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PRAKTISCHE INFO
Hoe kan u inschrijven		
Schrijf in via de website vorm.probisgroup.be
Mail uw aanvraag naar info@vzwvorm.be
Aantal cursisten
Voor de in-house vormingen geldt een maximum van 15 personen per groep.
Voor de Academy en digitale vormingen is het maximum vermeld op de website.

Kostprijs

In het tweede jaar na de fusie van CC Consult

In onze Academy brengen we gerichte

We willen ook meer en meer inzetten op

en CC Select met de Probis Group zijn we trots

vormingen voor algemeen en financieel

digitaal leren. Zo kunnen we bijvoorbeeld snel

om ons vormingsaanbod voor lokale besturen

directeurs, managementteam-leden,

schakelen van een klassikale vorming naar een

voor te stellen.

beleidsmedewerkers, afdelingshoofden

digitale vorming. Daarnaast hebben we ook in

en deskundigen. We geven vorming rond

ons aanbod aparte digitale vormingen, zowel

We zijn erin geslaagd om 25 jaar ervaring

specifieke actuele thema’s. Deze zorgen ervoor

live als opgenomen. Ideaal om een verplaatsing

samen te brengen. Enerzijds de grote expertise

dat u uw organisatie kan optimaliseren op

uit te sparen of om volgens uw eigen agenda

over lokale besturen die CC Consult kenmerkt

structureel, leidinggevend en strategisch vlak.

een vorming te volgen.

en anderzijds de kennis en aanpak van Vorm

De open opleidingen vinden plaats in onze

dat binnen de Probis Group reeds meer dan 20

kantoren in Aalter, Brussel en Geel.

jaar opleidingen organiseert voor de zorgsector.

Het bundelen van de expertise van CC Consult
Uit ervaring weten we dat vorming voor

en Vorm biedt nieuwe mogelijkheden om uw

We brengen u een nieuw, kwalitatief aanbod

operationele medewerkers vaak gericht zijn

organisatie verder op het goede spoor te zetten.

van open opleidingen, in-house vormingen en

op hun technische vaardigheden en minder

Daar zorgt ons aanbod van praktijkgerichte

digitale trainingen.

op hun gedragscompetenties. Nochtans zijn

vormingen rond actuele thema’s voor alle

klantvriendelijkheid, stressbestendigheid,

medewerkers binnen uw bestuur zeker voor!

mondelinge communicatie, …. competenties
veel aandacht voor hebben. Onze in-house
vormingen richten zich dan ook voornamelijk
tot deze medewerkers om hen de mogelijkheid
te bieden om hun gedragscompetenties te
optimaliseren.

Betalingsmodaliteit
De betaling van de vorming gebeurt na ontvangst van de factuur.

Annulering
Tot 14 kalenderdagen voor de vorming gratis annulatie, daarna rekenen we 50% van de
kostprijs voor in-house vormingen en 100% van de kostprijs voor Academy en digitale
vormingen.

We hopen dat ons aanbod u zal aanspreken.

Het resultaat mag gezien worden!

waar lokale besturen de laatste jaren erg

De kostprijs is vermeld bij ieder thema in de brochure. Deze prijs is exclusief 21% BTW.
Voor de in-house vormingen is de vermelde prijs per groep inclusief alle onkosten en
exclusief 21% BTW. Voor de Academy vormingen is alles inbegrepen per deelnemer
(bv. incl. lunch bij een volledige dag vorming) en exclusief 21% BTW.

Luc De Bock,
algemeen coördinator Probis Group
Liesbeth Ponsaerts,
coördinator VORM

Locatie voor in-house vorming
Het lokaal bestuur voorziet zelf een aangepast lokaal met het nodige didactische materiaal.

Locatie voor Academy vorming
Onze locaties zijn aangepast aan de geldende hygiëne-richtlijnen van de overheid.
Deelnemers ontvangen de instructies op voorhand. Onze locaties situeren zich in
onze kantoren in Aalter, Brussel en Geel. De wegbeschrijvingen zijn beschikbaar op
onze website.

Digitaal leren
Onze live en opgenomen webinars verdelen we via ons digitaal leerplatform.
Deelnemers krijgen steeds een uitnodiging met daarin alle nodige informatie.
Enkel een stabiele internetverbinding is nodig.

Waarom kiezen
voor Vorm en
CC Consult?
â Alle opleidingen zijn volledig op maat van
de lokale besturen.
â 25 jaar ervaring van CC Consult
in lokale besturen.
â Meer dan 250 besturen werkten reeds
samen met CC Consult.
â Meer dan 8.000 cursisten geven Vorm een
tevredenheidsscore van 85%.
â Geen gecompliceerde theorieën, maar
praktijkvoorbeelden, oefeningen en
veel interactie.
â Al onze trainers hebben werkervaring in de
zorg-, dienstensector of lokale besturen.
â Een aanbod voor alle medewerkers.
â Volledige administratieve begeleiding 		
van in-house vormingen.
â Flexibele organisatie in heel Vlaanderen
en Brussel.
â Vorm is Q-for gecertificeerd (5de maal).

