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VTO‐aanbod in september
In september starten drie opleidingen in ons VTO‐aanbod: Basisvorming Taalcoaching, Jobhunting en
Hoe onderneem je samen met je team in de huidige werkcontext. Hieronder vind je meer informatie
en rechtstreekse links voor de inschrijvingen.
We raden aan niet langer te wachten met inschrijven voor Basisvorming taalcoaching om geen plaats
mis te lopen; dit kan nog t.e.m. 6 september.
Bekijk de VTO‐website om het volledige aanbod voor het najaar 2016 te raadplegen.
Hou ons zeker op de hoogte over toekomstige vormingsbehoeften voor jouw organisatie. Hiervoor (en
met andere vragen) kan je terecht bij tina@dewerkplekarchitecten.be.

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: dinsdag 13 september 2016
Schrijf hier in (Let op! Inschrijven kan tot 06/09.)

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
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concreet en praktisch mogelijk gemaakt.
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Start opleiding: donderdag 29 september 2016
Schrijf hier in

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: donderdag 29 september 2016
Schrijf hier in
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