Nieuwsbrief Vorm 22 augustus 2019 overheid

Beste lezer
de vakantie loopt op zijn einde. Hét moment om u in te schrijven voor een boeiende opleiding
of masterclass!
In deze nieuwsbrief zetten we volgende opleidingen voor u in de kijker:
► De evaluatiecyclus - voor beoordelaars
► Lokaal Overheidsmanagement, i.s.m. Instituut voor de Overheid, KULeuven

Ook stellen we twee interessante masterclasses aan u voor:
► Leidinggeven in tijden van verandering: teams organiseren en beter communiceren
► Introductie in Design Thinking

Tot slot vestigen we nog graag de aandacht op CC Select voor professionele ondersteuning
bij uw HR-beleid.

Veel leesplezier!
Liesbeth - Monique - Danitza - Wendy - Caroline

DE EVALUATIECYCLUS - VOOR BEOORDELAARS

Hoe blijft u objectief bij functionerings- en evaluatiegesprekken? Hoe voert u een goed feedbackgesprek? Wat
is precies het verschil tussen een evaluatie- en een
feedbackgesprek?

Theorie en praktijk gaan in deze training hand in hand en het
volledige evaluatieproces komt aan bod.

Klik hier voor alle info en om u in te schrijven.

LOKAAL OVERHEIDSMANAGEMENT
Met opleiding, i.s.m. Instituut voor de Overheid - KULeuven,
verbreedt en verdiept u uw kennis inzake overheidsmanagement en –beleid. Deze opleiding koppelt
academische inzichten aan concrete praktijkervaring, en
houdt zoveel mogelijk rekening met de huidige context en
dynamiek van lokale besturen. Zo belichten we de
strategische koers en het financiële beleid in het kader van
het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.
We bespreken concrete acties die vandaag nodig zijn om van burgerparticipatie en co-creatie
een succes te maken. En we tonen de directe meerwaarde van organisatiebeheersing en
procesmanagement.

Door actuele thema's en diverse perspectieven aan te reiken, willen we u laten reflecteren
over de bouwstenen van uw organisatie en u maximaal ondersteunen in uw professionele
opdracht.

Deze opleiding bestaat uit drie modules die u elk afzonderlijk of als een logisch
combinatietraject kan volgen. Klik hier voor de gedetailleerde informatie en om u in te
schrijven.

LEIDING GEVEN IN TIJDEN VAN VERANDERING (masterclass)

Teams organiseren en beter communiceren in tijden van
verandering

Teamwerk is in. En wie echt mee wil zijn, maakt er zelfs een
zelfsturend team van. Maar niet elke groep van mensen is
een team. Er zijn voorwaarden om een groep collega’s een
team te noemen.

Deze interactieve sessie is gericht op die voorwaarden.
Welke vaardigheden hebt u nodig om een team te laten
draaien? Welke valkuilen zijn er?

Wen Geerts, ervaren trainer en coach die focust op het
individu als deel van de groep, en Freek Van Looveren,
auteur van 'De Kleine Laloux' nemen u mee op weg.

Alle info en inschrijven: klik hier.

INTRODUCTIE DESIGN THINKING (masterclass)
Wilt u graag
► de efficiëntie en de impact van uw aanbod verhogen?
► uw on- en offline dienstverlening beter op elkaar
afstemmen?
► uw doelpubliek betrekken bij uw werking en positieve
(burger)initiatieven stimuleren?
Dan is Design Thinking zeker iets voor u!
Elizabeth Verhetsel van Twisted Studio stelt de typische designtechnieken en -tools aan u
voor: een user journey, diepte-interview, de research wall, het formuleren van een ‘hoe
kunnen we’-vraag, persona’s en paper prototyping. Er is voldoende tijd voor vragen en
nabespreking.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

CC SELECT: DE JUISTE M|V|X OP DE JUISTE PLAATS

CC Select is gespecialiseerd in HRbegeleiding in de zorg-, welzijnssector
en bij de lokale overheid.
► Werving & selectie van A tot Z
► Assesments en psychosociale proeven
► 360°-evaluaties

Alle info op ccselect.be.

Uitschrijven