Probis Group
Brugstraat 93 - 9880 Aalter +32 (0)50 84 10 57 - info@vzwvorm.be vorm.probisgroup.be
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BEHEREN & BEHEERSEN
DIGITAAL LEREN

ACADEMY
1

CONTINUÏTEIT OF CALAMITEIT?
BUSINESS CONTINUITY VOOR
LOKALE BESTUREN

SIM
DOOLAEGE

Hoe blijf je je organisatie beheersen in tijden van crisis? Wat
als de continuïteit van dienstverlening in gedrang komt? Hoe
neemt u ná die eerste, acute crisisfase de draad weer op? Hoe
verankert u het “nieuwe normaal” op systematische wijze in de
dagelijkse werking van uw organisatie? En vooral: hoe wapent
u uw lokaal bestuur voor een volgende crisis, van brand tot pandemie? Deze vorming belicht de organisatiebeheersing en het
crisismanagement vanuit de bril van “BCM - business continuity
management”. Ook het stakeholdermanagement en -analyse,
risico-denken en -analyse, crisiscommunicatie en -bewustwording en monitoring, meten en borgen komen aanbod.

07/10/’21 GEEL
14/10/’21 AALTER

2

3 VOLLE DAGEN
KLASSIKAAL

FINANCIËN ZONDER GEHEIMEN
HOE LEES IK, BEGRIJP IK EN INTERPRETEER
IK FINANCIËLE CIJFERS EN RAPPORTEN

€ 580/
DEELNEMER

JOHAN
DE COOMAN

Deze introductie brengt u de nodige financiële basiskennis bij
en is gericht naar leidinggevenden en deskundigen die geen
financiële specialist zijn. Een financiële basiskennis is noodzakelijk binnen een organisatie. Verder is vlot begrijpen hoe financiële rapporten tot stand komen een basisvereiste voor elke
leidinggevende. U leert ook de link leggen met de strategie, de
operationele werkzaamheden en opvolgingsindicatoren. Leer
de taal van de financiële dienst begrijpen!
03/02/2021 (Aalter) of
03/03/2021 (Geel) of
08/09/2021 (Aalter) of
15/09/2021 (Geel)

1/2 DAG

€ 140/
DEELNEMER

3

FINANCIËN ZONDER GEHEIMEN
HOE FINANCIËN BEGRIJPEN BINNEN DE
BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

JOHAN
DE COOMAN

We verdiepen ons in het gebruik van financiële indicatoren in
de beheerscyclus. Hoe zet u een financiële basis-analyse op en
hoe gaat u financiële indicatoren begrijpen en interpreteren?
U ontdekt welke vragen u aan de financiële dienst kan stellen. Zo kan u de vinger aan de pols houden van uw budgetten,
rapporteringen opmaken en de effecten inschatten van bepaalde financiële keuzes.
21/04/2021 en 28/04/2021 (Aalter) of
13/10/2021 en 20/10/2021 (Geel)

4

2 DAGEN

FINANCIËN ZONDER GEHEIMEN
HOE FINANCIËLE ANALYSES
MAKEN - IN SAMENSPRAAK MET
DE FINANCIËLE DIENST

€ 400/
DEELNEMER

2 DAGEN

STOOMCURSUS LOKALE BESTUREN
VOOR NIEUWE MEDEWERKERS

7

KEN JE KWALITEITEN ALS
(MANAGEMENT)TEAMLID EN
DIE VAN JE COLLEGA’S!

6

E-LEARNING

AAN DE SLAG MET
ORGANISATIEBEHEERSING!

FREYA
SCHREURS

In deze digitale vorming maken we u wegwijs doorheen organisatie beheersing voor lokale besturen. U ontdekt op welke
manier organisatiebeheersing een echte meerwaarde voor uw
organisatie kan betekenen. We verkennen met u niet alleen de
wettelijke basis en theoretische principes. We reiken ook handige modellen en praktische tips aan om dit te vertalen naar de
praktijk. Concreet loodsen we u onder meer door het proces
van zelfevaluatie, het identificeren en beheersen van risico’s, de
jaarlijkse rapportering aan de beleidsorganen en zoveel meer.
Verder kijken we op welke manier u dit kan integreren in de dagelijkse werking. Kortom: u maakt kennis met allerlei handvaten
om organisatiebeheersing aan te wenden als instrument om uw
organisatie continu te verbeteren en optimaliseren.

8

2 x 3 UUR

VAN EUHM …-TEAM NAAR ÉCHT M-TEAM
HET MANAGEMENTTEAM ALS
STRATEGISCH-OPERATIONELE
DUIVEL-DOET-AL.

€ 1100/groep

FREYA
SCHREURS &
MANDUS
FAINGNAERT

Het managementteam is anno 2020 uitgegroeid tot dé drijvende kracht achter de interne organisatie van een lokaal bestuur.
Hoe behoudt het MAT overzicht én evenwicht? Hoe brengt u het
managementteam naar een hoger niveau? Hoe zorgt u voor een
sterke onderlinge samenhang/samenwerking? Wat wordt van u
verwacht als managementteam? Hoe gaat u om met de politiekambtelijke sandwich waarin u zich bevindt? En hoe komt u los
van de operationele zaken? Definieer jullie samen als M-team:
waar jullie voor staan, wat jullie drijft, hoe jullie samenwerken, …
en wordt een écht M-team.
OP AFSPRAAK

BESCHIKBAAR VANAF JAN ‘21

VEERLE
VALAERT

Hoe met individuele sterktes een ijzersterk managementteam
smeden? Om als team goed te functioneren, start het bij kennis… van jezelf en je collega’s! Want het is net de som van de
individuele sterktes die teams hun kracht geeft. Ontdek hoe jullie die kwaliteiten boven water krijgen én nog versterken. Wie
ben jij? Wat kan jij bijbrengen in een team? Hoe redeneer jij?
Wat is jouw sterkte voor het team? Waar ben je niet goed in?
Ken jij je collega’s? Wat is hun rol in het team? Hoe redeneren
zij? Wat zijn hun sterktes voor het team? Wat mag je niet van hen
verwachten? En tot slot... zijn jullie als team ook complementair?

