiervan af te wijken.
TEAMWERKING EN SAMENWERKING
Onze inspanningen bundelen voor een
gemeenschappelijk doel, dat is teamwerk en
samenwerking voor ons. Daarbij geeft ieder
van ons het beste van zichzelf om tot goede
resultaten te komen. Samenwerken biedt
het voordeel dat we er allemaal sterker
door worden, waardoor we meer dingen
kunnen doen.

Waarom kiezen
voor Vzw Vorm?
â Met ons ruim aanbod
specialiseren wij ons in de
zorg- en dienstensector.
â Voor alle medewerkers
â Meer dan 8.000 cursisten geven
ons een tevredenheidsscore
van 87%.
â Geen gecompliceerde theorieën,
maar praktijkvoorbeelden,
oefeningen en veel interactie.
â Al onze docenten en trainers 		
hebben werkervaring in
de zorg- en dienstensector.
â Volledige administratieve
begeleiding.
â Flexibele organisatie in
heel Vlaanderen.
â Q-for gecertificeerd (5de maal).
â Samenwerking met Probis
Consulting, CC Consult,
CC Select en Carejobs.be
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OMGAAN MET...

DEMENTIE
ANDERE THEMA’S

IN DE KIJKER

Humor en aanraking in de zorg
bij personen met dementie
Humor kan veel betekenen in de communicatie met mensen met
dementie. Het kan de zorgvrager en zorggever dichter bij elkaar
brengen waardoor communiceren makkelijker wordt. De gevoelens en
emoties blijven bijzonder levendig. Zonder de ‘filter’ van het verstand
voor de humor van mensen met wie ze praten, voor de sfeer in huis.

2

HUMOR IN DE ZORG BIJ
PERSONEN MET DEMENTIE

1 X 3 UUR

€ 580

3

ZINVOLLE ACTIVITEITEN
VOOR BEWONERS MET DEMENTIE

1 X 3 UUR

€ 580

4

DE INVLOED VAN DE OMGEVING
OP PERSONEN MET DEMENTIE

1 X 3 UUR

€ 580

5

DEMENTIE: BASIS

2 X 3 UUR

€ 1160

6

DEMENTIE EN PSYCHISCHE
STOORNISSEN

1 X 3 UUR

€ 580

7

RELAXATIEMOMENTEN

1 X 3 UUR

€ 580

8

BELEVINGSGERICHT CONTACT
MET PERSONEN MET DEMENTIE

2 X 3 UUR

€ 1160

9

DE PERSOONSGERICHT THEORIE
VAN TOM KITWOOD

1 X 3 UUR

€ 580

10

BEGRIJPEN EN BEGELEIDEN VAN
MOEILIJK GEDRAG

1 X 3 UUR

€ 610

11

BEGRIJPEN EN BEGELEIDEN VAN
MOEILIJK GEDRAG: VERDIEPING

1 X 3 UUR

€ 610

12

BEGELEIDEN VAN FAMILIE VAN
BEWONERS MET DEMENTIE

1 X 3 UUR

€ 580

Lachende gezichten om je heen zien, maakt mensen rustig en gelukkig.
Horen lachen is ook een vorm van communicatie. De kleine vreugdes
van alledag bieden kansen om blij te zijn. En met humor kun je tal van
moeilijke situaties ontmijnen en overwinnen.
Personen met dementie voelen soms hun lichaam niet meer of zijn net
heel gevoelig op bepaalde lichaamsdelen. Hoe en waar raken we hen
best respectvol aan? Hoe kunnen we beter afstemmen en toenaderen?
Hoe kunnen we meer zorg toedienen vanuit de beweging en minder
vanuit de gedachte?

HUMOR EN AANRAKING IN DE ZORG
BIJ PERSONEN MET DEMENTIE

2 X 3 UUR

ANDERE THEMA’S

IN DE KIJKER

worden deze mensen zelfs gevoeliger voor wat ‘in de lucht hangt’,

1
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Veerkracht in lijden

14

VERWENZORG

1 X 3 UUR

€ 580

Als medewerker in de gezondheidszorg wordt je geconfronteerd met

15

GEDEELDE OF ONDERHANDELDE ZORG

1 X 3 UUR

€ 580

16

DE BEWONER KOMT NIET ALLEEN

2 X 3 UUR

€ 1160

17

EN JIJ? HOE GEEF JIJ ZORG?

1 X 3 UUR

€ 580

18

EN JIJ? HOE GEEF JIJ ZORG?:
VERDIEPING

1 X 3 UUR

€ 580

19

ZORGZAAM OMGAAN MET
DE HULPVRAGER

1 X 3 UUR

€ 580

20

MAG IK OOK IETS ZEGGEN? OVER
INSPRAAK VAN DE BEWONER

1 X 3 UUR

€ 580

21

OMGAAN MET LASTIG GEDRAG
VAN BEWONERS

1 X 3 UUR

€ 580

22

OMGAAN MET PERSONEN MET
PSYCHISCHE STOORNISSEN

2 X 3 UUR

€ 1160

23

OMGAAN MET PERSONEN MET
PSYCHISCHE STOORNISSEN:
VERDIEPING

1 X 3 UUR

€ 580

24

IS FAMILIE MOEILIJK OF
HEEFT ZE HET MOEILIJK?

1 X 3 UUR

€ 580

25

OMGAAN MET LEVENSVRAGEN

1 X 3 UUR

€ 580

26

OMGAAN MET VERLIES EN ROUW

2 X 3 UUR

€ 1160

27

EENZAAMHEID BIJ OUDEREN

1 X 3 UUR

€ 580

28

DISCRETIE IN JE JOB

1 X 3 UUR

€ 580

29

SMAKELIJK ETEN! MOTIVEREN
VAN HET MAALTIJDGEBEUREN

1 X 3 UUR

€ 580

30

GESPREKKEN VOEREN MET BEWONERS

1 X 3 UUR

€ 580

31

WEERHAAKJES IN DE ZORG

1 X 3 UUR

€ 580

32

WEERHAAKJES IN DE ZORG:
VERDIEPING

1 X 3 UUR

€ 580

33

ACTIVEREN VAN BEWONERS
VOOR ACTIVITEITEN

1 X 3 UUR

€ 580

mensen die lijden, in de breedste zin van het woord. Soms ben je niet
in staat hierop impact te hebben; hetzij door je functie of je positie, of
omdat sommige vormen van lijden niet simpelweg op te lossen zijn.
Je kan je als medewerker machteloos voelen en loopt het risico het
lijden van de ander met je mee naar huis te nemen. Hoe zorg je dat je
voldoende veerkracht hebt om hier mee om te gaan? Wat kan je met je
gevoelens doen en hoe voorkom je dat het lijden ook voor jou ondraaglijk wordt? Deze workshop gaat over veerkracht, over omgaan met de
stress die bij ons werk komt kijken. We zorgen voor de ruimte voor het
delen van goede tips met elkaar. Samen sta je immers sterker, ook in de
zorg. Zorgen die je deelt, hoef je niet meer alleen te dragen.

