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Inleiding 
 
 
 
 
Dat voor het Vormingsfonds LDE doorstroom een absolute 
prioriteit is, dat staat intussen buiten kijf. Voor de twee maal 
stonden de succesvolle LDE-dagen 2019 in het teken van 
doorstroom. Benieuwd naar de presentaties? 
www.vivosocialprofit.org/leer-doe-ervaardag 
 
Ook met onze vormingen trekken we in 2020 voluit de kaart 
van doorstroom. We vroegen aan meerdere opleiders om ons 
een offerte te bezorgen rond vormingen die in deze focus 
passen. Uit wat we ontvingen, hebben we het hierna 
volgende (vernieuwende) aanbod geselecteerd. Overtuig 
jezelf! 
 
Maar er is meer. Samen met VIVO vzw en de Koepel LDE 
lanceerden we DAT TREFT. Deze actie geeft kansen. Aan 
werkgevers en werknemers. Kansen die tot nu toe 
onvoldoende verkend zijn. Daar proberen we verandering in 
te brengen. Want op  https://www.vivosocialprofit.org/dat-
treft tonen we je de match die wij opmerken tussen enerzijds 
de talenten van LDE-werknemers en de openstaande 
vacatures in de social-profitsectoren anderzijds.  
Via onze e-treffers proberen we de beide sectoren te  
triggeren om mekaars opportuniteiten te verkennen met het 
oog op doorstroom enerzijds en instroom anderzijds.  

Wordt vervolgd in 2020. 
  

http://www.vivosocialprofit.org/leer-doe-ervaardag
https://www.vivosocialprofit.org/dat-treft
https://www.vivosocialprofit.org/dat-treft
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Kalenderaanbod  2020  

  

 

 

Klaar om de 
veilige haven te 
verlaten en door 
te stromen 
richting zee? 

 
 
 
Wat mag je van het LDE-kalenderaanbod 2020 verwachten? 
Enerzijds beslisten we om enkele vormingen uit ons 
kalenderaanbod 2019 te hernemen.  
Anderzijds plannen we heel wat nieuwe vormingen rond 
doorstroom.   
 
En nu is het aan jou om te bevestigen of we de juiste keuzes 
hebben gemaakt. Hoe? Schrijf via Extranet in op het 
kalenderaanbod.  
Past het niet maar vind je een vorming toch interessant? 
Overweeg dan of een inhouse-vorming een optie is.  
 
We kijken uit naar jouw reactie en inschrijvingen!  
We stellen jouw feedback op prijs. Die kan je meegeven via 
de evaluatieformulieren, maar ook per mail of telefoon. Zo 
bouw je mee aan een kwalitatief en vraaggericht 
vormingsaanbod voor de LDE-ondernemingen.  
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1. Kalenderaanbod voor 

doelgroepwerknemers 

tewerkgesteld in een lokale diensteneconomieonderneming 

 

 
Omgaan met verandering  
I-Diverso 
 
Inhoud 
Een job in de lokale diensteneconomie achter je laten en een 
nieuwe job starten in de reguliere economie: het klinkt 
misschien niet zo evident. In deze vorming bekijken we wat er 
allemaal verandert als je deze overstap maakt. Maar ook: wat 
allemaal nog hetzelfde blijft. Én wat je kan helpen om deze 
verandering makkelijker te laten verlopen. Je gaat naar huis 
met heel wat tips om makkelijker met deze verandering en 
veranderingen in het algemeen te kunnen omgaan.  

 Welke verandering staat jou te wachten? En hoe sta je 
hier tegenover?  

 Hoe komt het dat we stress, onzekerheid en soms zelfs 
weerstand ervaren ten opzichte van verandering?  

 De fases in een veranderingsproces: in welke fase zit jij?  

 Omgaan met je eigen stressreacties  

 Een verandering succesvol doorlopen  

 Positieve dingen uit een verandering halen  
 

Praktisch 
Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u30  
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Wanneer Waar 

Dinsdag  
28 april 2020  
 

Groep Intro, Spitaalpoortstraat 51, 
9000 Gent  
LDEKD20009 

Woensdag   
18 november 2020 
 

Groep Intro, Oudaan 16, 2000 
Antwerpen 
LDEKD20010 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Content competent! 
Vokans  

 

 
Inhoud 
Vaardigheden of competenties: je hebt er een heleboel. 
Sommige competenties zijn aangeboren en maken deel uit 
van je karakter (= sleutelcompetenties). Zo ben jij misschien 
ordelijk, terwijl je collega chaotisch werkt. Andere leer je al 
doende en heb je nodig om je job technisch uit te voeren (= 
beroepstechnische competenties). Zo moet je bijvoorbeeld 
goed kunnen snoeien wanneer je als plantenverzorger aan de 
slag wilt.    
 
In de vorming ‘Content competent’ krijg je een antwoord op 
de volgende vragen: 

 Wat is het verschil tussen sleutel- en beroepstechnische 
competenties? 

 Wat verwachten mijn collega’s en leidinggevende van 
mij? Wat verwacht ik van hen? 

 Wat is not done op de werkvloer? 

 Hoe functioneer ik in groep?  

 Hoe sleutel ik mijn (sociale) vaardigheden bij? 
 
De lesgevers brengen makkelijk kauwbare theorie, die ze 
aanvullen met verschillende voorbeelden. De gedeelde 
ervaringen van de deelnemers zijn hier van goudwaarde. 
Daarnaast zorgen we voor voldoende opdrachten, zodat de 
leerstof onmiddellijk kan toegepast worden.  
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Werkvormen: 

 Filmpje (De Goudzoeker) 

 Spel (Sociopoly) 

 Onderwijsleergesprek 

 Oefeningen (cases, rollenspelen, individuele 
denkoefeningen, enz.) 
 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u00 tot 16u30 

 Wanneer Waar 

Maandag  
17 februari 2020 

Officenter Aartselaar, 
Antwerpsesteenweg 124,  
2630 Aartselaar 
LDEKD20023 

Maandag  
12 oktober 2020 

Vokans Gent,  
Frans van Ryhovelaan 241,  
9000 Gent 
LDEKD20024 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Persoonlijke groei en attitude 
I-Diverso 
 
Inhoud 
In deze vorming krijg je inzicht in de belangrijkste 
werkattitudes die een werkgever van jou verwacht. Je 
ontdekt welke werkattitudes je al bezit en waar jouw 
ontwikkelpunten nog zitten. Je leert welke situaties je moet 
melden aan je werkgever en op welke manier je dit moet 
doen. Je frist op welke regels en afspraken er bestaan op de 
werkvloer en ook waarom deze belangrijk zijn. Je leert de 
belangrijkste principes rond het geven en ontvangen van 
feedback kennen. Je ontdekt het belang van respect voor 
jouw collega’s en collegialiteit. Je leert de principes van 
klantvriendelijkheid kennen. Tot slot maak je een actieplan op 
dat je in staat stelt om jouw attitudes aan te scherpen.  
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:  

 de ideale werknemer  

 zelfscan arbeidsattitudes  

 een gemotiveerde werknemer is een fijne werknemer  

 meldingen aan de werkgever  

 regels en afspraken op de werkplek  

 feedback geven en ontvangen  

 samenwerken met collega’s en klanten  

 opmaak van eigen actieplan attitude 
 
Op het einde van deze vorming weet je aan welke 
werkatittudes je nog moet werken en HOE je dit gaat 
aanpakken. 
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Praktisch 
Duur:  1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u30  
 

Wanneer Waar 

Dinsdag  
5 mei 2020  
 

Groep Intro, Spitaalpoortstraat 51, 
9000 Gent 
LDEKD20011 

Dinsdag  
20 oktober 2020 

Groep Intro, Oudaan 16, 2000 
Antwerpen 
LDEKD20012 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Ik en mijn jobdoelwit  
IN-Z training en begeleiding 

 

 
Inhoud 
Wie ben ik? 

 Verwelkoming en kennismaking  

 Mijn rugzakken: we benadrukken de uniciteit van elk 
individu.   

 Mijn verwachtingen 

 Mijn tijdlijn: je tekent jouw tijdlijn (van geboorte tot nu: 
school - werk – vrije tijd – privé leven).  Vervolgens ga je 
op zoek naar de competenties die je hebt ingezet in deze 
verschillende domeinen. 

 Vaardigenprofiel: Aan de hand van kaartjes brengen we in 
kaart welke vaardigheden jou beheersen. 

 Kwaliteiten-profiel: Via de waarderende bevraging (en 
ondersteund door kaartjes) ga je op zoek naar je 
kwaliteiten en maak je een profiel op. 

 
Wat wil ik? 

 Aan de hand van het opgemaakte vaardigheids- en 
kwaliteiten-profiel onderzoek je welke vaardigheden en 
kwaliteiten je in de toekomst wilt inzetten in je job – wat 
vind je belangrijk – wat niet. 

 Via het werkspel ontdek je welke arbeidsvoorwaarden 
voor jou wel/niet belangrijk zijn.   

 In welke sector wil je graag werken?   

 Welke jobs lijken je interessant? 
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Mijn job-doelwit bepalen 

 Je gaat op zoek naar een realistisch job-doelwit: de link 
tussen de ideale en haalbare situatie wordt gemaakt. 

 Er wordt gezocht naar vacatures die interessant lijken.  
Welke competenties en vaardigheden worden er 
gevraagd?  Passen jouw competenties hierin? Is deze 
vacature in lijn met je gestelde werkvoorwaarden?   