OP AFSPRAAK

JOHAN
DE COOMAN

€ 400/
DEELNEMER

FREYA
SCHREURS

Welkom in het lokaal bestuur! Zoekt u nog uw weg of bent u pas
gestart in een lokaal bestuur? Dan maken wij u hierin wegwijs.
We zoomen in op de integratie van OCMW met gemeente en de
politieke organisatie van een lokaal bestuur. Daarna verdiepen
we ons in de ambtelijke organisatie van een lokaal bestuur. Ook
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, fusies, districten, politiezones en nog veel meer begrippen komen aan bod.
Na deze vorming beschikt u over een stevige basiskennis van
lokale besturen om aan de slag te gaan in de (nieuwe) functie!

BESCHIKBAAR VANAF JAN ‘21

Eenvoudige investering-, kostprijs- en andere analyses zijn
soms nodig om bewuste beslissingen te kunnen nemen.
Uiteraard is dit gekoppeld aan de operationele activiteit. In deze
vorming geven we u de nodige kennis en tools om dit optimaal
te kunnen doen. Ontdek hoe u er in slaagt de financiële cijfers
te linken met de operationele taken en indicatoren. Link deze
financiële cijfers met de verschillende stappen van de beleidsen beheerscyclus om optimaal te kunnen rapporteren en/of
bijsturen.
05/05/2021 en 19/05/2021 (AALTER) of
17/11/2021 en 24/11/2021 (GEEL)

5

IN-HOUSE

2 x 3 UUR

E-LEARNING

ALLE PRAKTISCHE INFORMATIE:

vorm.probisgroup.be

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW

€ 1100/groep
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9

COMMUNICATIE OP KOERS:
VAN BELEID NAAR
COMMUNICATIEBELEID

ERIC
GOUBIN

Een goed beleid opzetten in een lokaal bestuur is evident. Maar
hoe zorgt u ervoor dat dit ook bekend raakt bij inwoners en medewerkers? Dan is een doordacht communicatiebeleid essentieel. Van weten wat u wil bereiken met uw communicatie tot
het spanningsveld tussen overheidscommunicatie en politieke
communicatie. Hoe organiseert u de communicatie-werking?
We nemen u mee in recent onderzoek over gemeentelijke communicatiekanalen: welke werken en welke niet. Een aanrader
voor iedereen die een gedegen communicatiebeleid wenst op
te zetten.
16/03/21 (BRUSSEL) of
27/05/21 (GEEL) of
07/10/21 (AALTER)

10

1 VOLLE DAG

FEEDBACK GEVEN KAN JE LEREN!

€ 240/
DEELNEMER

TANIA
DRIEGHE en
MARLIES
KEPPENS

VORM.PROBISGROUP.BE - 7

12

MET AMBITIE AAN DE SLAG.
VERANDERMANAGEMENT
DAT INSPIREERT EN STIMULEERT

LIES
LENAERTS

Elke organisatie is in verandering vandaag. Soms noodgedwongen en bruusk. Vaak ook om maatschappelijk relevant te blijven
en om te beantwoorden aan verwachtingen van burgers en inwoners. Als u verandering in uw organisatie moet initiëren of
leiden, krijgt u te maken met reacties zoals weerstand. Hoe kan
u ervoor zorgen dat medewerkers meegaan in de uitdagingen
van uw organisatie? Hoe stuurt u de menselijke kant van verandering? Hoe versterkt u het verandervermogen van uw organisatie? De vorming geeft u het zelfvertrouwen om het veranderingsproces deskundig in handen te nemen en de drijvende
kracht van verandering te zijn. U krijgt de overtuigingskracht en
positieve energie om medewerkers te enthousiasmeren voor
verandering. We leren u structuur en hulpmiddelen kennen om
de chaos van verandering te beheersen en veranderingsinitiatieven te implementeren. U krijgt inzichten en handvaten die u
kan inzetten om verandering succesvol door te voeren. Aanvullend zet de trainer u op weg met individueel advies en coaching
in uw eigen veranderproject.
10/02/21 - 24/02/21 - 10/03/21 (AALTER)
19/05/21 - 02/06/21 - 16/06/21 (GEEL)
15/09/21 - 29/09/21 - 13/10/21 (BRUSSEL)

13

3 VOLLE DAGEN
1 UUR DIGITALE
COACHING

VAN STUREN TOT STIMULEREN:
LEIDING GEVEN BINNEN
DE LOKALE OVERHEID

€ 800/
DEELNEMER

EDDY
VAN DAELE

Binnen uw organisatie vinden ongetwijfeld regelmatig ontwikkel-, functionerings- en/of evaluatiegesprekken plaats. Het is
belangrijk om hierin een zekere graad van objectiviteit na te
streven, onafhankelijk van de persoon die beoordeelt. Ook
constructieve feedback geven tijdens deze gesprekken is
cruciaal. Alleen zo kan uw medewerker verder groeien of terug
op hetjuiste spoor worden gezet. We gaan zeer praktisch in op
de communicatie- en gesprekstechnieken tijdens feedbackgesprekken, alsook het omgaan met weerstand. Kortom, het wordt
een boeiende mix van theorie en praktijk die u kan helpen
om van uw feedback- en evaluatiegesprekken een succes te
maken.