13

VEERKRACHT IN LIJDEN

1 X 3 UUR

€ 1160

Meer info over deze thema’s?

www.vzwvorm.be/opleidingen

€ 580
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COMMUNICATIE

BEROEPSVAARDIGHEDEN
ANDERE THEMA’S

IN DE KIJKER

Belrai
Na het voltooien van deze interactieve opleiding weet u wat BelRAI
inhoudt en hoe u de BelRAI LTCF invult, alsook hoe u met de resultaten
aan de slag kan. Tijdens de eerste opleidingsdag brengen onze trainers
u de nodige theoretische en praktische kennis bij. Na een oefenperiode
van enkele weken, waarbij u binnen uw eigen werkveld aan de slag gaat
met BelRAI, blikken we in een halve terugkomdag terug op de opgedane
kennis en de toepassing ervan in de praktijk.

34

BELRAI

3 X 4 UUR

CORRECT GEBRUIK
VAN DE KATZ-SCHAAL

1 X 3 UUR

€ 580

36

WET OP VERPLEEGKUNDIGE EN ZORGKUNDIGE HANDELING IN DE PRAKTIJK

1 X 3 UUR

€ 580

37

KOKEN MET AANDACHT VOOR DIËTEN

1 X 3 UUR

€ 580

38

NOTEREN IN HET ZORGDOSSIER

1 X 3 UUR

€ 580

39

DRINGENDE HULPVERLENING VOOR
DE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER

1 X 3 UUR

€ 580

40

DRINGENDE HULPVERLENING
VOOR NIET-GEKWALIFICEERDEN

1 X 3 UUR

€ 580

41

DRINGENDE HULPVERLENING:
EEN OPFRISSING

1 X 3 UUR

€ 580

42

PROFESSIONEEL SCHOONMAKEN
IN DE OUDERENZORG

1 X 3 UUR

€ 580

€ 2100

43
44

Meer info over deze thema’s?

www.vzwvorm.be/opleidingen

HYGIËNE IN DE GROOTKEUKEN
WONDZORG

45

WONDZORG: EEN OPFRISSING

46

PIJN, PIJNBELEVING EN
PIJNMANAGEMENT

ANDERE THEMA’S

IN DE KIJKER

35

1 X 3 UUR
2 X 3 UUR
1 X 3 UUR
1 X 3 UUR

€ 580
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Ontwikkel je groeimindset:
van feedback naar feedforward!

51

IK RODDEL, JIJ RODDELT,
WIJ RODDELEN!

1 X 3 UUR

€ 580

52

HELP! HET VERANDERT!

2 X 3 UUR

€ 1160

53

MENTORSCHAP OVER STAGIAIRS

2 X 3 UUR

€ 1160

54

VAN EEN KLACHT NAAR EEN GLIMLACH

1 X 3 UUR

€ 580

55

VAN KLANTGERICHT NAAR CUSTOMER
DELIGHT: INTRODUCTIE

1 X 3 UUR

€ 610

56

VAN KLANTGERICHT NAAR CUSTOMER
DELIGHT: AMBASSADEUR

2 X 3 UUR

€ 1220

57

VAN KLANTGERICHT NAAR CUSTOMER
DELIGHT: EXPERT

2 X 3 UUR

€ 1220

58

BASISPRINCIPES VAN COMMUNICATIE

2 X 3 UUR

€ 1160

59

HET GEVEN EN KRIJGEN VAN FEEDBACK

2 X 3 UUR

€ 1160

60

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN:
HOE DOE JE DAT?

1 X 3 UUR

€ 580

61

COMMUNICEREN MET DOKTERS

1 X 3 UUR

€ 580

62

VERBINDENDE COMMUNICATIE:
BASIS

2 X 3 UUR

€ 1220

63

VERBINDENDE COMMUNICATIE:
VERDIEPING

2 X 3 UUR

€ 1220

64

ASSERTIVITEIT

2 X 3 UUR

€ 1160

65

VERGROOT JE ZELFVERTROUWEN

2 X 3 UUR

€ 1160

66

HOE EVIDENT ZIJN EVIDENTIES?

1 X 3 UUR

€ 580

67

KEN JE COLLEGA'S

2 X 3 UUR

€ 1160

68

NAAR EEN PROFESSIONELE
GROEPSDYNAMIEK

2 X 3 UUR

€ 1160

69

GENERATIES OP DE WERKVLOER

1 X 3 UUR

€ 580

70

PETER- EN METERSCHAP IN DE PRAKTIJK

2 X 3 UUR

€ 1160

71

AGRESSIE … WAAROVER PRATEN WE?

2 X 3 UUR

€ 1160

72

AGRESSIE AAN DE BALIE

2 X 3 UUR

€ 1160

73

BOEIEND PRESENTEREN

2 X 3 UUR

€ 1160

74

SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER

1 X 3 UUR

€ 580

Verandering in de organisatie vraagt een grote wendbaarheid en
groeimindset van de medewerkers. Het ontwikkelen van een open
constructieve feedbackcultuur zorgt dat verandertrajecten uitdagingen
worden en het bevordert de groeimindset van medewerkers.
Deze groeimindset resulteert in meer bevlogenheid en werkplezier.
In deze workshop detecteren we de weerstanden tot het geven en
ontvangen van feedback in relatie tot het model van de groeimindset
van Carol Dweck. We dagen de deelnemers uit om na te denken hoe ze
in de eigen organisatie een open feedbackcultuur kunnen hanteren.
We reiken concrete methodieken aan om deze feedbackcultuur
te bevorderen.