 Je maakt een actieplan op om je job-doelwit te bereiken: 
welke competenties moet je verder ontwikkelen, welke 
acties ga je nemen, wie kan je helpen, …. 

 Evaluatie 
 

Praktisch 
Duur:  1 dag van 9u30 tot 16u30 

 

Wanneer Waar 

Donderdag  
30 april 2020 
 

Het Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 
Antwerpen 
LDEKD20030 

Donderdag  
12 november 2020 

IN-Z,  
Schaapsdries 2, 3600 Genk 
LDEKD20031 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 8 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Ik ken mijn merk   
I-Diverso  

 

Inhoud 
In het kader van doorstroom is het heel belangrijk om jezelf 
goed te kunnen verkopen. En om jezelf goed te kunnen 
verkopen, is het dan weer belangrijk om te weten wat je net 
te bieden hebt. Je moet met andere woorden ‘jouw merk’ 
kennen. In deze vorming breng je in kaart waar jij voor staat, 
waar je allemaal goed in bent en waarvoor mensen een 
beroep op jouw kunnen doen. Wat is bijvoorbeeld jouw 
specialiteit? En tot slot leer je ook om jouw merk in de verf te 
zetten/te verkopen. 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Ik, een merk? 

 Mijn kwaliteiten en specialiteiten 

 Wat vind ik belangrijk? 

 Waar droom ik van? 

 Kwaliteiten en waarden vertalen als merk 

 Mijn merk in de verf  

 Opmaak troevenkaart: op het einde heb je een 
zelfgemaakte affiche ‘Mijn Merk’. Deze kan je omhoog 
hangen waardoor je hieraan regelmatig herinnerd wordt.  
 
 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u00-12u30 en 13u00-16u30  
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Wanneer Waar 

Donderdag  
11 juni 2020  
 

Groep Intro,  
Oudaan 16, 2000 Antwerpen 
LDEKD20007 

Dinsdag  
17 november 2020 

Groep Intro,  
Spitaalpoortstraat 51, 9000 Gent 
LDEKD20008 

 
Aantal deelnemers:  minimum 5 - maximum 12 
 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Ik en mijn netwerk   
I-Diverso 

 
 
 
Inhoud 
Of doorstroom naar een andere tewerkstelling nu dichtbij is 
voor jou of niet, het inzetten, uitbouwen en onderhouden van 
een goed netwerk, is altijd belangrijk. Je kan bij je netwerk 
terecht voor allerlei advies, voor emotionele ondersteuning 
en voor erg praktische zaken. In deze vorming breng je eerst 
je netwerk in kaart en vervolgens ontdek je hoe je je netwerk 
kan inzetten, uitbouwen en onderhouden. 
 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Wat is een netwerk? Wie behoort hier allemaal toe? 

 Mijn netwerk in kaart 

 Hoe kan ik mijn netwerk inzetten voor …? 

 (Het belang van) een eerste indruk 

 Netwerk uitbouwen en vergroten 

 Competenties en talenten verkopen in een gesprek 

 De do’s en don’ts van netwerken 

 Actieplan om netwerk in te zetten, uit te bouwen en te 

onderhouden, opmaken 

 

Praktisch 
Duur: 1 dag: 9u00-12u30 en 13u00-16u30  
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Wanneer Waar 

Dinsdag  
31 maart 2020  
 

Groep Intro, Filips van de Elzaslaan 
35, 8500 Kortrijk 
LDEKD20005  

Vrijdag  
4 september 2020 

Groep Intro, Sint-Martensbergstraat 
34, 3600 Genk 
LDEKD20006 

 
Aantal deelnemers:  minimum 5 - maximum 12 
 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Positief & assertief  
aan de slag met doorstroom 
IN-Z training en begeleiding 

 
 
Inhoud 
Verwelkoming en kennismaking  
Om te starten maak je op een ongedwongen en ontspannen 
manier kennis met de andere deelnemers en met de lesgever. 
Zo creëren we een veilige leersfeer en is er ruimte voor 
onderling contact en verbinding. 
 
1. Positief aan de slag met doorstroom – Hoe doe je dat?  
Teaser: Kruis je armen - Kort ventilatiemoment: hoe voel je je 
in de huidige veranderingen? 
 
In welke fase van verandering bevind jij je? 
We bespreken het verschil tussen twee soorten beelden aan 
de hand van de fasen van een veranderingsproces.  
1) Verwarring en ontkenning 
2) Verzet en boosheid 
3) Emotionele verwerking, dip 
4) Erkenning / aanvaarding van de nieuwe situatie 
5) Oog voor nieuwe mogelijkheden 
Deze fasen geven een mogelijke bril om je eigen ervaringen te 
kaderen. 
 
Je gedachten bepalen hoe je je voelt en gedraagt 
Hoe zet je negatieve gedachten om in positieve gedachten? 
Toelichting van de 4 G’s (gebeurtenis -> gedachte -> gevoel -> 
gedrag). Je leert dat je gedachten je gedrag beïnvloeden. Dat 
gedachten beïnvloedbaar zijn. Je bent de baas over je 
gedachten, alleen jij kan je gedachten veranderen en ervoor 
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zorgen dat je gebeurtenissen op een andere (aangenamere) 
manier zal ervaren. 
Ken je ergernissen zodat je ermee aan de slag kan (weet wat 
je wil en focus je): je cirkel van invloed en betrokkenheid. 
Hoe ga je om met situaties waar je 

 je betrokken bij voelt, maar geen invloed op hebt? 

 invloed op hebt? 
 
Wat je aandacht geeft groeit! 
 
 
2. Opkomen voor jezelf 
Je 3 rugzakken: de impact van je eigen rugzakken op je gedrag 
 
Eigen ervaring rond assertiviteit 
Je gaat op zoek naar je eigen ervaring rond assertiviteit.  In 
welke situaties heb je niet assertief gereageerd? Hoe kan het 
anders? 
 
Assertiviteit, wat is dat? 
Je kan op verschillende manieren op situaties reageren.  We 
bespreken situaties en leggen het verschil tussen assertief, 
meegaand, agressief en manipulatief gedrag uit.    
 
Drempels in assertiviteit 
Waarom reageer je soms niet assertief?  Je onderzoekt je 
drempels. 
 
Assertieve boodschappen leren gebruiken 
We gaan aan de slag met (eigen) situaties en leren hoe je een 
assertieve boodschap kan verwoorden.  Er worden tips 
gedeeld door de lesgever.  Ook het non-verbale aspect bij 
assertieve boodschappen komt aan bod. We staan stil bij hoe 
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je ‘neen’ leert zeggen, …  We gaan oefenen met (eigen) 
situaties. 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u30 tot 16u30 
 

Wanneer Waar 

Donderdag  
26 maart 2020 
 

Het Achterhuis,  
Diksmuidestraat 41, 9000 Gent 
LDEKD20027 

Donderdag  
15 oktober 2020 
 

Scoutshuis,  
Wilrijkstraat 45, 2018 Antwerpen 
LDEKD20028 

Donderdag  
29 oktober 2020 

Ondernemingscentrum Kortrijk,  
Leiestraat 22, 8500 Kortrijk  
LDEKD20029 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 15 
 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Aan het werk! Wat moet 
ik nog regelen?  
IN-Z training en 
begeleiding 

 
Inhoud 
Verwelkoming en kennismaking  
 
Inleidend gesprek: Wat zijn randvoorwaarden en welke 
verschillende randvoorwaarden bestaan er.  
• Mobiliteit/vervoer 
• Kinderopvang 
• Gezondheid 
• Thuissituatie 
• Werktijden 
• Financiële situatie 
 
Bespreken van situaties randvoorwaarden 
We bespreken situaties van de verschillende 
randvoorwaarden. Vb. Sabine moet op haar werk zijn om 8 
uur. Zij moet zich verplaatsen met haar fiets, want zij heeft 
geen auto. Ze moet ook haar kind nog wegbrengen. Het 
sneeuwt enorm hard. 
- Hoe pak jij deze situatie aan? 
- Wat kan ze best doen?  
- Welke oplossingen zie je voor het probleem? 
We overlopen in groep de antwoorden die verschillende 
subgroepjes bedachten. En we bespreken de voor- en 
nadelen.    
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Mijn eigen randvoorwaarden 
Na deze oefening maken we de overgang naar de eigen 
randvoorwaarden. Je vult een vragenlijst over de persoonlijke 
randvoorwaarden in.   
 
Onopgeloste randvoorwaarden (adviezen en oplossingen 
formuleren) 
Je kiest een thema met een randvoorwaarde waarvoor je 
geen oplossing  vindt. De groep krijgt de kans om adviezen en 
oplossingen te formuleren. 
 
Opgeloste randvoorwaarden (advocaat van de duivel) 
Je kiest een thema met een randvoorwaarde waarvoor je al 
reeds een oplossing vond.  
Je mededeelnemers spelen advocaat van de duivel en stellen 
deze oplossing in vraag door ‘Wat als…’-vragen te formuleren.  
 
De sociale kaart 
Je maakt kennis met de website van de sociale kaart en 
oefent hiermee. 
 