In een complexe werkomgeving zoals een lokaal bestuur is leidinggeven geen sinecure. Deze interactieve vorming brengt u
voorbij het “trial and error”-stadium. Vertrekkend van een analyse van uw eigen traject tot op heden en in interactie met de andere deelnemers werken we stapsgewijs naar een toepasbaar
model op uw maat. We zetten in op het versterken van inzichten
in de eigen leidinggevende functie en het aanscherpen van de
nodige leidinggevende vaardigheden. De focus ligt op het toepassen van conceptuele kaders op de dagelijkse praktijk. Dit
gebeurt o.a. via de bespreking van herkenbare en eigen casussen. Leer uw eigen leiderschapsstijl optimaliseren!

27/04/21 (AALTER)
23/11/21 (GEEL)

€ 175/
DEELNEMER

11/05/21 (GEEL)
23/11/21 (AALTER)

FREYA
SCHREURS

14

11

1 VOLLE DAG

LEAN EN LEVENDIG: PRAGMATISCH
AAN DE SLAG MET UW PROCESSEN

In deze opleiding leert u aan de slag te gaan met organisatieprocessen, a.d.h.v. het BPM-wiel. Door de processen van het begin
tot het einde te bekijken, stroomlijnen we de info, datagegegevens, samenwerking, communicatie, ... doorheen uw organisatie. We focussen ons in eerste instantie op het identificeren en
afbakenen van processen. Daarna gaan we in op het modelleren
van processen. In dag 2 gaan we verder in op het modelleren
van processen en gaan we over op het verbeteren van de processen door kritisch te (leren) kijken naar een proces. Dergelijke
procesaudits doen we a.h.v. LEAN-management principes. We
gaan aan de slag met praktijkervaring en concrete oefeningen.
19/10/21 EN 16/11/21 (AALTER)
OF 26/10/21 en 30/11/21 (GEEL)

2 VOLLE DAGEN

€ 380/
DEELNEMER

1 VOLLE DAG

(H)EERLIJK HELDER.
INTERNE COMMUNICATIE ALS HEFBOOM

€ 215/
DEELNEMER

ERIC
GOUBIN

Er bestaan verschillende visies op interne communicatie. Welke
visie verkiest u en hoe ontwikkelt u die? We bekijken hoe u tot
een sterkte-zwakte analyse van de interne communicatie komt.
Daarnaast heeft elke leidinggevende en elke medewerker rollen en taken in interne communicatie. Hoe kan u die afbakenen
en hoe maakt u daar afspraken rond? Welke zijn de kanalen die
u kan inzetten voor interne communicatie? Vanuit de praktijk
van de laatste maanden kijken we ook nog even terug naar de
interne communicatie tijdens de lockdownperiode: hoe pakte
iedereen dit aan en welke lessen kunnen we hieruit leren?

30/03/21 (GEEL) of
06/05/21 (AALTER) of
21/10/21 (BRUSSEL)

1 VOLLE DAG

DIGITAAL
15

MULTIMEDIAAL EN DICHTBIJ:
DE TOEKOMST VAN
OVERHEIDSCOMMUNICATIE

ERIC
GOUBIN

We leven continu in een wereld van verandering. Welke
evoluties wegen de komende jaren zwaar door op overheidscommunicatie? We brengen een overzicht van trends en
innovaties vanuit zes invalshoeken: overheid en politieke
cultuur, de samenleving, dienstenmarketing, de communicatiedienst van 2025, de vorm en inhoud van communicatie en de
gemeentelijke communicatiekanalen.
10/06/21 of
05/10/21

16

1/2 DAG
LIVE WEBINAR

MET MATE EN GOED.
WAAROM VERGADEREN MOET, MÁÁR…

€ 90/
DEELNEMER

ERIC
GOUBIN

Iedereen heeft wel een mening over vergaderen: te veel, te weinig, te kort, te lang, saai, overvolle agenda of net geen, … Het
hangt af van de vergadercultuur binnen een organisatie. Welk
type heeft uw lokaal bestuur? We zetten in dit webinar in op
het verhogen van de betrokkenheid van deelnemers en hun diversiteit. Welke soorten vergaderingen zijn er en kan je deze
combineren? We staan ook even stil bij het belang van de vergaderlocatie. En vergadert u al efficiënt online?
10/06/21 of
05/10/21

17

1/2 DAG
LIVE WEBINAR

€ 90/
DEELNEMER

PRAGMATISCH PROJECTMANAGEMENT:
HOE HELDERE DOELEN ORGANISATIE
ÉN MEDEWERKERS DRIJVEN.