50

ONTWIKKEL JE GROEIMINDSET:
VAN FEEDBACK NAAR FEEDFORWARD!

2 X 3 UUR

€ 1160

€ 1160
€ 580
€ 580

47

PALLIATIEVE ZORG

1 X 3 UUR

€ 580

48

OBSERVEREN, ANALYSEREN EN
RAPPORTEREN IN DE ZORG

1 X 3 UUR

€ 580

49

WETTELIJK KADER VAN
MEDICATIEBEDELING IN EEN WZC

1 X 3 UUR

€ 580
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LEIDING GEVEN

HET EIGEN WELZIJN
ANDERE THEMA’S

IN DE KIJKER
76

KEN JEZELF!

2 X 3 UUR

€ 1160

Vanuit de positieve psychologie wordt optimisme naar voren geschoven

77

EMOTIONELE BELASTING IN DE ZORG

1 X 3 UUR

€ 580

78

STOPPEN MET PIEKEREN

1 X 3 UUR

€ 580

als dé competentie om te ontwikkelen. Wat betekent dit precies en
Je leert in deze workshop de belangrijkste principes van positieve
79

psychologie, de voordelen van optimisme en welke rol het kan

80

Talentdetectie voor teams: hoe het
beste uit elkaar naar boven halen?

103

INTRODUCTIE IN LEAN MANAGEMENT

2 X 3 UUR

€ 1310

104

LEAN MANAGEMENT: AAN DE SLAG

10 X 3 UUR

€ 6700

105

HET LEAN-GAME

2 X 3 UUR

€ 1230

106

NAAR EEN AANGENAME
SFEER OP DE WERKVLOER

2 X 3 UUR

€ 1220

107

VERGROOT DE BETROKKENHEID VAN
UW MEDEWERKERS

2 X 3 UUR

€ 1220

108

ZIEKTEVERZUIMBELEID:
HOE PAK IK HET AAN?

2 X 3 UUR

€ 1220

109

HET VOEREN VAN EFFECTIEVE
VERZUIMGESPREKKEN

2 X 3 UUR

€ 1220

110

HET VOEREN VAN EXIT-GESPREKKEN

2 X 3 UUR

€ 1220

111

ONTWIKKELINGSGESPREKKEN EN
MOTIVERENDE GESPREKSTECHNIEKEN

2 X 3 UUR

€ 1220

112

VAN MOEILIJKE GESPREKKEN
‘MOEDIGE’ GESPREKKEN MAKEN

2 X 3 UUR

€ 1220

113

VERBINDENDE COMMUNICATIE
VOOR LEIDINGGEVENDEN: BASIS

2 X 3 UUR

€ 1220

114

VERBINDENDE COMMUNICATIE VOOR
LEIDINGGEVENDEN: VERDIEPING

2 X 3 UUR

€ 1220

115

HET OMBUIGEN VAN WEERSTAND

2 X 3 UUR

€ 1220

116

CONFLICTEN COACHEN

2 X 3 UUR

€ 1220

117

OMGAAN MET AGRESSIE:
OPVANGGESPREK

2 X 3 UUR

€ 1160

118

POSITIEF OMGAAN MET STRESS OP DE
WERKVLOER VOOR LEIDINGGEVENDEN

1 X 3 UUR

€ 610

Omdenken: anders omgaan
met fouten vanuit omdenken

119

WEES DE BURN-OUT VOOR!

2 X 3 UUR

€ 1220

120

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

2 X 3 UUR

€ 1220

Het overkomt ons allemaal wel eens: we maken een fout, we vergissen

121

DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID

1 X 3 UUR

€ 610

122

EFFICIËNT VERGADEREN

1 X 3 UUR

€ 610

123

21STE EEUWSE LEIDER: INZICHT
IN NIEUWE LEIDERSCHAP EN
ORGANISATIEMODELLEN

1 X 3 UUR

€ 610

124

NLP PRINCIPES TOEGEPAST OP JOUW
ORGANISATIE

1 X 3 UUR

€ 610

In een steeds veranderende maatschappij, heb je een organisatie nodig
met wendbare teams. Een goed functionerend team doet, reflecteert,
leert, stuurt zichzelf bij, … Hoe kunnen medewerkers elkaar aanvullen,

RESET JE BREIN: UIT JE PIEKERMINDSET
NAAR EEN GROEIMINDSET

1 X 3 UUR

WEL IN JE VEL

1 X 3 UUR

€ 580

helpen groeien en het beste in elkaar naar boven brengen?
Door zelfinzicht en inzicht in elkaars talenten helpen collega’s elkaar al

spelen in jouw job en dagelijks leven. We gaan aan de slag met
praktische oefeningen.

ANDERE THEMA’S

IN DE KIJKER

Optimisme kan je leren
hoe kan je dit inzetten om de sfeer in jouw organisatie te veranderen?

€ 580

een flinke eind op weg. In deze korte workshop ontdek je wat jouw
talenten zijn en die van je teamgenoten. Je leert hoe je deze talenten

81
82
75

OPTIMISME KAN JE LEREN

1 X 3 UUR

Meer info over deze thema’s?

www.vzwvorm.be/opleidingen

€ 580

GEMOTIVEERD AAN DE SLAG BLIJVEN
ENERGIELEKKEN OP HET WERK
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1 X 3 UUR
2 X 3 UUR

€ 580
€ 1220

83

ENERGIELEKKEN OP HET WERK:
VERDIEPING

1 X 3 UUR

€ 610

84

HARTCOHERENTIE: MET ADEMHALING
JE STRESS DE BAAS

1 X 3 UUR

€ 580

85

DRAAG ZORG VOOR JE EIGEN ENERGIE:
OMGAAN MET STRESS

1 X 3 UUR

€ 580

86

WEES DE BURN-OUT VOOR!

2 X 3 UUR

€ 1160

87

HUMEUR? HUMOR!