Top 10 diensten 
Overlopen van enkele diensten waar je terecht kan voor 
hulpverlening: OCMW – CAW – CGG – Huisarts – Mutualiteit – 
Politie – Huurdersbond - Juridisch advies - Verenigingen - 
Persoonlijk netwerk 
 
Actieplan eigen randvoorwaarden 
Je maakt een actieplan ‘werken aan de mijn 
randvoorwaarden’ op. 
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Praktisch 
Duur: 1 halve dag van 9u tot 12u 
 

Wanneer Waar 

Donderdag  
2 april 2020 
 

IN-Z, Schaapsdries 2,  
3600 Genk 
LDEKD20025 

Donderdag  
8 oktober 2020 

Het Achterhuis,  
Diksmuidestraat 41, 9000 Gent 
LDEKD20026 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 15 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Werken aan digital skills  
I-Diverso  

 
 
Inhoud 
Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in de 
maatschappij. Kunnen werken met een computer, dingen 
opzoeken op Internet en dergelijke, helpen ervoor te zorgen 
dat je goed ‘mee’ bent. Ook bij het zoeken naar werk, zijn 
digitale vaardigheden een pluspunt.  
 
Deze vorming is in 2018 samengesteld op vraag van een 
Leuvense LDE-onderneming. Omwille van het succes ervan, 
bieden we deze aan in het open kalenderaanbod. 
 
Deze vorming bestaat uit vier modules:  
Module 1: Basishandelingen PC (4u):  

 kennismaking met de PC en/of laptop (aanzetten, 
muisvaardigheid, mogelijkheden toetsenbord)  

 werken met een tekstverwerkingsprogramma (opstarten, 
tekst opmaken, hoofdmenu’s gebruiken)  

 bestanden bewaren en terugvinden (mappen maken, 
bestanden opslaan, selecteren, knippen en plakken)  

 
Module 2: Gebruik van e-mail (4u):  

 e-mailaccount aanmaken  

 e-mails schrijven, beantwoorden, versturen, doorsturen 
… kennismaken met CC en BCC  

 bijlagen toevoegen  

 e-mails beheren: sorteermogelijkheden  
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Module 3: Mogelijkheden internet (4u)  

 zoekmachine openen, en informatie opzoeken: 
zoektermen ingeven  

 Internet gebruiken voor praktische toepassingen: 
routebeschrijving, uren van de bus, openingsuren van een 
bepaalde instantie – mogelijkheid tot het gebruiken van 
apps op je smartphone  

 gebruik van sociale media, veilig instellen van een online 
profiel  

 risico’s in kader van online shoppen, internetbankieren, 
privacy …  

 
Module 4: Kennismaking met Mijn Loopbaan (4u)  

 wat is Mijn Loopbaan? Wat levert me dit op?  

 inloggen op Mijn Loopbaan  

 welke mogelijkheden zijn er in Mijn Loopbaan?  
 
We vertrekken vanuit de ervaringen van de deelnemers om 
tot inzichten te komen. Wat is hun eigen ervaring met werken 
met een pc? Hebben ze een smartphone en wat kunnen ze 
hier allemaal mee doen? We beogen het versterken van de 
digitale vaardigheden van de deelnemers. Op het einde van 
de vorming weten ze hoe ze een computer (en bij uitbreiding 
laptop, tablet, smartphone …) nuttig kunnen inzetten. 
 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen: 9u00-12u30 en 13u00-16u30 
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Wanneer Waar 

Donderdag  
19 en 26 maart 2020  
 

Groep Intro,  
Spitaalpoortstraat 51, 9000 Gent  
LDEKD20003 

Woensdag  
16 en 23  september 
2020 

Groep Intro,  
Oudaan 16, 2000 Antwerpen 
LDEKD20004 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 
 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
 

Bij een inhouse kan je de vier modules spreiden over vier  
halve dagen van 4 uur:  8u30-12u30 of 13u00-17u00  
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Smart met de smartphone 
focus op job en sollicitaties 
KOPA 
 

 
Inhoud 
We hebben allemaal een smartphone maar de meeste van 
ons gebruiken lang niet alle mogelijke toepassingen. Dus eerst 
en vooral staan we stil bij wat je allemaal kan met je 
smartphone. 

Bovendien gebruiken vele mensen hun smartphone 
voornamelijk voor persoonlijk gebruik met ook veel informeel 
taalgebruik, sms taal, afkortingen, emoji’s . Op het werk zijn 
er dan andere verwachtingen en dus staan we stil hoe je 
gepast professioneel kan communiceren met je smartphone. 

Heel wat toepassingen op je smartphone, gebruik je ook op je 
pc/laptop/tablet. Het is handig op te weten hoe je deze 
toepassingen op beide devices kan gebruiken en hoe je ze kan 
linken en koppelen en wat de meerwaarde daarvan is. We 
gaan dus zowel aan de slag met de smartphone als met de pc.  

Wie smartphone zegt, denkt ook instant aan sociale media. 
Maar wat is nu wel of niet gepast of vlak van sociale media en 
je werk en/of collega’s? Wat post je wel of niet? Met wie ben 
je bevriend? Hoe kan je je profielen goed beveiligen? Waar 
pas je best mee op? 

Via de smartphone komen we ook snel in het grote bos van 
sites en apps. We staan stil bij welke apps en/of sites nu 
nuttig kunnen zijn in het kader van je werk of solliciteren. 

Belangrijk: deelnemers brengen een opgeladen smartphone 
mee met zoveel mogelijk wachtwoorden  van (smartphone 
ID, e-mail, mijn loopbaan, Facebook, instagram) 
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Thema’s die aan bod komen zijn:  

 Wat is social media? Hoe gebruik je dit?  

 De deontologische code, vrijheid van meningsuiting en de 
grenzen hiervan, wat zijn trollen?  

 Privacybeleid en hoe onze gegevens beschermen 

 Reclame vs social media 

 Gevoerde propaganda via social media 

 Gebruik van fake news 

 Gebruik van gsm voor formele activiteiten 

 Aanpassen voicemail – e-mailadres 

 Hoe een formele sms of whats app sturen? Wat dient er 
allemaal in te staan? 
 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u  
 

Wanneer Waar 

Dinsdag  
12 mei 2020 
 

KOPA, Ommeganckstraat 53,  
2018 Antwerpen 
LDEKD20013 

Dinsdag  
17 maart 2020 
 

KOPA,  
Lazarijstraat 6, 3500 Hasselt 
LDEKD20014 

Dinsdag  
1 december 2020 

KOPA,  
Vrijdagmarkt 9, 9000 Gent 
LDEKD20015 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 
 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Basiscommunicatie met 
klanten 
KOPA 

 
 
 
Inhoud 
In diverse sectoren zoals horeca, zorg, … heb je dagelijks 
contacten met klanten. Vaak zijn dit “korte contacten”.  Het is 
belangrijk voor je job en voor je klanten dat je een goede 
eerste indruk nalaat en dat je efficiënt en vlot communiceert 
om misverstanden te voorkomen. Het is een uitdaging om op 
de noden van elke klant in te spelen en een aangenaam 
klimaat te creëren. Een alerte houding, professionele  
communicatie en  positieve uitstraling dragen hiertoe bij.  

Thema’s die aan bod komen zijn: 
 Hoe klanten professioneel en “warm” begroeten? 

 Wat is het verschil tussen verbaal en non-verbaal gedrag? 

 Wat zijn de noden van mijn klant? Hoe herken ik deze? 

 Hoe reageren bij lastig gedrag of ontevreden klanten? 

 Wat betekent discreet omgaan met klanten?  

 Wat te doen bij klachten?  

 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u tot 16u  
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Wanneer Waar 

Dinsdag  
19 mei 2020 
 

KOPA, Vrijdagmarkt 9,  
9000 Gent 
LDEKD20017 

Maandag  
30 november 2020 
 

KOPA, Ommeganckstraat 53,  
2018 Antwerpen 
LDEKD20018 

Dinsdag  
13 oktober 2020 
 

KOPA, Lazarijstraat 6,  
3500 Hasselt 
LDEKD20019 

Dinsdag   
8 december 2020 

Vork,  
Doorniksestraat 36/62, 8500 Kortrijk 
LDEKD20020 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 
 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Zelfgestuurd werken 
Tweedaagse vorming  
voor LDE-doelgroepmedewerkers 
Vonst 
 
Inhoud 
Dag 1:  

 Korte intro over de sector lokale diensteneconomie,  
wat betekent het om te werken in een LDE-onderneming? 

 Op zoek naar je eigen drijfveer, wat motiveert jou?  
Wat zijn jouw kwaliteiten? Hoe kan je je eigen loopbaan 
vorm geven? 

 Hoe sta jij tegenover andere medewerkers? 

 Hoe kan je deontologisch omgaan met elkaar en  
met wat je weet van elkaar? 

 Hoe kan je professioneel vriendschappen uitbouwen en  
op een gezonde manier afstand houden? 

Dag 2: 

 Wat is er nodig om een goede planning te maken?  

 Wat is kwaliteitsvol werken?  

 Hoe kan je oplossingsgericht werken? 

Werkvorm 

 We leren elkaar kennen en gaan in gesprek over situaties 
die jij meemaakt.  

 We gebruiken een werkboek om inzichten te noteren en 
hierop verder te bouwen. 

 We werken met situationele tools, filmpjes waarbij we 
analyseren wat goede en minder goede reacties zijn in 
verschillende situaties.  