Al te vaak lopen projecten niet helemaal zoals verwacht. Of
helemaal niet; soms lopen ze zelfs van de rails. Hoe komt dat
toch? Wat is het geheim van een geslaagd project? Tijdens deze
vorming ontdekt u hoe u als projectleider of –verantwoordelijke
een project steeds op snelheid én op de rails houdt. Bijvoorbeeld door dat delicate evenwicht tussen kwaliteit, tijd en middelen te vinden én te verankeren, en door duidelijke afspraken
te maken met de opdrachtgever en teamleden. Met deze en
andere vaardigheden krijgt u écht grip op het project. We doorlopen de diverse fases van projectmanagement: van opstart, uitvoering tot afsluiten en evaluatie. We belichten het bepalen van
projectdoelen, de projectscope, stakeholders en projectgroepen en risico’s in projectuitvoering. Dit alles gebeurt volledig op
maat van een lokaal bestuur.
BESCHIKBAAR VANAF
SEPTEMBER 2021

ALLE PRAKTISCHE INFORMATIE:
E-LEARNING

vorm.probisgroup.be

€ 240/
DEELNEMER

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW
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LOKAAL BESTUUR
OP KOERS

BURGER
AAN BOORD
DIGITAAL

18

20

DURVEN IN DIALOOG:
AAN DE SLAG MET BURGERPARTICIPATIE BASISSESSIE

BART
NOELS &
WARD
DENECKERE

Een sterk ruimtelijk project maken, dienstverlening verbeteren, een nieuw initiatief opzetten, samen een idee bedenken,
... Meer en meer gemeenten zetten terecht in op cocreatie en
participatie. Samen met burgers aan de slag gaan levert betere en gedragen projecten op. Dat hoeft niet altijd voor nieuwe
zaken, ook om uw dagelijkse dienstverlening te optimaliseren
gaat u best in dialoog met burgers. Maar participatie is een ruim
begrip. Gaat het om ideeën opwekken? Om draagvlak te detecteren? Of om samen iets uit te werken? Hoé u met burgers aan
de slag gaat, daar zijn veel mogelijkheden voor. Alles start met
een strategische visie, een goede analyse en inzicht in methodes. In deze basissessie zoomen we hier op in. We koppelen
theoretische inzichten aan veel concrete cases uit de praktijk
van O2. Om ervoor te zorgen dat u in uw gemeente aan de slag
kan.
15/03/2021
04/10/2021

19

1/2 DAG
LIVE WEBINAR

DURVEN IN DIALOOG:
AAN DE SLAG MET BURGERPARTICIPATIE CASES

€ 75/
DEELNEMER

BART
NOELS &
WARD
DENECKERE

We gaan praktisch aan de slag met vraagstukken over participatie die de deelnemers aanbrengen. In een combinatie van leren
en uitwisselen gaan we met deze cases aan de slag. We zoeken
onder begeleiding van een ervaren participatiecoach uit welke
methodieken en aanpak best geschikt zijn voor de specifieke
context van de deelnemer. Daarbij ontwikkelen we een aanpak
die leidt tot participatie met impact.
29/03/2021
11/10/2021

1/2 DAG
LIVE WEBINAR

DURVEN IN DIALOOG:
EEN KWANTITATIEVE KIJK
OP BURGERPARTICIPATIE

De meerwaarde van participatie via kwantitatief onderzoek
(bevragingen) is enorm groot. Niet alleen verwerft u inzicht
in de visies en meningen van de burger… u krijgt vooral voeling met wat de modale burger, de stille meerderheid, denkt
en verlangt. Tenminste als het correct wordt aangepakt.
U krijgt tijdens het webinar inzichten in het praktisch opzetten en uitvoeren van een onderzoek. U leert hoe u zorgt voor
representativiteit, hoe u de juiste vragen kiest, hoe u de
responsgraad verhoogt en welke methode en tools het meest
geschikt zijn. We gaan ook kort in op de verwerking van de
resultaten en welke “do’s en don’ts” er zijn.

19/04/2021

21

1,5 UUR
LIVE WEBINAR

€ 45/
DEELNEMER

22

DIENSTVERLENING IN DE
DIEPTE: DE BURGER ALS
KRITISCHE KLANT

REGISSEUR, HOOFDROL, BIJROL,
FIGURANT?
HET LOKAAL BESTUUR ALS ZORGACTOR

1,5 UUR
LIVE WEBINAR

€ 45/
DEELNEMER

13U30 - 16U45

24

Lokale besturen zijn verplicht om jaarlijks te rapporteren over
hoever men staat in de realisatie van het meerjarenplan. Samen
met de financiële rapportering vormt de strategische rapportering het geheel van beleidsmonitoring en -evaluatie. Kan u
doelstellingen en realisaties beoordelen en evalueren zonder
indicatoren? Wanneer komen indicatoren wél van pas en hoe
bepaalt u een goede indicator die u echt input kan verschaffen?
We reiken in deze vorming inzichten en praktische handvaten
aan omtrent strategische beleidsmonitoring, beleidsevaluatie
en het gebruik van indicatoren in lokale besturen.

18/03/21 (AALTER) of
22/04/21 (GEEL)

1 VOLLE DAG

€ 215/
DEELNEMER

DIGITAAL
25

WAARDEN ALS SUCCESFORMULE.
HOE WAARDEN ORGANISATIES
ÉCHT INSPIREREN!