1 X 3 UUR

€ 580

88

KRACHT VAN STILTE

1 X 3 UUR

€ 580

89

HOE BEREID IK MIJN FUNCTIONERINGSEN EVALUATIEGESPREK VOOR?

1 X 3 UUR

€ 580

90

WERKEN VANUIT JE TALENTEN

2 X 3 UUR

€ 1220

91

WERKEN AAN MIJN COMPETENTIES

1 X 3 UUR

€ 610

kan inzetten in de groep, en hoe je ervoor zorgt dat ze energie en
voldoening geven. De workshop biedt ervaringsgerichte oefeningen.

100

TALENTDETECTIE VOOR TEAMS:
HOE HET BESTE UIT ELKAAR
NAAR BOVEN HALEN?

2 X 3 UUR

€ 1220

Alleen natte baby’s houden van
verandering. Hoe verandering
emotioneel ondersteunen?
Je wilt verandering doorvoeren en merkt dat mensen “ja” zeggen maar
“nee” doen. Hoe kan je ervoor zorgen dat de verandering effectief
doorvoelt en belichaamd wordt door jouw medewerkers? Je leert de
principes kennen van effectieve verandering ook op emotioneel niveau.
Je herkent weerstanden en je leert er mee om te gaan. Je kan duidelijk
en helder communiceren rond deze weerstand. We gaan voor duurzame

92

MAAK JE ZICHTBAAR OP JE WERK!

2 X 3 UUR

€ 1220

93

HOE KRIJG IK HET GEDAAN?

2 X 3 UUR

€ 1220

94

MOTIVATIE: HOE WERKT DAT?

1 X 3 UUR

€ 580

95

MIJN MENING + JOUW MENING = GROEI

2 X 3 UUR

€ 1220

96

REAGEREN OP DISCRIMINATIE DOOR
KLANTEN OF COLLEGA'S

1 X 3 UUR

€ 580

97

RUGSPAREND WERKEN VOOR
ZORGPERSONEEL

2 X 3 UUR

€ 1150

98

RUGSPAREND WERKEN VOOR
NIET-ZORGPERSONEEL

1 X 3 UUR

€ 580

99

RUGSPAREND WERKEN:
EEN OPFRISSING

1 X 3 UUR

€ 580

verandering!

101

ALLEEN NATTE BABY'S HOUDEN VAN
VERANDERING. HOE VERANDERING
EMOTIONEEL ONDERSTEUNEN?

2 X 3 UUR

€ 1220

ons in iets of we zeggen of doen iets dat later toch niet zo handig blijkt
te zijn. Of… ? Misschien is het de moeite waard om de situatie om te
denken. Wat was het verwachte resultaat? En is het huidige resultaat een
verkeerd resultaat? Of leren we uit de fout iets dat ons sterker kan maken? We ontdekken hoe onze hersenen omgaan met fouten. We leren
het verschil tussen fixed mindset en growth mindset. Mensen met een
groei mindset slagen er beter in om positief te denken. We leren een
fout beschouwen als een ‘geschenk’ of een nieuw inzicht.
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OMDENKEN: ANDERS OMGAAN MET
FOUTEN VANUIT OMDENKEN

1 X 3 UUR

€ 610

vervolg van de opleidingen over
leiding geven op de volgende pagina ÚÚ

KLANTTEVREDENHEID
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ÜÜ vervolg van de opleidingen leiding geven
125

COACHEND LEIDERSCHAP: BASIS

2 X 3 UUR

€ 1300

126

COACHEND LEIDERSCHAP: VERDIEPING

2 X 3 UUR

€ 1300

128

KEN JEZELF ALS LEIDINGGEVENDE

3 X 3 UUR

€ 2100

129

CREATIEF DENKEN ALS
LEIDINGGEVENDE

2 X 3 UUR

€ 1220

130

BREINVRIENDELIJK LEIDEN

2 X 3 UUR

€ 1220

131

FEEDBACK GEVEN AAN MEDEWERKERS

1 X 3 UUR

€ 610

132

ACTIEF LUISTEREN

1 X 3 UUR

€ 610

133

DE DYNAMIEK VAN EEN TEAM

3 X 3 UUR

€ 1800

134

HET LEIDEN VAN VERANDERINGEN

3 X 3 UUR

€ 1800

135

DUURZAAM MOTIVEREN
VAN 4 GENERATIES

1 X 3 UUR

€ 620

136

KRACHTIG EN HELDER BESLISSEN

2 X 3 UUR

€ 1220

137

OPLOSSINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

2 X 3 UUR

€ 1300

138

OPLOSSINGSGERICHT COACHEN

6 X 3 UUR

€ 3200

139

INTRODUCTIE IN LEIDERSCHAPSSTIJLEN

2 X 3 UUR

€ 1220

140

DELEGEREN IS EEN KUNST

2 X 3 UUR

€ 1220

141

WEL IN JE VEL ALS LEIDINGGEVENDE

1 X 3 UUR

€ 620

142

BEGELEIDING VAN RE-INTEGRATIE
(VOOR LEIDINGGEVENDEN)

2 X 3 UUR

€ 1220

143

COMMUNICEREN MET RADEN VAN
BESTUUR

2 X 3 UUR

FUNCTIES
€ 1220
2%
4%

Wij passen ons vormingsaanbod voortdurend aan aan de wensen en
ambities van onze klanten. Daarom houden steeds de vinger aan de
pols van de brede zorg- en welzijnssector. Deze onderwerpen kunnen
tegenwoordig op heel wat interesse rekenen.

WELK MATERIAAL MOET ER VOORZIEN
WORDEN VOOR DE TRAINER?
Standaard vragen wij een beamer, scherm en
flip-chart te voorzien. Daarnaast kan de trainer
nog specifiek materiaal wensen.
Dit geven wij tijdig door.

GEBRUIK V/D
KATZ-SCHAAL

€ 1600

OMGAAN MET
VERANDERINGEN

2 X 4 UUR

Dat hangt af van het thema en de agenda van
de trainer. Op traditionele vormingsdagen (zoals
dinsdag en donderdag) plan je best tijdig een
vorming. We kunnen heel snel inplannen (bv.
binnen de maand), maar dan is de keuze in data
beperkt. Vraag dus tijdig een vorming aan,
dan heb je nog keuze in data.