 In het werkboek zijn zelftests verwerkt om individueel of 
met je leidinggevende de opgedane kennis te evalueren. 
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Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9.30u tot 16.30 

 

Wanneer Waar 

Donderdag  
23 en 30 april 2020 
 

Ondernemingscentrum Kortrijk,  
Leiestraat 22, 8500 Kortrijk  
LDEKD20001 

Donderdag  
22 en 29 oktober 
2020 

Scoutshuis,  
Wilrijkstraat 45, 2018 Antwerpen 
LDEKD20002 

 
Aantal deelnemers:  min. 6 – max. 15 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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2. Kalenderaanbod voor medewerkers 

aan een LDE-afdeling of -onderneming 
 

 

 

Twee gezamenlijke vormingen voor de 
LDE – Sociale Werkplaatsen  

 

Basiscursus begeleider op de werkvloer  

VONST 
 

Inhoud 

 

DAG 1:  De sector en de regelgeving 

DAG 2:  De medewerkers      

DAG 3:   Werkleidersmodel – werkplezier 

DAG 4:  Werkleidersmodel – groei      

DAG 5: 
Werkleidersmodel – productie/dienstverlening 
en netwerking 

DAG 6:  Casusanalyse en bedrijfsbezoek (facultatief)      

 
Inhouse kunnen LDE-ondernemingen nog de eigen  
vijfdaagse basiscursus aanvragen. 
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Praktisch 
Duur: 6 dagen van 9u30 tot 16u30 
Aantal deelnemers:  minimum 10 – maximum 15 
 

 

locatie data code 
  telkens van 

9u30 tot 16u30 
 

zonder 
agogische 

voorkennis 

Balenmagazijn, 
Maïsstraat 142h, 
9000 Gent 

6/02 - 13/02 - 
20/02 - 5/03 - 
12/03 - 
19/03/2020 

LDE-SWP.20-BO-001 

De Kriekelaar, 
Gallaitstraat 86, 
1030 Schaarbeek 

10/11 - 17/11 - 
24/11 - 1/12 - 
8/12 - 
15/12/2020 

LDE-SWP.20-BO-002 

met 
agogische 

voorkennis 

Vonst,  
Meiweg 27,  
8790 Waregem 

21/04 - 28/04 - 
5/05 - 12/05 - 
19/05 - 
26/05/2020  

LDE-SWP.20-BO-003 

De Kringwinkel 
Antwerpen, 
Deurnesebaan 52,  
2170 Merksem 

6/10 - 13/10 - 
20/10 - 27/10 - 
10/11 - 
17/11/2020  

LDE-SWP.20-BO-004 

 

Ter info: deze opleiding heeft een erkenning voor 
Vlaams opleidingsverlof. 
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Doorstroomgericht 

werken: intervisie 

VONST 

 

 
Inhoud 
In samenwerking met de sociale werkplaatsen organiseren 
we voor de eerste maal een intervisie rond 
doorstroomgericht werken. De deelnemers werken al een 
tijdje rond doorstroom en kunnen hun ervaringen 
hieromtrent uitwisselen. Zij krijgen feedback op hun 
specifieke cases en vragen. Geïnspireerd keren ze terug naar 
hun werkplek. 
 
Voor wie? Doorstroomcoaches/werkplekbegeleiders 
tewerkgesteld in een LDE-onderneming of een 
sociale werkplaats die al de basisvorming 
‘doorstroomgericht werken’ gevolgd hebben bij I-Diverso  
of Vonst. De deelnemers weten dus wat een POP is, waartoe 
dit dient en hoe deze te gebruiken.  
 
 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u30 tot 16u30 
Aantal deelnemers:  minimum 5 – maximum 12 
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locatie data code 
 telkens van 

9u30 tot 16u30 
 

De Punt,  
Kerkstraat 108,  
9050 Gent 

10/03 - 
17/03/2020 

LDE-SWP-DWI-001 

Dienstencentrum  
De Olijftak, 
Hollandstraat 21, 
2060 Antwerpen 

26/11 - 
3/12/2020 

LDE-SWP-DWI-002  
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Individuele 
coachingstechnieken 
Tweedaagse vorming 
Vonst  
 

 
 
Inhoud 
In deze vorming oefenen we het voeren van 
coachingsgesprekken. We werken met technieken uit de 
motivationele gespreksvoering en leren luisteren en inspelen 
op  verandertaal en behoudtaal.  
We testen verschillende hulpmiddelen, methodieken voor het 
voeren van coachingsgesprekken uit en reflecteren over onze 
eigen gespreksvaardigheden. 
 

 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u00 tot 16u00 
 

Wanneer Waar 

Maandag  
18 en 25 mei 2020 
 

Scoutshuis,  
Wilrijkstraat 45, 2018 Antwerpen 
LDEKB20003 

Dinsdag  
15 en vrijdag 25 
september 2020 

Het Achterhuis,  
Diksmuidestraat 41, 9000 Gent  
LDEKB20004 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 
 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Medewerkers motiveren tot ontwikkeling:  
hoe krijg ik ze mee? 
Tweedaagse vorming 
Vonst   
 
 
Inhoud 
In deze vorming staan we stil bij het verplichte karakter van 
de POP's en wat dit doet met jezelf en de medewerker, we 
reflecteren over ons eigen denken en onze eigen emoties. 
Vanuit de concepten autonomie en eigenaarschap gaan we 
op zoek naar welke tussenkomsten de betrokkenheid van 
LDE-medewerkers vergroten en verkleinen en we 
onderzoeken  onze eigen coachingsvaardigheden. We 
oefenen het voeren van tussenkomsten die de betrokkenheid 
van de medewerker verhogen.  
 
DAG 1  
Praktijkschets  
We vertrekken van de situatie waarbij medewerkers niet 
actief deelnemen aan het POP-proces. Volgende situaties 
kunnen zich hierbij voordoen:  
1. Een medewerker antwoordt sociaal wenselijk  
2. Een medewerker zegt niets, weet niets, …  
3. Een medewerker gaat tegen het proces in, biedt actief 
weerstand.  
 
Kadering van het concept “eigenaarschap” en het 
verplichtende karakter van het POP  
Wat betekent respect voor de autonomie van de 
medewerkers?  
Hoe rijmen de concepten autonomie/eigenaarschap en 
verplichte POP?  
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Welke visie heb je zelf hierover als begeleider?  
Kadering van de praktijkschets in het “Brugs model” 
(Oplossingsgerichte theorie)  
 
Je eigen denken begrijpen  
Welke gedachten en gevoelens roept deze situatie (zie 
praktijkschets) bij je op en welke effecten heeft dat op de 
medewerker en op jezelf?  
 
Erkenning en waardering geven  
Op welke manier en met welke woorden kan je in deze 
situatie erkenning en waardering geven aan de medewerkers 
zonder jezelf en het POP-proces te verloochenen.  
 
Betrokken confronteren  
Hoe kan je op een betrokken, verbindende manier 
medewerkers confronteren met hun gedrag?  
 
Betrokken stimuleren naar een positief doel  
Welke vragen kan je stellen, houding kan je aannemen om de 
medewerker te ondersteunen in het vinden van een positief 
doel voor zichzelf en de medewerker in een actieve rol te 
krijgen?  
Hoe houd je vol in het POP met respect voor de autonomie 
van de medewerker?  
 
Voorbereiding huiswerkopdracht  
Noteer hoe je het gesprek met een medewerker die 
overeenkomt met de medeweker uit de praktijkschets kan 
aanpakken. 
 
Huiswerkopdracht  
Elke deelnemer gaat in gesprek met een medewerker zoals 
hierboven geschetst en vult nadien een vragenblad in.  
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DAG 2  
Reflectie over de huiswerkopdracht  
Wat zei je/deed je?  
Welk effect had dit op de medewerker.  
 
Groepsrollenspel  
Enkele moeilijke situaties worden nagespeeld in grote groep. 
In groep wordt geoefend met de technieken uit dag 1. 
 
Concretiseren van het leeraspect.  
Aan de hand van intervisietechnieken wordt verder uitgediept 
wat elke deelnemer nog kan leren mbt tot het handhaven van 
situaties conform de praktijkschets. 
 

 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u00 tot 16u00 
 

Wanneer Waar 

Maandag  
9 en 16 maart 2020 
 

De Kriekelaar,  
Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek 
LDEKB20005 

Donderdag  
3 en 10 september 2020 

Cultureel Centrum Hasselt, 
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt 
LDEKB20006 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Over de grens   
I-Diverso 

 
 
 
Inhoud 
Het doorstroomverhaal zorgt hier en daar voor conflicten en 
weerstanden op de werkvloer. Wat doe je wanneer de grens 
van het toelaatbare wordt overschreden? Hoe stel je je op als 
professional? En hoe dragen we als team zorg voor onze 
collega's in zo'n situatie?  
 
De volgende onderdelen komen aan bod: 

 Wat is een crisis en welke kansen biedt deze? 