LIES
LENAERTS

Echte, waardengedreven organisaties zijn de meest succesvolle
organisaties. Zij genereren zo engagement, loyauteit, creativiteit, sterke prestaties en dus … winst en succes! Dus stroomt
het waarden-DNA van uw organisatie ook bij uw medewerkers
door de aderen? Hoe zorgt u ervoor dat waarden duurzaam en
authentiek in uw organisatie verankerd geraken? Aan welke
knoppen moet u draaien? Hoe incorporeert u ze in de dagelijkse werking? Hoe straalt u dit uit naar de klanten en potentiële
nieuwe medewerkers? Maak van de waarden van uw lokaal bestuur de motor van een gedreven organisatie. We ontdekken in
deze vorming wat een waardengedreven organisatie anders en
succesvol maakt, en hoe u in uw eigen organisatie aan de slag
kan gaan met waarden. Een mix van digitaal en klassikaal zorgt
voor een interactief en praktijkgericht traject.

MIX VAN OPGENOMEN WEBINARS + HUISWERKOEFENINGEN
+ 1 KLASSIKALE DAG:
START 03/02/21 (GEEL) of
21/05/21 (AALTER) of
08/09/21 (BRUSSEL)

€ 510/
DEELNEMER

Wist u dat …
… we heel snel onze vormingen kunnen ombouwen naar
een digitale versie? Zo kunnen we inspelen op veranderende
richtlijnen én toch u en uw medewerkers de vorming bezorgen
die jullie nodig hebben.

SVEN GOOSENS &
CHRIS DE BOCK

… u kan vragen om een thema digitaal te organiseren?
U ziet in ons aanbod een klassikaal thema staan dat u liever
op een digitale manier aanbiedt aan uw medewerkers?
Vrijwel alle thema’s kunnen we ombouwen naar een digitale
versie. We zorgen voor een aangepaste tijdsindeling,
oefeningen, methode, … Een digitaal thema kunnen we
natuurlijk ook steeds klassikaal geven.

MEER VORMING? KIJK VLUG OP:
€ 75/
DEELNEMER

€ 125
DEELNEMER

FREYA
SCHREURS &
MANDUS
FAINGNAERT

METEN, WETEN, STUREN!
BELEIDSEVALUATIE MET EN
ZONDER INDICATOREN

Een lokaal bestuur is een erg veelzijdige organisatie, van
individuele dienstverlening tot een aanbod voor een brede doelgroep, van persoonsgebonden materie tot grondgebiedzaken.
Elke klant/burger met zijn of haar specifieke verwachting van de
dienstverlening komt in aanraking met het lokaal bestuur. Hoe
kunnen we dit toch op een professionele en klantgerichte manier organiseren? Wat zijn de recentste trends in dienstverlening
aan de burger? En wat was de impact op deze dienstverlening
in tijden van Covid-19? Wat blijft of wat gaat toch terug naat het
oude? Dat komt u te weten op deze digitale opleiding.
BESCHIKBAAR VANAF APRIL 2021

PASCAL
DEBBAUT &
JEROEN
TRYBOU

Als lokaal bestuur ben je de laatste tijd waarschijnlijk in de zorgsector ondergedompeld: het woonzorgcentrum van het OCMW
kwam ingekanteld in de gemeente door COVID-19 kwam een
woonzorgcentrum op uw grondgebied in nood, … Maar wat
moet je nu als lokaal bestuur weten over een woonzorgcentrum? In deze vorming laten we u kennis maken met de rol van
een woonzorgcentrum, het woonzorgdecreet, de uitdagingen
van een woonzorgcentrum, hoe de financiering ineen zit en de
zorg georganiseerd wordt. We eindigen met de mogelijke strategie die een woonzorgcentrum in de gemeente kan spelen en
wat de rol van een lokaal bestuur kan zijn hierin.

MATTHIAS
VANDENBUSSCHE

Van beleidsvoorbereiding in 2019, naar beleidsuitvoering tot het
evalueren in 2021, u moet uw beleidsplan en ambities opvolgen
en evalueren. Als lokaal bestuur kijkt u hiervoor in de richting
van alle mogelijke data die u inzicht kunnen geven in de mate
waarin u de beleidsdoelstellingen hebt bereikt. Maar verwerkt
u ook reeds inzichten die u uit contacten met de burger heeft
verworven in uw monitoringsinstrument? Dit webinar belicht dit
thema in de diepte en vormt hiermee een aanvullend gegeven
op de vorming rond “meten, weten, sturen - beleidsevaluatie
met en zonder indicatoren”. U leert hoe u uit diverse, zowel kwalitatieve als kwantitatieve trajecten, resultaten kan distilleren om
uw beleidsevaluatie mee te voeden.

€ 75/
DEELNEMER
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20/05/21 (AALTER)

DURVEN IN DIALOOG:
BELEIDSMONITORING
AAN DE HAND
BURGERPARTICIPATIE

18/05/2021

ACADEMIE

MATTHIAS
VANDENBUSSCHE

vorm.probisgroup.be
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW

… we onze trainers ondersteunen in het maken van digitale
vormingen? Zo hebben we een eigen platform en krijgen
zij zelf intern vorming rond het digitaliseren van trainingen.
Door onze kennis te bundelen kunnen we diverse
methodieken aanbieden voor digitale trainingen.