TRENDING TOPICS

DISCRETIE IN
DE JOB

AUTHENTIEK LEIDERSCHAP

8,5

MOETEN WIJ EEN MAALTIJD VOORZIEN
VOOR DE TRAINER OF KIJKT DE TRAINER
DAAR ZELF VOOR?
U hoeft geen maaltijd te voorzien.
Onze trainers zorgen daar zelf voor.

HOEVEEL PERSONEN MOGEN ER MAXIMUM DEELNEMEN AAN DE VORMING?
Om de kwaliteit te garanderen van onze vorming
is er een maximum van 15
deelnemers. We hebben geen minimum.

WIST JE DAT...
Ú Wij ieder jaar 50 freelance trainers inzetten?
Ú We meer dan 400 thema’s op onze website hebben staan?
Ú Je ons nu op 3 locaties kan terugvinden? AALTER - GEEL - BRUSSEL
Ú We in 2020 ongeveer 50 e-learnings aanbieden?
Ú Ook ons open aanbod in 2020 uitgebreid is.
Ú Onze collega Monique in september met pensioen ging?

WANNEER KRIJGEN WE
DE ATTESTEN?
Eens de betaling van de factuur ons heeft
bereikt, dan maken we de attesten op. Heb je
er geen nodig of wens je ze vroeger, geef dan
gerust een seintje.

WIE ZIJN ONZE KLANTEN?

KUNNEN WE HET AANTAL UUR
VORMING AANPASSEN?

Wij zijn sinds 1996 actief in de brede zorgsector.
Onze klanten zijn zowel ouderen- en thuiszorgorganisaties,
als ziekenhuizen, overheden en organisaties uit de gehandicaptenzorg.

FUNCTIES
ANDERE
KELA

2%
4%
13%

13%

FACILITAIR

19%

19%
LEIDINGGEVENDEN

SECTOR
ANDERE
KELA
FACILITAIR

WWW.VZWVORM.BE - 11

HOE SNEL KUNNEN JULLIE EEN
VORMING INPLANNEN?

Wij meten voortdurend de klanttevredenheid.
Bij de recentste meting gaven onze klanten die trouwens uit héél Vlaanderen en Brussel
komen - ons nog een fraaie 8,5.
Net dat motiveert ons om nóg beter te doen.

LEIDINGGEVEN

127

FAQ

3%

SECTOR
ANDERE

3%

(gehandicapten-zorg, overheden, ...)

ZIEKENHUIZEN21%

ZIEKENHUIZEN

26%

THUISZORG 26%

THUISZORG

LEIDINGGEVENDEN

HOELAAT KAN
DE VORMING STARTEN?
Wij starten wanneer dit in jullie uurrooster
het best past.

62%

ZORG

62%

ZORG

50%

50%
OUDERENZORG

HOE BEWAKEN JULLIE
DE KWALITEIT?

Jazeker, wij maken graag een offerte voor u op.

We laten de deelnemers steeds evalueren. Ook
de contactpersonen krijgen vanaf dit jaar één
keer per jaar een evaluatieformulier. Klachten en
bemerkingen kunnen steeds aan de coördinator
doorgegeven worden. Hieruit leren we wat beter
of anders kan. Onze trainers kunnen steeds een
beroep op ons team doen voor specifieke
expertise (vb. de lay-out van de syllabus, het
vinden van een goede werkvorm, …).
Wij bezoeken onze trainers tijdens hun
opdrachten. Eénmaal per jaar brengen we de
trainers samen en ze kunnen ook onderling met
elkaar contact opnemen. Een congres of
seminarie die wij organiseren en in het
vakgebied van de trainer valt, is ook toegankelijk
voor de trainer. Zo kunnen zij steeds bijblijven.
Gaan we voor een langer traject samenwerken,
dan zitten we op voorhand aan tafel met u en
de trainer om zowel het inhoudelijke als het
praktische te doorlopen. Werken aan kwaliteit
is steeds een samenspel tussen u, de trainer en
ons team.

KOMT DE VORMING IN AANMERKING
VOOR EEN VORMINGSFONDS?
Vraag dit na bij aanvraag van de vorming.
Een aantal van onze vormingen komen in
aanmerking voor verschillende vormingsfondsen
en erkenningen. Dit verandert regelmatig,
dus vraag het zeker na.

KUNNEN WE MET BV. TWEE ORGANISATIES ÉÉN IN-HOUSE VORMING BOEKEN?
Ja, dat kan. Duid één contactpersoon voor
ons en de trainer aan. Dit vergemakkelijkt de
communicatie. Ook de facturatie kan gesplitst
gebeuren. Vermeld dit zeker bij de aanvraag.

HOE IS DE KOSTPRIJS SAMENGESTELD?
Wij voorzien steeds een all-in prijs. Zo komt u
niet voor verrassingen te staan. Onze kostprijs
bestaat uit de kosten van de trainer, onze
administratie en een aantal vaste kosten.
Wij zijn btw-vrijgesteld voor vormingen.

Vorming
OP MAAT
Naast ons uitgebreid aanbod, kunnen wij
ook met u een vorming op maat maken.
Wij komen met onze trainers tot bij u en
maken een vorming of opleidingstraject
naar uw wensen. Zo hebben wij bijvoorbeeld

Ja, dat kan. Moet de vorming korter, dan gaan
we samen bekijken wat we kunnen
laten vallen uit de inhoud. Zo houden we de
vorming leerrijk voor de deelnemers. Wilt u de
ANDERE
vorming langer, dan kunnen we bekijken welke
(gehandicapten-zorg, overheden, ...)
topics we nog kunnen toevoegen of uitdiepen.

