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DECEMBER 2016

VTO‐aanbod: nieuwe opleidingen voorjaar 2017
Sterpunt Inclusief Ondernemen biedt in het voorjaar 2017 opnieuw een vernieuwd kwaliteitsvol en gevarieerd
opleidingsaanbod aan voor zijn leden. De focus in onze opleidingen ligt op een commerciële en strategische
werkgeversbenadering, coachtechnieken en samenwerken/netwerken tussen organisaties. Gezien vanuit een 2‐
klantenbenadering zijnde de werkgever en de werkzoekende – werknemer. Onze vormingen zijn zowel
praktrijkgericht als interactief.
Hieronder vindt u een overzicht van onze reeds geplande opleidingen waarvoor u zich kan inschrijven. We
gaan tevens iets dieper in op de opleidingen die in januari/februari 2017 gepland staan.
Aarzel niet om het opleidingsaanbod te delen met uw collega’s!
Raadpleeg zeker het volledige VTO‐aanbod: heeft u interesse in een opleiding die nog niet gepland is, dan kan
u zich vrijblijvend inschrijven op een wachtlijst via onze vto‐website. Wanneer wij merken dat er voldoende
interesse is voor een opleiding zorgen wij ervoor dat deze georganiseerd wordt.
Heeft u nood aan andere opleidingen of voor meer informatie over bestaande opleidingen neemt u contact op
met Tina Callebaut via vto@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

Klik op de titels voor meer info over elke opleiding.

Organisatienetwerken ontwikkelen en managen: 12 & 26 januari, 9 februari te Brussel
Starten met storytelling: 9 februari te Brussel
Functiecreatie: 13 & 14 februari, 28 maart, 9 mei te Brussel
Storytelling en solliciteren: 14 maart te Gent
Basisvorming taalcoaching: 21 maart & 4 april te Brussel
Verdiepingstraject taalcoaching: 2 & 16 mei te Brussel
Jobhunting
Word consultant
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Organisatienetwerken ontwikkelen en managen
Netwerksamenwerking is een complex samenspel tussen de organisatie, het individu en het netwerk. Als
initiatiefnemer, trekker of deelnemer van samenwerkingsverbanden wordt er veel van je verwacht. Deze drie
dagen willen leidinggevenden en medewerkers van de Werkplekarchitecten hierin ondersteunen en versterken.
Start opleiding: 12 januari 2017

Starten met storytelling
Dat storytelling heel krachtig kan zijn, bewijzen Steve Jobs en President Obama. Er zijn heel wat verschillende
voorbeelden van krachtige boodschappen die heel overtuigend werken/gewerkt hebben. Ben je zelf op zoek
naar hoe jij werkgevers kan overtuigen met jouw boodschap? Storytelling kan door iedereen toegepast
worden!
Start opleiding: 9 februari 2017

Functiecreatie
Functiecreatie is het allesomvattende woord voor het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen
van taken, waardoor hoger geschoold personeel beter kan worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn
opgeleid.
Belangrijk is dat Functiecreatie de vraag van de werkgever centraal stelt: bezettingsproblemen, te hoge
loonkosten, wens tot sociaal, innovatief of maatschappelijk verantwoord ondernemen,… . Via Functiecreatie
kunnen arbeidsbemiddelaars tegelijkertijd werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer
kansen bieden op een duurzame job en werkgevers helpen bij de creatie van nieuwe functies die voor hem
economisch aantrekkelijk zijn.
Start opleiding: 13 februari 2017

Storytelling en solliciteren
Ben je benieuwd wat storytelling voor jou in petto heeft en hoe jij storytelling kan inzetten bij de begeleiding
van jouw (doelgroep)medewerkers?
Start opleiding: 14 maart 2017
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