ONZE TRAINERS

10 - LOKALE BESTUREN 2021

IN-HOUSE
Onze in-house vormingen richten zich naar alle medewerkers van lokale
besturen. Onze trainers mét ervaring in lokale besturen geven deze
interactieve vormingen bij u ter plaatse. Hieronder vindt u een greep uit
ons aanbod, meer thema’s zijn op onze website terug te vinden.
Alle open en digitale vormingen kunnen wij ook in-house verzorgen.
Vindt u niet meteen terug wat u zoekt, dan werken wij graag op maat
een aanbod uit.

FAQ
IN-HOUSE VORMINGEN
HOE SNEL KUNNEN JULLIE EEN
VORMING INPLANNEN?
Dat hangt af van het thema en de agenda van
de trainer. Op traditionele vormingsdagen (zoals
dinsdag en donderdag) plan je best tijdig een
vorming. We kunnen heel snel inplannen (bv.
binnen de maand), maar dan is de keuze in data
beperkt. Vraag dus tijdig een vorming aan,
dan heb je nog keuze in data.
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AUTHENTIEK LEIDERSCHAP

2 X 3 UUR

€ 1100

30

BEOORDELAARS:
DE EVALUATIECYCLUS

2 X 3 UUR

€ 1100

31

COACHEND LEIDERSCHAP: BASIS

2 X 3 UUR

€ 1100

32

CONFLICTEN COACHEN

2 X 3 UUR

€ 1100

33

FEEDBACK GEVEN AAN MEDEWERKERS

1 X 3 UUR

€ 550

34

HET OMBUIGEN VAN WEERSTAND

2 X 3 UUR

€ 1100

35

HET VOEREN VAN EFFECTIEVE
VERZUIMGESPREKKEN

2 X 3 UUR

€ 1100

36

KEN JEZELF ALS LEIDINGGEVENDE

3 X 3 UUR

€ 1650

37

KRACHTIG EN HELDER BESLISSEN

2 X 3 UUR

€ 1100

38

LEIDINGGEVEN:
DE DYNAMIEK VAN EEN TEAM

3 X 3 UUR

€ 1650

39

OPLOSSINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

2 X 3 UUR

€ 1100

Wij starten wanneer dit in jullie uurrooster
het best past.

40

AGRESSIE … WAAROVER PRATEN WE?

2 X 3 UUR

€ 1100

KUNNEN WE EEN OFFERTE KRIJGEN?

41

AGRESSIE AAN DE BALIE

2 X 3 UUR

€ 1100

Jazeker, wij maken graag een offerte voor u op.

42

DISCRETIE IN JE JOB

1 X 3 UUR

€ 550

43

VAN KLANTGERICHT NAAR CUSTOMER
DELIGHT: INTRODUCTIE

1 X 3 UUR

€ 550

44

DRAAG ZORG VOOR JE EIGEN ENERGIE:
OMGAAN MET STRESS

1 X 3 UUR

€ 550

45

HELP! HET VERANDERT!

2 X 3 UUR

€ 1100

46

HET GEVEN EN KRIJGEN
VAN FEEDBACK

2 X 3 UUR

47

IK RODDEL, JIJ RODDELT,
WIJ RODDELEN!

1 X 3 UUR

€ 550

48

KEN JE COLLEGA'S!

2 X 3 UUR

€ 1100

49

KEN JEZELF!

2 X 3 UUR

€ 1100

50

MOTIVATIE: HOE WERKT DAT?

1 X 3 UUR

€ 550

51

NAAR EEN PROFESSIONELE
GROEPSDYNAMIEK

2 X 3 UUR

€ 1100

52

VEERKRACHT

2 X 3 UUR

€ 1100

53

WEL IN JE VEL

1 X 3 UUR

€ 1100

€ 550

Benieuwd naar meer info over deze topics?
vorm.probisgroup.be

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW

SIM DOOLAEGE

Sim Doolaege is MSc Risk Management en
behaalde o.a. de attesten Preventieadviseur
Niveau I, Certified Lead Implementer ISO
22301 en trainer. Hij heeft een doorgedreven
terreinervaring als leidinggevende binnen
diverse overheden, de hulpverlening en als
ambtenaar noodplanning. Met deze ervaring
heeft hij diverse organisaties ondersteund bij
het opmaken en implementeren van crisis- en
continuïteitsplannen.

MATTHIAS VANDENBUSSCHE

JEROEN TRIBOU

Matthias Vandenbussche is onderzoeker en
zaakvoerder van Public Minds. Data-analyse
en draagvlakonderzoek behoren tot zijn geliefde
activiteit. Meningen en ideeën vertalen in
concrete inzichten, zijn voornaamste uitdaging.
Matthias begeleidde reeds heel wat steden
en gemeenten in hun zoektocht naar
inzicht bij hun inwoners.

Jeroen Trybou combineert een economische en
een klinische achtergrond. Hij is senior adviseur
bij Probis Consult en begeleidt daarin diverse
zorgorganisaties rond strategie, financiën, …
Hij is tevens professor Healthcare Management
and Policy aan de UGent. Hij maakt deel uit van
diverse raden van bestuur.

BART NOELS

Pascal Debbaut is senior adviseur en
interimmanager bij Probis Consult. Al meer dan
15 jaar begeleidt hij zorgorganisaties in hun
dagelijkse werking. De laatste jaren deed hij ook
ervaring op binnen lokale besturen. Als coach
van directies en diensthoofden probeert hij
het beste in hen naar boven te halen, zodat zij
optimaal hun organisatie kunnen managen.