21%

KUNNEN WE EEN
OFFERTE KRIJGEN?

al volgende vormingstrajecten uitgewerkt:
â Dilemmatraining integriteit
â Integratie competentie- en
talentmanagement in de organisatie
â Bijsturen competenties bij kort
geschoolden
â Grenzen stellen aan zorg
â Intervisie collegialiteit
â Trainen van medewerkers in
werving en selectie
â Visie-ontwikkeling rond leidinggeven

IN-HOUSE

Onze open vormingen (Academy en TopVorm)
kunnen wij ook bij u in huis organiseren.
Soms is het voor een groep vanaf
7 personen al budgettair interessant om de
vorming in huis te laten doorgaan.
Al onze open thema’s komen hiervoor in
aanmerking: functiecomplement hoofdverpleegkundigen, RIZIV-vormingen,
management in de thuiszorg, …
Bij het functiecomplement hoofdverpleegkundige verzorgen wij zelfs de erkenningsaanvraag
en administratie achteraf.

â Motiveren van medewerkers
Voor het maken van de vorming op maat
volgen wij volgend traject:

OUDERENZORG

Van open naar

MEER INFO?
Voor meer info kan u

VORMING +
TERUGKOMMOMENTEN

VOORSTEL
VORMING
VERFIJNEN

MEER WETEN?

contact opnemen met de coördinator,
Liesbeth Ponsaerts,
op 050-84.10.57 of via
info@vzwvorm.be

Neem dan vandaag nog contact op met Liesbeth Ponsaerts
via 050 84 10 57 of liesbeth@vzwvorm.be.
INTAKE

KICK-OFFCOMMUNICATIE
MEDEWERKERS

FEEDBACK +
EVALUATIE
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Loopbaanbegeleiding met

LOOPBAANCHEQUES
Geef de loopbaan van
uw medewerker een injectie…
Werknemers die zich goed in hun vel voelen en
gelukkig zijn op de werkvloer presteren beter.
De moeite dus, om eens na te gaan wie in uw
organisatie loopbaanbegeleiding kan gebruiken.

Hoe werkt het?

Wat houdt een
loopbaantraject in?

• Kennismaking en nazorg is gratis

Wij begeleiden de werknemer in een
zelfonderzoek naar wie hij is, wat hij (nog)
kan en wat hij wil.

We maken samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op.
Dit vormt de start van een nieuwe
motivatie binnen de eigen loopbaan.

Waar kan je loopbaancoaching volgen?

• 2 x 4u loopbaancoaching (2 cheques)
• 1 cheque is € 40
• Cheques aanvragen via VDAB
• Afspraak maken via
vzwvorm.be/loopbaanbegeleiding

Voor wie?

ONZE LOOPBAAN COACHES
Wat onze
Klanten vinden:
“Zeer leerrijk en een bevestiging van waar ik eigenlijk

het “beste” in was, door te kijken hoe ik zelf in het leven
stond en welke persoon ik was. Daardoor ben ik een
nieuwe job gestart en sta ik nu op het punt om m’n

in de zorg- en overheidssector: woonzorgcentra,
ziekenhuizen, thuiszorg, OCMW’s, gemeenten,
overheidsdiensten, mutualiteiten, vakbonden, ...

Caroline Hoedemakers

Andersoortige vragen stellen en inzichten
samenleggen, brengen nieuwe kansen en
mogelijkheden in zicht. Hierdoor krijgen twijfels
en vragen een inspirerend, realistisch antwoord.

hobby als bijverdienste te starten.”

Martien Vanlerberghe

Ik focus mij als psycholoog op korte en
resultaatgerichte loopbaancoaching. Via inzicht
in jouw profiel aan talenten, competenties en
interesses bouwen we samen aan jouw unieke
groeitraject.

Adinda De Cooman

“Loopbaanbegeleiding vind ik een hele constructieve
manier om met dingen om te gaan waar ik op
geregelde tijdstippen mee worstel: ik wil een goede
balans werk/privé houden, toch wil ik het gevoel krijgen
dat ik me kan smijten in m’n job, vooral vanuit mijn
talenten. Met deze sessies ben ik alweer wijzer
geworden voor wat betreft mezelf, kan ik alles beter

Ilse Bal

Gepassioneerd coach die professionals begeleidt naar het loopbaansucces dat ze verdienen.

en sneller plaatsen, en kan ik groei bekomen zonder

Veerle Gouwy

Ik ga letterlijk mee op pad via wandelcoaching
i/d natuur! Een doeltreffende techniek om tot
inzichten te komen. Samen met tests e.a. krijg je
een totaalbeeld van je authentieke IK.

Marleen Deboeck

Mensen begeleiden met hart en ziel, met passie
voor de job, gecombineerd met kennis en levenservaring. Je (her)-ontdekt jouw potentieel,
maakt keuzes vanuit inzicht en bewustwording.

Het is mijn passie mensen te coachen naar meer
evenwicht, groeikracht en nieuwe mogelijkheden. Warme aandacht, doelgerichtheid en
diepgang brengen je bij de kern van de zaak.

kleerscheuren deze keer ;-) ”
( anoniem )
“Ik keek er naar uit om de begeleiding te volgen.

Jürgen Braeckevelt

Mogelijkheden in mezelf te ontdekken die ik alleen niet
zou zien. De manier van begeleiding in de natuur sprak
me erg aan. Zo kwam ik voor mezelf tot bijzondere
vaststellingen. Het smaakte naar meer... “

Lia Van Lier

Ik hou ervan mensen te inspireren om met lef
in het leven te staan. No-nonsense, discretie en
betrokkenheid typeren mijn stijl.

“Dankzij mijn loopbaanbegeleider heb ik duidelijk mijn
talenten en competenties kunnen benoemen.

Kristien Jenaer

Als coach laat ik jou aan het woord. In vertrouwen. Voel, denk, ontdek wat je drijft. Ik daag je
uit, uit je comfortzone te komen, confronteer je
waar nodig. Pittig met mildheid.

Mijn energie, enthousiasme en rugzak aan
coachingtools en kennis van het arbeidsmarktgebeuren staan garant voor jouw professionele begeleiding. Zo kun je groeien naar de
toekomst!

Wendy Tulkens

Alles wat aandacht krijgt, groeit. Het is niet het
oplossen van problemen dat vleugels geeft,
maar wel het (her-) ontdekken van je talenten en
je kracht. Daar zet ik als coach op in.

Dat inzicht heeft me meer vertrouwen gegeven.
Het helpt me enorm om met meer zekerheid keuzes
te maken en ervoor te gaan.”

Hoe motiveer ik
mijn medewerkers?

