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Najaar 2016: schrijf je nu in voor onze opleidingen!
Het einde van de zomer nadert met rasse schreden... tijd dus om stilletjes aan de agenda's open te
slaan en te kijken wat het najaar te bieden heeft. Wij ontvangen graag jullie inschrijvingen voor de
cursussen in ons VTO‐aanbod. Via de VTO‐website vind je alle nodige informatie en bij elke cursus de
mogelijkheid om in te schrijven.
Hieronder lichten we nogmaals kort de eerstvolgende opleidingen toe.
Interesse in een opleiding die niet meteen geprogrammeerd staat? Schrijf je dan via de website in op
de wachtlijst, zo houden wij je op de hoogte. Met vragen kan je steeds terecht bij
vto@dewerkplekarchitecten.be.

1. Basisvorming taalcoaching: 13 & 27 september te Brussel
2. Jobhunting: 29 september, 06 & 20 oktober te Antwerpen
3. Hoe onderneem je samen met je team in de huidige werkcontext: 29 september,
13 & 27 oktober, 10 november te Gent

4. Netwerken: 03 & 20 oktober te Gent
5. Strategische werkgeversbenadering: 05 & 12 oktober te Ieper
6. Vuurwerkt: 11 en 18 oktober te Brussel
7. Bewegen naar werk: 08, 15, 22 & 29 november te Antwerpen
8. Onderhandelen: 07 november te Gent
9. Sociale Wetgeving Actueel: 29 november te Brussel
10. PLAI: 01 december te Brussel
11. KWINT/KWalificerende INTake: 07 december te Gent
12. Sociale media & sollicicteren: do's en don'ts: 08 december te Brussel
13. Samenwerken tussen organisaties: 12 & 26 januari, 09 februari 2017 te Gent
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Basisvorming taalcoaching
Ondersteunt u anderstaligen in opleidingen of op de werkvloer op vlak van taalvaardigheid
Nederlands? Dan is de opleiding 'Basisvorming taalcoaching' zeker iets voor u. Via deze opleiding komt
u meer te weten over de basisprincipes rond taalwerving bij volwassenen. Via oefeningen en
praktijkvoorbeelden leert u vervolgens hoe u spreekvaardigheid kan stimuleren en welke rol u hierin
kan opnemen.
Start opleiding: 13 september 2016

Jobhunting
Jobhunting focust op werkzoekenden die barrières tegenkomen bij het vinden van een job waardoor
ze moeilijk bemiddelbaar zijn. De deelnemers krijgen zicht op methodieken om deze groep
werkzoekenden naar werk te begeleiden. Daarbij staat de relatie met de deelnemer en de potentiële
werkgever centraal. Er wordt ook stilgestaan bij het belang van een bemiddelingsnetwerk.
Onder andere via rollenspellen met acteurs en praktijkvoorbeelden uit de werksituaties van de
deelnemers wordt de opleiding zo concreet en praktisch mogelijk gemaakt.
Start opleiding: 29 september 2016

Hoe onderneem je samen met je team in de huidige werkcontext
Klanten anno 2016: Wie zijn ze en hoe is je dienstverlening erop afgestemd?
Elke dag kom je wel in aanraking met kleine of iets grotere (onverwachte) vragen: je klant wil meer
service voor dezelfde prijs. Je doelgroep verbreedt: je bedient niet enkel meer werkzoekenden en
werknemers, maar ook werkgevers. Hoe wordt je werking hierop afgestemd? De maatschappij legt
andere klemtonen, hoe past je organisatie hierin?
Het is vanzelfsprekend dat je focus én die van je team steeds scherp wordt gehouden, maar hoe
onderneem jij vandaag in deze vernieuwde contexten? Hoe neem jij je team hierin mee?
Wij gaan samen met jou op zoek hoe je verrassende inzichten kan krijgen, met welke handvaten je wel
aan de slag kan. We leren je om nieuwe verbanden te leggen. Hoe kan je organisatie zich positioneren
in deze nieuwe context van inclusief ondernemen, vermarkting en strategische
werkgeversbenadering?
We werken zeer praktijkgericht zodat je de technieken onmiddellijk kan toepassen in je eigen
werkcontext en die van je team.
Herken jij jezelf in deze zaken? Dan ben jij diegene die we verwachten!
Start opleiding: 29 september 2016
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