 Een vleugje ontwikkelingspsychologie 

 Kennismaking met de conflictcyclus 

 Zelfcontrole vanuit een bewuste basishouding 

 Empathisch luisteren vanuit aanwezigheid 

 Grenzen stellen bij ontoelaatbaar gedrag  
o Soorten agressie 
o Reageren op grensoverschrijdend gedrag 

 Veiligheid bieden voor individu & groep 

 Terugblik op incident richting herstel  
o Ontladen van emotie 
o Opbouwen van de tijdlijn 

 De zuurstof van je team 
 

 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u00-12u30 en 13u00-16u30 
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Wanneer Waar 

Vrijdag  
27 maart 2020 
 

Groep Intro,  
Sint-Martensbergstraat 34, 3600 Genk  
LDEKB20011 

Donderdag  
19 november 2020 
 

Groep Intro,  
Spitaalpoortstraat 51, 9000 Gent 
LDEKB20012 

Donderdag  
15 oktober 2020 

Groep Intro,  
Oudaan 16, 2000 Antwerpen 
LDEKB20013 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 
 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
Bij elke aanvraag wordt (telefonisch) een intakegesprek 
gehouden met de aanvrager. Dit om de specifieke en 
prioritaire verwachtingen/noden af te toetsen. 
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Train The Trainer over 
‘Toekomstmaker- Ga voor 
de toekomst die écht bij 
jou past! 
Tweedaagse vorming 

De Aanstokerij  
 
 
Inhoud 
Deze vorming is een training in de inhoudelijke basis en 
verschillende delen van het project Toekomstmaker.  
Toekomstmaker werd ontwikkeld samen met Stebo en 
Thomas More Campus Geel en is een gloednieuwe tool die 
bestaat uit 3 tools die Maatschappelijk kwetsbaren helpen bij 
hun toeleiding naar de werkvloer.  

De 3 tools zijn: 
ToekomstM@ker – “Ga voor de toekomst die écht bij je 
past” 
Deze digitale tool is een aanvulling op de klassieke face-to-
face Vuurwerkt-aanpak, een vier-fasenmodel voor 
waarderend coachen.  De E-tool is vrij beschikbaar als 
webapplicatie op laptop, PC, smartphone en tablet. Het biedt 
een virtueel plekje om de vier Vuurwerkt-stappen voor te 
bereiden, te documenteren en aan te passen.  Gebruikers, 
coach en coachee, kunnen elkaar ondersteunen via een chat-
functie.    
  
ToekomstMakkers – “Versterk elkaar, versterk je toekomst” 
Deze groepsdynamische tool is een speelse toepassing van de 
Vuurwerkt-aanpak. Deelnemers helpen elkaar bij het 
ontdekken en inzetten van energieboosters om hun 
persoonlijke toekomst vorm te geven. Energieboosters zijn 
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kwaliteiten, waarden, inspiratiebronnen, belangrijke relaties 
… kortom alle sterktes die de basis vormen van een 
aantrekkelijk toekomstbeeld en de brandstof leveren om 
stappen vooruit te zetten. 

 

ToekomstMakerij – “Werk met de kracht van verschillend en 
gelijk zijn” 

Deze tool is opgevat als een waarderend onderzoekend 
proces. Het is expliciet gericht op het bevorderen van de 
integratie van mensen die ‘anders’ of ’vreemd’ zijn op de 
organisatievloer:  afkomstig uit een vreemd land, uit een 
andere cultuur, met een andere religie, gelabeld als 
‘vluchteling’ of iemand uit een ‘kwetsbare doelgroep’.   

ToekomstMakerij maakt medewerkers bewust van de 
sterktes van anders zijn, én van de gelijkenissen die 
schuilgaan achter deze verschillen. Tegelijkertijd worden ze 
‘aware’ van de kansen die daardoor ontstaan in de 
ontwikkeling van de organisatie. Het is een combinatie van 
spelmethodieken en toepassingen uit de positieve 
psychologie.  

Toekomstmaker is gebaseerd op 5 basisprincipes: 
1. Appreciative Inquiry oftewel ‘waarderend onderzoeken’ 

is een veranderfilosofie die vertrekt vanuit de idee dat 
een systeem zich positief ontwikkelt wanneer mensen 
gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt binnen het 
systeem en wat ze graag willen bereiken in de toekomst. 

2. Vuurwerkt is in essentie een toepassing van de 
methodiek van het Waarderend Onderzoek in de context 
van individuele coaching. Ook waarderend coachen volgt 
een methodisch stappenplan gefocust rond een centraal, 
positief geformuleerd kernthema. In Vuurwerkt is dit 
‘Talent en bezieling’ en de positieve, generatieve vraag 
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die erbij hoort is hoe iemand toekomst kan maken met 
inzet van al zijn sterktes, talenten en bezieling.  

3. Spel draagt bij tot leren, want het is een vorm van 
verkennen en imiteren. Spel laat toe uitdagingen aan te 
gaan zonder de potentiële gevaren die reële situaties met 
zich mee kunnen brengen. Wanneer een persoon naar 
oplossingen zoekt, ontwikkelt hij zijn verbeeldingskracht 
en creativiteit. Spel is een perfecte manifestatie van 
veilige nieuwsgierigheid (Corbeil).   

4. Positieve psychologie richt zijn energie op het begrip 
welbevinden. Het zoekt praktische  toepassingen die 
mensen helpen bij hun emotioneel, psychologisch en 
sociaal welbevinden.  

5. Superdiversiteit is het begrip dat staat voor een 
toegenomen diversiteit binnen diversiteit: in landen van 
herkomst, talen, religieuze achtergronden, 
migratiemotieven, verblijfsstatuten,  scholingsgraad, 
socio-economisch profiel, leeftijd … waardoor er 
versnippering in achtergronden optreedt.  

 
De vorming bestaat uit 4  delen, die de basisfilosofie en de 
inhoud van de 3 tools (Toekomstm@ker, Toekomstmakkers 
en Toekomstmakerij)  belichten. 

1. PLAI! (‘VUURWERKT’-METHODE, SPEL EN WAARDEREND 
ONDERZOEK) ( 
We gaan samen dieper in op de basisprincipes van de plai-
methode.  
Stap 1 – De ontdekking van het vuur: Ontdekken is het 
verborgene weer zichtbaar maken. Het is zoeken naar de 
vonk binnenin en die aanwakkeren tot het vuur van bezieling 
ontvlamt. 
Stap 2 – Ik droom dat ik kan vliegen: Dromen is voor even vrij 
zijn van de realiteit. Wie droomt dat hij kan vliegen, ziet de 
werkelijkheid vanuit een ander perspectief. Het is loskomen 
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van de aarde en de landkaart van oneindige mogelijkheden 
ontdekken. 
Stap 3 – Een koffer vol plannen: De toekomst is een 
reisbestemming. Reisplannen worden gemaakt, koffers 
worden gepakt.  Een koffer inpakken is lijstjes maken van wat 
je nodig hebt en alles bijeen sprokkelen. En dan: deksel dicht, 
we kunnen gaan! 
Stap 4 – Droom waarmaken: Waarmaken is op weg gaan. Het 
is vastberaden de koffer inpakken en de deur dichttrekken. 
Het is stappen in de wereld zetten. Je ontmoet de wereld en 
de wereld ontmoet jou. Stapstenen markeren de weg. 

2. TOEKOMSTMAKKERS - SPEL 
In dit spel helpen de deelnemers elkaar bij het ontdekken en 
inzetten van energieboosters om hun persoonlijke toekomst 
te realiseren. Energieboosters zijn kwaliteiten, waarden, 
inspiratiebronnen, belangrijke relaties … Kortom, allerlei 
sterktes die de basis vormen van een aantrekkelijk 
toekomstbeeld en de brandstof leveren om stappen vooruit 
te zetten. 

3. DIGITALE VERWERKING VIA TOEKOMSTM@KER 
De groepsmomenten wisselen we af met individuele 
uitdagingen via een digitale tool. In deze digitale tool 
verwerkt de individuele doelgroepmedewerker (best samen 
met de coach) de informatie uit de groepsmomenten. Deze 
tool resulteert in een ontwikkelingsplan voor de 
doelgroepmedewerker. De individuele coach van de 
doelgroepmedewerker heeft steeds de kans om de 
medewerker te stimuleren via deze tool. 

Deze digitale tool is een aanvulling op Vuurwerkt-trajecten 
die destijds ontwikkeld werden door Stebo. Het biedt coach 
en doelgroepmedewerker een virtueel plekje om de 
‘Vuurwerkt’-stappen te documenteren en aan te passen. 
Meer info over Vuurwerkt via https://vuurwerkt.be/  

https://vuurwerkt.be/
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De tool zélf is te bekijken via https://toekomstmaker.be/ Via 
deze link kan hij ook gratis gebruikt worden door de coaches.  

4. TOEKOMSTMAKERIJ 
Dit  waarderend onderzoeksproces zet in op ‘de kracht van 
verschil’. Het proces is een speelse, prikkelende zoektocht 
rond kansen en mogelijkheden van een superdiverse 
werkvloer. Het onderzoeksproces is gebaseerd op de 
positieve psychologie en legt de nadruk op ‘de kracht van 
verschil én de kracht van gelijk zijn’. Het is zeer geschikt om 
alle organisatiemedewerkers hiervan bewust te maken. Het 
onderzoeksproces bestaat uit: 

 Een simulatie die als doel heeft de ‘Readiness’ 
(bereidheid) tov het thema diversiteit bij de deelnemers 
te verhogen 

 Korte, activerende aanstookactiviteiten die de 
verschillende thema’s van superdiversiteit belichten:  

o unieke troeven,  
o open onthaalbeleid,  
o verandervermogen en vernieuwkracht,  
o sterke waarden en positief mensbeeld,  
o positief en waarderend leiderschap,  
o groeikracht,  
o collega’s, verschillend en toch gelijk,  
o positieve relatie met partners leveranciers en 

klanten,  
o warm hart voor de samenleving 

 
Doelstellingen 

 Bevorderen van de integratie van kwetsbare groepen op 

de arbeidsmarkt. We focussen onder meer op mensen die 

hun eigen talenten moeilijk in kaart kunnen brengen. 