Helga Coppens

Een warme en persoonlijke aanpak, waarbij
jouw verhaal centraal staat. Dit in combinatie
met een brede theoretische basis opgebouwd
door mijn ervaring en opleidingen

( Lorene, kinderverzorgster )

( Ellen, onderwijs )

Vzw Vorm richt zich specifiek naar werknemers

Carolien Van Eyck

Ik begeleid graag mensen in hun zoektocht naar
dat waar zij weer blij van worden. Mijn focus
ligt op zelfzorg, balans en vooral doen wat je
graag doet!

Johan Spruyt

( anoniem )
“Ik werk bij De Lijn, door alle punten op te noemen
die mij ontevreden maakte in de job, heb ik ook de

Enkele ideeën: posters in het personeelslokaal,

positieve kanten kunnen benoemen, dat ik ergens

We hebben verschillende locaties over gans

postkaarten in ieders postvakje, artikel in het

onderweg verloren was en daar ben ik verder mee

Vlaanderen. Op onze website vind je ze

personeelsmagazine, info-sessie voor de

allemaal terug.

medewerkers, ...

aan de slag gegaan!!! ”

Eva Van Cauter

Ik heb een open geest en interesse in mensen
hun unieke verhaal. Mijn achtergrond als
psycholoog, en ruime ervaring als coach binnen
diverse bedrijven, dragen bij tot een resultaaten doelgerichte aanpak.

( anoniem )

Muriel Vastenaekel

We hebben allemaal talenten. Meer dan we
vermoeden of durven toe te geven. Ik haal die
talenten in-house of wandelend in de natuur
naar boven. Zo zet ik jou op weg naar de beste
versie van jezelf.

Als loopbaancoach ben ik gewoon om snel betrouwbare inschattingen te maken van talent en
potentieel. Mijn passie ligt in het begeleiden van
veranderingen en het praktisch bruikbaar maken
van inzichten uit de wereld van protocol.

Heidi Tanghe

Jij en je loopbaan, je kansen en mogelijkheden.
Deskundig advies. Inspirerende coaching.
Maatwerk.

“Het is een aanrader om loopbaanbegeleiding te

Wij helpen u graag bij het uitdenken van een
interne campagne.

Kathrien Verhanneman

volgen, omdat je zo gelukkiger en sterker in je
schoenen kan staan waardoor je minder stress
ervaart op je werk.“
( anoniem, zorgzector )
“De loopbaanbegeleiding heeft me terug tot mijn
‘ware-ik’ gebracht. Ik kreeg meer inzicht en kreeg
meer zicht op mezelf. Het zelfvertrouwen groeide en

Waarom kiezen voor vzw Vorm?

zie terug mogelijkheden/kansen.

Ú Sterk inzicht in de werkomstandigheden van werknemers in de

( anoniem )

Els Jennen

Karl Mortier

Positief werken op lange termijn met focus op
mensen en talenten. Met breinfijne en actieve
methoden zodat elke interventie blijft hangen
bij mensen.

Voorheen zat ik vast in een tunnelvisie!“

zorg- en overheidsdiensten.

Leen Schollaert

Als inspirerend coach, ben ik overtuigd van de
veerkracht in elk van ons om moeilijke situaties
te kunnen ombuigen naar een positieve
uitdaging en nieuwe mogelijkheden. Vanuit
een waarderende benadering, ga ik met jou op
weg naar meer inzicht in jouw eigen potentieel,
drijfveren en remmen.

Ik help je om te (her-)ontdekken waar je kracht
en je ‘goesting’ zit. Samen met jou bekijk ik hoe
je dit vorm kan geven, zodat je het (professionele) leven leidt dat je wil.

Ik geloof echt dat mensen alles in zich hebben
om succesvol en gelukkig te zijn. Soms moet je
heel even stoppen en rustig opnieuw beginnen.
Ik help mensen hun mogelijke keuzes te verkennen, hun talenten en hun weg te ontdekken.
Zelfs als je niet durft, is er een remedie: doen
wat je niet durft. Desnoods begin je met je
veiligheidsgordels nog om.

Ú Ervaren coaches met praktische kennis van het werkveld.
Ú Bewezen deontologische werking en eigen kwaliteitslabel.
Meer info hierover vindt u op onze website www.vzwvorm.be/loopbaanbegeleiding

Ilse Diddens

Katrien Van Genechten

Ik geloof in het vermogen van ieder mens om
zijn/haar (professionele) leven de juiste vorm
en kleur te geven. Mijn aanpak is vanuit het
hart, gecombineerd met een gedegen expertise
van het professionele leven en dat zorgt voor
een persoonlijke en unieke invulling van elk
coachtraject.

Linda Dries

Vanuit warme betrokkenheid en in vertrouwen,
ondersteun ik je graag op de weg van je huidige
naar je gewenste werksituatie.

Ik geloof dat iedereen uniek is en zijn eigen
unieke antwoorden in zich draagt. Daarom
werk ik op maat via vragen, methodieken en/
of creatieve technieken die bij jou passen.
Samen gaan we op zoek naar antwoorden op je
vragen, naar jouw groei-opportuniteiten en jouw
ontwikkelingsstappen. We gaan op ontdekking
naar jouw waarden en talenten, je kern en het
kompas dat je richting geeft!

Tine Callebaut

Ik ben steeds geboeid door menselijke interacties, talent en vitaliteit. Inhoudelijk onderbouwd
met zorg voor de mens achter de medewerker;
waar nodig hard in de boodschap, maar steeds
zacht voor de mens. Ik werk het liefst op het
kruispunt van theorie en praktijk: wetenschappelijk onderbouwd, maar tegelijk met de voeten
in de realiteit van de werkcontext.
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eVorm

elearningmodules
voor de zorg
Bij Vorm geloven we rotsvast in de lerende organisatie en in het investeren
in levenslang leren bij medewerkers. Leren vandaag is een én-én-verhaal
geworden, een combinatie van diverse methodieken: inhouse vorming,
open opleidingen, studiedagen & congressen, intervisie, coaching…
Daarbij komt dat tijd en aandacht steeds schaarser en waardevoller worden.
Daarom biedt Vorm u nu ook e-learning.
E-learning biedt verschillende voordelen.
Uw medewerker kan de module volgen op het moment dat voor hem of haar
het beste uitkomt. Op eigen tempo, zonder rekening te hoeven houden met
medecursisten. U bespaart verplaatsingstijd en -onkosten.

EEN GREEP UIT
ONS AANBOD

WAT MAAKT EVORM
ZO UNIEK?
OP MAAT OF KANT-EN-KLAAR
• Individueel of collectief leerpad
voor medewerkers
• Leerinhoud specifiek gericht naar sector
en functie
• Blended learning en microlearning
• Link met bestaand leerplatform binnen
LMS mogelijk
GEBRUIKSVRIENDELIJK
• Anytime, anywhere, any device
• Geen software-installatie nodig,
enkel internettoegang
• Heldere, overzichtelijke lay-out
HOGE KWALITEIT
• 23 jaar ervaring in vorming voor
zorg en welzijn
• Inhoud ontwikkeld door ervaren trainers
• Qfor-kwaliteitslabel

eVorm.be
Het volledige aanbod van onze
e-learningmodules vindt u op evorm.be,
daar kunt u ook bestellen.

Demo
U wilt eVorm wel eens met eigen ogen
bekijken, en graag met wat uitleg erbij.
Dat kan! We komen graag bij u langs om u
ons nieuwe platform voor te stellen en u

Belevingsgerichte zorg
Uw zorg nog beter laten aansluiten bij uw klant?
Kost tijd nemen ook echt meer tijd?
Hoe verbetert u het contact met uw klant tijdens
drukke werkdagen?

Seksualiteit bij ouderen
Hoe maakt u seksualiteit bij ouderen bespreekbaar? Wat verandert er bij de geriatrische
patiënt? Welke invloed heeft dementie op

de mogelijkheden te tonen.

seksualiteit, voor patiënt en partner?

Nieuwsgierig naar eVorm?

Cultuursensitief werken

Neem contact op met Caroline Van der Perre
op het nummer 0476 08 33 00 of mail naar
caroline@vzwvorm.be. Ze helpt je graag verder.

VAKTECHNISCHE THEMA’S
Onze partner BSL biedt meer dan 40 thema’s
aan rond zorgtechnische aspecten. Deze kan u
ook via het eVorm-platform gebruiken.

Welke rol spelen cultuurverschillen in uw dagelijkse werk? Cultuursensitief werken biedt een
oplossing. Wat is cultuur? Hoe is het ontstaan?
Hoe worden we erdoor beïnvloed?

Klantgerichtheid

De Katz-score
Toets uw kennis van de Katz-schaal. Theorie is
een ding, maar hoe bepaalt u de Katz-score in de
praktijk? Met voorbeelden van op de werkvloer.

Burn-out op de werkvloer
Hoe krijgt u als leidinggevende grip op medewerkers met een (dreigende) burn-out? Wat is
stress, wat zijn de oorzaken en de gevolgen?
Hoe verloopt het proces naar een burn-out.

Verandering. Hoe? Zo!
Hoe gaat u als leidinggevende voor(t) in
verandering? Types verandering: bewust en
beleidsmatig; invloed op groepsniveau;
procesmatig.

TITELS IN DE MAAK

Klanten kunnen veeleisend zijn. Hoe stelt u
grenzen aan onverantwoorde eisen? Hoe com-

BelRai, Psychische kwetsbaarheid, Mindfulness,

municeert u klantgericht met bewoners en hun

GDPR, De theorie van de Katz-schaal,

familie? Hoe gaat u om met voor u vreemde

Mijn collega is van een andere generatie,

reacties? Wat wilt uw klant nu echt?

Ontwikkelgesprekken, …
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PROFESSIONELE
ONDERSTEUNING
BIJ UW HR-BELEID
WERVING EN SELECTIE VAN A TOT Z
Ú

Voor de juiste match tussen de kandidaat, de job en uw organisatie.

ASSESSMENT CENTER & PSYCHOTECHNISCHE SCREENING
Ú

Psychotechnische proeven en assessment centers helpen u om de
geschiktheid van een kandidaat voor een job te objectiveren en
beter in te schatten.

COMPETENTIEMANAGEMENT
Ú
Bepalen van competenties is zeer belangrijk bij het creëren van een
functieprofiel. Dit profiel zorgt er dan weer voor dat we de juiste 		
mensen op de juiste plaats krijgen. U kan dit verder als startpunt
gebruiken om (nieuwe) medewerkers te ondersteunen bij hun
persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling.

WIJ GEVEN VORM
AAN TALENT!
WAT VINDT U BIJ VZW VORM?
Ú

IN-HOUSE VORMINGEN

Ú

TOPVORM SEMINARIES EN CONGRESSEN

Ú

ACADEMY OPEN OPLEIDINGEN

Ú

COACHING

Ú

LOOPBAANCOACHING

Ú

VORMING OP MAAT

Ú

E-LEARNING

BEGELEIDING BIJ FEEDBACK- EN ONTWIKKELGESPREKKEN
Ú

Periodieke gesprekken zijn onmisbaar voor het behoud van uw 		
medewerkers en voor een goede werkrelatie op lange termijn.
Een goed onderbouwde bevraging van de medewerkers,
de collega- leidinggevenden en zijn eigen leidinggevende geven
de leidinggevende de kans om zich optimaal te ontwikkelen.

COACHING EN DEVELOPMENT CENTER
Ú

Het Coaching en Development Center leert uw medewerkers hun
kwaliteiten en werkpunten kennen en geeft hen zo de kans hun 		
persoonlijke talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

OMGAAN MET...
BEROEPSVAARDIGHEDEN
COMMUNICATIE

vzw Vorm
Brugstraat 93
9880 Aalter

HET EIGEN WELZIJN
LEIDING GEVEN
LOOPBAANCOACHING

+32 (0)50 84 10 57

HR-CONGRES

info@vzwvorm.be

EVORM

www.vzwvorm.be

MEEDENKEN | MEEDOEN | MEEGROEIEN

IN-HOUSE VORMING 2020

DEMENTIE

360° EVALUATIES
Ú

WOONZORGCENTRA