 Bevorderen van integratie in verschillende organisaties 

waar maatschappelijk kwetsbaren terechtkomen. Focus 

https://toekomstmaker.be/
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op de meerwaarde van superdiversiteit in een 

organisatie. 

 De doelgroep bewustmaken. Mensen begeleiden in hun 

zoektocht naar mogelijkheden én meerwaarde binnen de 

reguliere arbeidsmarkt. 

De Train The Trainer geeft een onderbouwde basis om aan de 
slag te gaan met de verschillende tools die digitaal ter 
beschikking gesteld worden (gratis). 
 

 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u30 tot 16u30 
 

Wanneer Waar 

Donderdag 20 februari  
en dinsdag 3 maart 
2020 
 

Donderdag  
24 september en 
dinsdag 6 oktober 2020 

Scoutshuis,  
Wilrijkstraat 45, 2018 Antwerpen 
LDEKB20017 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 15 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 

 

  

De Aanstokerij, 
Naamseststeenweg 130,  
3001 Heverlee-Leuven 
LDEKB20016 



49 - Vormingsfonds LDE 2020 

 

Actief opvolgen van POP’s  
Vonst 
 
 
Inhoud 
In deze vorming vertrekken we vanuit het POP-verslag. We 
leren het verslag op een goede manier interpreteren  en dit te 
vertalen in de concrete dagdagelijkse begeleiding. Verder 
wordt aandacht besteed aan een goede communicatie 
hierrrond naar de medewerker toe en de ondersteunende 
jobcoach, trajectbegeleider, ...  
 
Voormiddag  
Wat met het POP-verslag? 

 Wat kan je concreet doen met de informatie die op het 
POP-verslag sta at?  

 Hoe ga je daarmee om op de werkplek?  

 Hoe betrek je de medewerker hierin maximaal?  
 

Observeren en scoren van competenties  

 Oefenen in het maken van objectieve observaties en het 
vertalen hiervan naar competenties.  

 Oefenen in het gericht observeren van een bepaalde 
competentie en in functie hiervan zoeken naar een 
geschikte opdracht, moment  

 
Uitwerken van lerende werkopdrachten  
Samen zoeken naar welke opdrachten er gegeven kunnen 
worden zodat de medewerker de juiste leercontext 
aangeboden krijgt.  
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Namiddag 
Samenwerken met anderen aan het POP  

 Hoe werk je samen met een trajectbegeleider of jobcoach 
of doorstroombegeleider?  

 Hoe communiceer je over de vorderingen?  
 
Feedback geven over het leerproces  
Hoe geef je op een verbindende manier feedback aan de LDE-
medewerker over de opvolging van het POP zonder afbreuk 
te doen aan de motivatie? 
 

 
Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u00 tot 16u00 

Wanneer Waar 

Dinsdag  
31 maart 2020 

Het Achterhuis,  
Diksmuidestraat 41, 9000 Gent 
LDEKB20009 

Maandag  
12 oktober 2020 

Cultureel Centrum Hasselt, 
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt  
LDEKB20010 

 

Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 

 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Stap voor stap loslaten: 
afbouwen van het LDE 
ondersteuningskader, 
doorstroomklaar maken 
Vonst   

 
 
Inhoud 
In deze vorming brengen we het ondersteuningskader in 
kaart dat we bieden in LDE en gaan we op zoek naar hoe we 
dit in lijn met het persoonlijk ontwikkelingsplan stap voor stap 
kunnen afbouwen. We focussen op een goede communicatie 
hierover met de medewerker. Deze vorming is bedoeld voor 
wie een LDE-medewerker coacht.  
 
VOORMIDDAG  
Situering ondersteuningskader LDE  
 
Reflectie over het eigen ondersteuningskader  
Breng in kaart welk ondersteuningskader jij in het algemeen 
biedt.  
 
Doorstroomklaar maken  
Wanneer is een medewerker doorstroomklaar? Welke eisen 
worden gesteld in de LDE-onderneming en welke in de 
privésector. Hoe groot is de afstand tussen beide?  
 
NAMIDDAG  
Afbouwen van het ondersteuningskader  
Algemene principes bij het bouwen aan zelfstandigheid  
Stapsgewijs afbouwen: hoe doe je dat concreet?  
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De praktijktoets  
We werken 1 casus grondig uit en onderzoeken  

 Hoe doorstroomklaar is deze medewerker?  

 Welk ondersteuningskader krijgt die medewerker op dit 
moment?  

 Welke stappen kan je zetten om concreet te bouwen aan 
zelfstandigheid en doorstroombaarheid?  

 
Eindreflectie  
Welke zaken kan je concreet toepassen in je werking. 

 
 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u00 tot 16u00 

Wanneer Waar 

Dinsdag  
5 mei 2020 
 

Cultureel Centrum Hasselt,  
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt 
LDEKB20007 

Maandag  
30 november 2020 

Het Achterhuis,  
Diksmuidestraat 41, 9000 Gent 
LDEKB20008 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 15 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Hoe motiveer ik lokale 
werkgevers om mijn 
LDE’ers een kans te geven? 
Mentor  

 
 
 
Inhoud 
In deze workshop ontdek je technieken om contact te nemen 
met werkgevers in functie van een geschikte 
doorstroomstage en -tewerkstelling. Daartoe neem je contact 
met potentiële stagebedrijven en werkgevers. 
Volgende vragen werpen zich op: 

 “Hoe pak ik dit het beste aan?” 

 “Welke werkgevers staan open om een extra 
medewerker in dienst te nemen?” 

 “Hoe kan ik die potentiële werkgever overtuigen?” 

 “Hoe vermijd ik om met de mond vol tanden te staan bij 
een tegenargument?” 

 
Doelstellingen 
Na deze workshop zal je … 
• weten hoe je een relevante lijst van prospecten kan 

samenstellen. 
• in staat zijn om voorbereid een prospectiegesprek aan te 

vatten. 
• handige tips ‘n’ tricks kennen om weerstand te omzeilen. 
 
Inhoud 
Vooraf 

 Wat is een prospectie?  

 Wat is een geslaagde prospectie in kader van LDE en 
doorstroom? 
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 Bij welke werkgevers heb ik het meeste kans op slagen? 
Ervaringen & tips ‘n’ tricks. 

 Wat is de ‘win’ voor de werkgevers? 
 
Voorbereiding 

 Hoe verzamel je gegevens van deze werkgevers? 

 Contactgegevens, sector & activiteiten, grootte, aantal 
werknemers, stabiele /groeiende / krimpende 
onderneming 

 Wie is de juiste contactpersoon? Hoe krijg je contact met 
hem/haar? 

 
Contactname 

 Eerste contact: de ‘elevator pitch’ 

 Opstellen van een elevator pitch 

 Telefonisch contact 

 Opstellen van een scenario 

 Omgaan met weerstand 

 Aanpassen aan de contactpersoon (bij telefoon en bij face 
to face-afspraak) 

 Soorten mensen, soorten prospecten: hoe bepaalde types 
werkgevers “aanpakken” 

 
Prospectiebeheer en -opvolging 

 Tips ‘n’ tricks 
 

 
Praktisch 
Duur:  1 dag van 9u00 tot 16u30 
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Wanneer Waar 

Donderdag   
5 maart 2020  
 

Ondernemingscentrum Kortrijk,  
Leiestraat 22, 8500 Kortrijk 
LDEKB20018 

Donderdag  
15 oktober 2020 

De Kriekelaar,  
Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek  
LDEKB20019 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 
 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Verbindende 
communicatie op de 
werkvloer 
Tweedaagse vorming 
Vonst  

 
Inhoud 
In deze tweedaagse diepen we de theorie rond verbindende 
commmunicatie van R. Marshall uit. We reflecteren intens 
over onze eigen communicatie en het effect hiervan op 
anderen. We  trainen het doordacht en duidelijk 
communiceren vanuit een verbindende basishouding. Verder 
gaan we in op hoe omgaan met weerstand van de ander, hoe 
kunnen we dat ombuigen naar constructiviteit vanuit een 
verbindende grondhouding.   
Deze vorming is bedoeld voor werkplekbegeleiders die bereid 
zijn te reflecteren over hun eigen communicatie. 

 
Praktisch 
Duur: 2 dagen van 9u00 tot 16u00 
 

Wanneer Waar 

Donderdag  
23 en 30 april 2020 
 

Sodiwe,  
Van Benedenstraat 34, 2800 
Mechelen 
LDEKB20001 

Maandag  
9 en 16 november 
2020 

Het Achterhuis,  
Diksmuidestraat 41, 9000 Gent 
LDEKB20002 

 
Aantal deelnemers:  minimum 6 - maximum 12 
 
Kan ook inhouse aangevraagd worden 
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Inclusief jobdesign 
Vorming van een halve dag, ev. gevolgd door 
procesbegeleiding 

I-Diverso  
 
 
Inhoud 
LDE-ondernemingen kampen vandaag met gelijkaardige 
uitdagingen als bedrijven binnen het reguliere arbeidscircuit. 
Vacatures geraken moeilijk of niet meer ingevuld. 
Werkzoekenden zijn laag- of niet geschoold en ervaren 
hierdoor een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Om aan deze veranderingen tegemoet te komen, zijn LDE-
ondernemingen vaak genoodzaakt om het bestaande werk 
anders te organiseren. Inclusief jobdesign is het anders 
inrichten van werkprocessen door eenvoudige taken af te 
splitsen en samen te voegen tot een nieuwe, laagdrempelige 
instapfunctie op maat van de meest kwetsbare medewerkers.  
De nieuwe instapfunctie vormt tegelijk de basis van een 
kwalitatief doorstroomtraject binnen de organisatie, waarbij 
het belangrijk is dat medewerkers - volgens het zalmprincipe 
– stap voor stap opklimmen van een zeer praktische naar een 
meer uitdagende functie.   
 
LDE-ondernemingen die inzicht verwerven in het proces van 
inclusief jobdesign kunnen deze principes delen met hun 
partnerbedrijven uit het reguliere circuit. Als ook zij 
instapfuncties creëren die naadloos aansluiten op het 
groeitraject binnen de LDE-onderneming, kan de doorstroom 
van medewerkers een stuk vlotter verlopen.  
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Vorming inclusief jobdesign (3,5 uur) 

 Wat is inclusief jobdesign?  

 Hoe de nieuwe functie creëren? 

 Hoe het doorstroomtraject uitstippelen (cfr. 
zalmprincipe)? 

 Overzicht bruikbare tools (teammatrix, sterrollen, etc.) 

 Implementatie in de organisatie 
 

Praktisch 
Duur: 1 dag van 9u00 tot 12u30 

 

Wanneer Waar 

Donderdag  
19 maart 2020  
 

Scoutshuis,  
Wilrijkstraat 45, 2018 Antwerpen 
LDEKB20014 

Donderdag  
1 oktober 2020 

De Kriekelaar,  
Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek 
LDEKB20015 

 

Aantal deelnemers: minimum 6 - maximum 15 
 

Inhouse aanbod: Procesbegeleiding ‘Inclusief jobdesign’ 
Aan LDE-ondernemingen die de vorming hebben gevolgd en 
inclusief jobdesign willen toepassen in het bedrijf, biedt I-
Diverso procesbegeleiding op maat.  
 
I-Diverso helpt bij de creatie van de nieuwe instapfunctie, 
biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van tools op maat 
van de nieuwe werkorganisatie en begeleidt het 
implementatietraject. 
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Het proces van jobdesign kan volgende stappen omvatten:  

 Interviews met leidinggevenden omtrent de operationele 
processen  

 Observaties op de werkvloer 

 Workshop met betrokken medewerkers of individuele 
interviews  

 Continue toetsing en terugkoppeling met management 

 Finaliseren takenpakket/functie met profiel en 
opleidingsplan 

 Advies op maat voor de implementatie van de nieuwe 
functie 

 
In totaal voorzien we 30 uur voor een traject van 
procesbegeleiding helemaal op maat van de LDE-
onderneming.   
 
Het Vormingsfonds LDE betaalt de procesbegeleiding.  
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Lesgevers 

 
 
De Aanstokerij  
De Aanstokerij kiest voluit voor spel als vormingsmethode: 
maatschappelijke thema's maken we bespreekbaar via spel. 
Spel is interactief, ervaringsgericht en motiverend. De ideale 
vormingsmethode om ook het beste uit jezelf en de groep te 
halen. Diversiteit, communicatie en samenwerking, talenten 
en competenties … kortom, een wereld aan spelthema’s om 
de groep op een ongedwongen manier aan het denken te 
zetten.  
 
De Aanstokerij brengt spel naar een hoger level en verlaagt 
leerdrempels door zijn interactieve spelmethode. 
 
Meer weten? https://aanstokerij.be/nl 
 
 
I-Diverso 
I-Diverso ondersteunt organisaties rond thema’s zoals 
inclusie, diversiteit en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Wij hebben jarenlange ervaring met het 
opleiden en begeleiden van kwetsbare doelgroepen en hun 
omkadering. We staan voor een ervaringsgerichte, ‘hands on’ 
aanpak.  I-Diverso is actief over heel Vlaanderen en Brussel.  
 
I-Diverso bouwt vormingen praktijkgericht en interactief op, 
met veel actieve inbreng van de deelnemers. We werken 
ervaringsgericht. We vertrekken vanuit de ervaringen van de 
deelnemers om tot inzichten te komen. We passen de nieuwe 
inzichten meteen ook toe aan de hand van praktische 

https://aanstokerij.be/nl
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oefeningen. Door af te wisselen in werkvormen, spelen we in 
op de verschillende leerstijlen van de deelnemers.  
 
Meer weten? www.i-diverso.be 
 
 
IN-Z 
IN-Z (opgericht in 1996) is een sociale ondernemer. Inspelend 
op lokale vragen naar laagdrempelige dienstverlening, 
creëren we jobs voor een brede groep van mensen. 
Daarnaast trainen en begeleiden we individuen en groepen in 
hun professionele groei. In alles wat we doen staat de mens 
centraal. 
 
Wij bieden zowel diensten aan huis als collectieve diensten in 
de domeinen zorg, huishoudhulp, kind & vrije tijd, groen & 
klus en onthaal & toerisme. Een deel van die diensten vindt 
plaats in het kader van de lokale diensteneconomie.  Aan 
werkzoekenden, werknemers en werkgevers uit profit en 
social profit bieden we training & begeleiding op maat. 
 
Onze trainers werken op maat, ervaringsgericht, interactief 
en op een onmiddellijk toepasbare manier. We hebben een 
vast team van trainers, dat zowel werknemers, 
leidinggevenden en werkzoekenden kansen geeft tot groei op 
een warme en betrokken manier. 
 
Meer weten? 
https://training-begeleiding.be/nl/ 
https://www.in-z.be/nl/ 
 
 
 
 

http://www.i-diverso.be/
https://training-begeleiding.be/nl/
https://www.in-z.be/nl/
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KOPA 
KOPA begeleidt sinds 1989 in heel Vlaanderen mensen naar 
een duurzame tewerkstelling. Als arbeidsmarkttrainer bieden 
we mensen perspectief op een kansrijke loopbaan. We 
voegen waarde(n) toe door onvolmaaktheden van de 
arbeidsmarkt oplossingsgericht aan te kaarten en deze zo 
mee te corrigeren. 

Dit realiseren we door een gevarieerd aanbod aan training, 
begeleiding naar werk en coaching op de werkvloer. In onze 
teams hebben we ervaren trainers die actief zijn in 
verschillende regio’s. 

Meer weten?  https://vzwkopa.weebly.com/ 

 
 
Mentor 
Mentor versterkt de competenties van werkzoekenden en 
werknemers én ondersteunt werkgevers in het uitbouwen 
van een duurzaam loopbaanbeleid. 
Daartoe 
• Inspireren én adviseren we organisaties vanuit onze 

expertise in het coachen van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. 

• Creëren we vanuit een warm contact met werkgever én 
werknemer een vernieuwende aanpak in de uitdagingen 
en vraagstukken die met elke fase van de loopbaan 
gepaard gaan. 

Ward Saver is consultant bij Mentor. Hij geeft de kortlopende 
opleidingen 'Klanten werven doe je zo!' en ‘Hallo, kan ik een 
werkzoekende aanbevelen’, voor zowel sociale economie 
bedrijven als bij tewerkstellingsdiensten (in lokale besturen, 
opleidingsinstanties, …). Hij hanteert hierbij steeds een 
pragmatische aanpak. Zijn focus op klantgerichtheid vanuit de 

https://vzwkopa.weebly.com/
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organisatie is een meerwaarde bij het uittekenen van de 
toekomstige relatie met de stakeholders op de arbeidsmarkt. 
 
Ward kent de werking van Lokale Diensteneconomie door en 
door (zie o.a. ‘Proteïne’, een eerder ondersteuningsaanbod 
voor LDE). Hij weet ook wat de beleidsverwachtingen zijn 
inzake doorstroom en de uitdagingen in de praktijk hierbij. 
Ward kent het socio-economisch werkveld in Vlaanderen 
vanuit zijn ervaring in verschillende regionale overlegorganen. 
Hij heeft goed overzicht over de verschillende spelers gelieerd 
aan de arbeidsmarkt (ondernemingen, koepels, 
ondersteuners, doorverwijzers...) en heeft er contacten. 
 
Meer weten?  www.mentorvzw.be  
 
 
VOKANS 
Werkgevers, werknemers en werkzoekenden: deze drie W’s 
stoten op uitdagingen, noden en vragen met betrekking tot 
de arbeidsmarkt. Deze hindernissen pakt Vokans aan met 
doelgericht HR-maatwerk. 
 
We coachen bij het creëren en optimaliseren van een 
duurzame en kwalitatieve werkomgeving: een plek waar 
werkgevers een duurzaam (loopbaan)beleid kunnen 
uitbouwen, waar werknemers met goesting werken en 
werkzoekenden de motivatie krijgen voelen om aan de slag te 
gaan. 
 
Onze filosofie? Het levenslang leren aan de hand van 
competentieversterking. 
 
Meer weten? www.vokans.be 
Je vindt ons ook op Facebook, LinkedIn en Instagram 

http://www.mentorvzw.be/
http://www.vokans.be/
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VONST 
VONST is een team van trainers en consultants die stuk voor 
stuk met hun beide voeten in de praktijk van de sociale 
economie hebben gestaan.  
 
VONST heeft meer 13 jaar ervaring in het geven van 
opleidingen aan werkleiders, HR-medewerkers en 
operationele medewerker in de sector sociale economie. 
Onze lange ervaring in de sociale economie laat ons toe de 
evolutie te zien en te voelen. Deze kennis nemen we mee in 
onze opleidingen.  
 
VONST staat in haar opleidingen garant voor eenvoud, 
duidelijkheid en praktijkgerichtheid (meer bepaald geënt op 
de realiteit van de LDE’s). VONST staat ook garant voor een 
naadloze verbinding met de basiscursus voor werkleiders en 
de cursus POP- en doorstroomgericht werken.  
 
Alle opleidingen door VONST worden ontwikkeld samen het 
met team van VONST, dit zorgt voor een uniforme aanpak bij 
de lesgevers en een verrijking van de opleiding.  
 
Meer weten? www.vonst.be 

  

http://www.vonst.be/
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Subsidieaanbod 2020  

 
We financieren in 2020 - zolang het budget het toelaat -  
opnieuw alle onderstaande formules. 
 

 Inhouse-vorming 
Je kan rond vele thema’s een inhouse-vorming organiseren. 
Bijvoorbeeld alle thema’s waarrond we in 2019 en de voorbije 
jaren vormingen programmeerden komen in aanmerking.  
Laat je inspireren en neem een kijkje in onze brochures op 
www.vivosocialprofit.org/downloads-lde.   
Maar vormingen die beantwoorden aan een specifieke 
vormingsbehoefte en niet aan bod komen in ons open 
kalenderaanbod, kan je ook aanvragen.  
  

 Voor een inhouse-vorming zijn er minimum 6 effectieve 
deelnemers vereist. Belemmert je dat om een vorming  
inhouse te organiseren? Overweeg of je samen met een 
andere LDE-onderneming de vorming kan aanvragen.  
 

 Ook een interne opleider kan een inhouse-vorming  
geven.  

E-leren tijdens de werkuren 
Vanaf 2016 betalen we inschrijfkosten voor online 
opleidingen terug.  
  

http://www.vivosocialprofit.org/downloads-lde
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Taalondersteuning op de werkplek 
Stel je een doelgroepwerknemer met beperkte 
taalvaardigheid Nederlands te werk? Overweeg dan zeker dit  
aanbod.   
 
Let wel: tot juni 2020 geven we voorrang aan 
taalondersteuning voor werknemers waarvoor een 
eerste keer een aanvraag gebeurt. 
Als in juni blijkt dat er voor 2020 nog budget over is, keuren 
we de aanvragen voor 2de keer taalondersteuning goed. 
Blijft er daarna nog geld over dan keuren we de volgende 
taalondersteuningsaanvragen goed. 
 

Individuele coaching op begeleidingsstijl van 
(werkvloer)begeleiders  
Sinds 2016 betalen we de volledige factuur van de coaching. 
Aan jou om ons de meerwaarde van deze leervorm voor jouw 
LDE-begeleider aan te geven. 
 

 

  Kwalificerende opleiding aan een vormingsinstelling 
Je wilt als werkgever volop inzetten op de doorstroming van 
je LDE-doelgroepmedewerkers naar het reguliere 
arbeidscircuit. En je moedigt hen aan om een diploma of 
getuigschrift te behalen. Betaal je als werkgever de  
inschrijvingskost en het cursusgeld voor opleidingen zoals 
HBO5 en de vervolgopleidingen, dan kan je deze 
terugvorderen. En dat voor alle gevolgde studiejaren. 
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Wie betaalt wat? 
 

 
 

 
Soort vorming 

d
o

e
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e
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ld
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w
er

ke
r  

Wat en wie betaalt 
het Vormingsfonds 
LDE? 

 
Bemerkingen 

 

E-leren x x We betalen de 
inschrijfkost terug 
aan de werkgever. 

  

 

Individuele coaching   x We betalen de 
factuur van de 
coach. 

  

 

Inhouse  
binnen of buiten 
kalenderaanbod 

x x We betalen de 
factuur (vorming-, 
cursus- en 
vervoerskosten) 
van de lesgever.  

De andere 
onkosten 
(bv. locatie, 
verplaatsing) 
betaal je als 
werkgever.   

 

Vorming met een 
interne opleider 

x x We betalen 
12,50 euro per 
bewezen en 
voltooid cursusuur 
en per deelnemer 
aan de werkgever. 

  

 

Kwalificerende 
opleiding aan een 
vormingsinstelling 

x   We betalen de 
inschrijf- en 
cursuskost terug 
aan de werkgever. 

  

 

Taalondersteuning 
op de werkplek 

x   We betalen de 
factuur van de 
taalondersteuner. 

Maximum 32 u 
per deelnemer 
per kalenderjaar. 

 
Meer weten over de voorwaarden, aanvraag- en 
terugbetalingsprocedure?  
www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie 
  

http://www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie
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Hoe inschrijven  
of een subsidie aanvragen?  

Via Extranet kan je online inschrijven op ons kalenderaanbod 
of een subsidieaanvraag indienen. Meer zelfs, je kan de 
stand van zaken opvolgen. En dit alles voor vormingen die 
doorgaan in 2020.  

 Benieuwd naar hoe Extranet werkt en welke 
mogelijkheden het je biedt?  

 Heb je nog geen login?  Bezorg ons het formulier 
‘Extranet-een login aanvragen’. 

 Je wilt een subsidie aanvragen. Hoe moet dit? 
Al deze informatie vind je op 
www.vivosocialprofit.org/extranet 

Duid binnen je LDE-onderneming één of meerdere 
contactpersonen aan die toegang krijgen tot het Extranet.  
 
Waarom is dit belangrijk? Wat kan een contactpersoon? 
1. Deelnemers uit de LDE-onderneming voor onze 

vormingen in- en uitschrijven. 
Dat betekent dat de contactpersoon toegang heeft tot de 
privé-gegevens van medewerkers uit de organisatie. Een 
gebruikersnaam en wachtwoord zijn dus altijd persoonlijk 
en mogen niet aan derden doorgegeven worden of door 
derden gebruikt worden.  

2. Alle subsidieaanvragen van je organisatie beheren.  
Een contactpersoon kan dus aanvragen voor een subsidie 
indienen, ons documenten bezorgen, alsook de 
afhandeling van een aanvraag opvolgen.  

3. Ook wijzigingen aan de organisatiegegevens zal de 
contactpersoon in de loop van 2020 via Extranet zelf 
kunnen aanpassen.  
In de tussentijd geef je ons deze nog steeds via mail door. 

http://www.vivosocialprofit.org/extranet
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Hoe een contactpersoon aanmelden? 
 Mail het formulier 'Extranet - een login aanvragen' naar 

extranet@afosoc-vesofo.org.  
 Daarna krijgt hij van ons een gebruikersnaam en 

wachtwoord via e-mail.  
      

Tip 
Wilt een werknemer uit je onderneming zijn eigen 
inschrijvingen beheren? Dan kan hij een eigen login 
aanmaken via Extranet. Hij moet het e-mailadres van een 
bij ons gekende contactpersoon uit je organisatie opgeven. 
De contactpersoon ontvangt een mail als een werknemer uit 
de onderneming zich voor een vorming in- of uitschrijft. 
Maak dus best duidelijke afspraken hieromtrent en 
communiceer erover. 
Meer weten? www.vivosocialprofit.org/extranet 
 
 
Meer info? 
Vormingsfonds LDE 
vormingen@vivosocialprofit.org   
www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie 
 

http://www.vivosocialprofit.org/extranet
mailto:vormingen@vivosocialprofit.org
http://www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie
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DAT TREFT 

 

 

 

DAT TREFT geeft kansen. Aan werkgevers en werknemers. 
Kansen die tot nu toe onvoldoende verkend zijn. Daar 
brengen we nu verandering in. Want op  
https://www.vivosocialprofit.org/dat-treft tonen we je 
de match die wij opmerken tussen enerzijds de talenten van 
LDE-werknemers en de openstaande vacatures in de 
social-profitsectoren anderzijds.  
 
We zijn op zoek naar goede praktijkvoorbeelden. Heb je 
goede ervaringen met de doorstroom van LDE-
doelgroepmedewerkers naar het reguliere arbeidscircuit? 
Deel die ervaringen dan met ons. Mail ze naar 
vormingen@vivosocialprofit.org.   

 
Benieuwd naar de verhalen van een werknemer en zijn 
werkgevers over wat voor hen belangrijk was om de instroom 
in het reguliere arbeidscircuit succesvol te laten verlopen. 
Bekijk dan ons eerste filmpje:  
https://www.vivosocialprofit.org/p5868 
  

https://www.vivosocialprofit.org/dat-treft
mailto:vormingen@vivosocialprofit.org
https://www.vivosocialprofit.org/p5868
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Interesse in de vele kansen die  
het Vormingsfonds LDE  

je biedt?   
 
 
 
 
 
Hou onze LDE-nieuwsbrieven in het oog.   
 
Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je in op   
www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie -> 
nieuwsbrief LDE.  
 
 

http://www.vivosocialprofit.org/lokale-diensteneconomie
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