FREYA SCHREURS

Freya Schreurs is senior adviseur bij
CC Consult. Ze biedt inhoudelijke
ondersteuning en begeleiding aan bij
organisatieontwikkeling en de opmaak van
nieuwe organisatiestructuren. Daarnaast heeft
ze ruime ervaring in veranderings-, proces-,
competentie- en kwaliteitsmanagement.
Ze geeft ook opleidingen aan het Instituut
voor de Overheid (KU Leuven).

KUNNEN WE HET AANTAL UUR
VORMING AANPASSEN?
Ja, dat kan. Moet de vorming korter, dan gaan
we samen bekijken wat we kunnen
laten vallen uit de inhoud. Zo houden we de
vorming leerrijk voor de deelnemers. Wilt u de
vorming langer, dan kunnen we bekijken welke
topics we nog kunnen toevoegen of uitdiepen.

HOELAAT KAN DE VORMING STARTEN?

PASCAL DEBBAUT

ERIC GOUBIN

Eric Goubin is hoofdlector en onderzoeker bij
Thomas More hogeschool en Kortom vzw.
Hij is zowat zijn hele loopbaan actief als
communicatiespecialist overheidscommunicatie,
met bijzondere aandacht voor steden,
gemeenten en OCMW’s. Ook als leidinggevende heeft hij behoorlijk wat
praktijkervaring: als opleidingshoofd,
onderzoeksdirecteur, bestuurslid en
voorzitter van socialprofitorganisaties.
Hij publiceerde onder meer ‘Tante Mariette en
haar fiets’, het referentiewerk voor wie actief is
met communicatie bij overheid en socialprofit.

Bart Noels is sedert 1998 bezieler van Textz
(gespecialiseerd in overheid, beleidsadvies,
overheidscommunicatie en participatie).
Hij werkte ruim 5 jaar freelance bij O2. Begin
2020 maakte hij de volledige overstap naar
O2 als participatiebegeleider.
Bart Noels was o.a. journalist bij WTV en Het
Nieuwsblad, bibliothecaris in de Stad Kortrijk,
communicatiemedewerker bij Intercommunale
Leiedal, directeur van VormingPlus Midden- en
Zuid-West-Vlaanderen, actief bij VVSG rond het
thema dienstverlening en is zakelijk leider van
het cultuurblad rekto:verso. Hij is bestuurder en
vrijwilliger in diverse culturele vzw’s.

KUNNEN WE MET BV. TWEE ORGANISATIES ÉÉN IN-HOUSE VORMING BOEKEN?

MARLIES KEPPENS

Ja, dat kan. Duid één contactpersoon voor
ons en de trainer aan. Dit vergemakkelijkt de
communicatie. Ook de facturatie kan gesplitst
gebeuren. Vermeld dit zeker bij de aanvraag.

HOE BEWAKEN JULLIE DE KWALITEIT?
We laten de deelnemers steeds evalueren. Ook
de contactpersonen krijgen na de vorming één
keer per jaar een evaluatieformulier. Klachten en
bemerkingen kunnen steeds aan de coördinator
doorgegeven worden. Hieruit leren we wat beter
of anders kan. Onze trainers kunnen steeds een
beroep op ons team doen voor specifieke
expertise (vb. de lay-out van de syllabus, het
vinden van een goede werkvorm, …).
Wij bezoeken onze trainers tijdens hun
opdrachten. Eénmaal per jaar brengen we de
trainers samen en ze kunnen ook onderling met
elkaar contact opnemen. Een congres of
seminarie dat wij organiseren en in het
vakgebied van de trainer valt, is ook toegankelijk
voor de trainer. Zo kunnen zij steeds bijblijven.
Gaan we voor een langer traject samenwerken,
dan zitten we op voorhand aan tafel met u en
de trainer om zowel het inhoudelijke als het
praktische te doorlopen. Werken aan kwaliteit
is steeds een samenspel tussen u, de trainer en
ons team!

MANDUS FAINGNAERT

Mandus Faingnaert is actief als senior adviseur
bij CC Consult. Hij is master in bestuurskunde
en publiek management en bouwde de
afgelopen 12 jaar een ruime ervaring op binnen
de domeinen strategische management,
organisatieontwikkeling en projectmanagement
binnen lokale besturen. De voorbije jaren
begeleidde hij diverse lokale besturen en
non-profit organisaties in het proces van
beleidsplanning en BBC 2020, het opzetten
van monitoringsystemen en systemen voor
beleidsevaluatie.

TANIA DRIEGHE

Tania Drieghe is coördinator en senior adviseur
van CC Select. Ze ondersteunt het HR-beleid
van lokale besturen op vlak van werving,
selectie en algemeen evaluatiebeleid.
Haar passie en expertise gaat uit naar het
leiden van teams en coaching op vlak
van leidinggevende vaardigheden.

SVEN GOOSENS

Sven Goossens is adviseur bij CC Consult.
Als master in de strategische communicatie
streeft hij ernaar organisatie-ambities en
organisatie-capaciteiten met elkaar te verzoenen. Hij is daarbij overtuigd van de cruciale
rol van slimme communicatiestructuren en
doordachte dienstverleningsconcepten.
Hij was de voorbije jaren o.m. actief als
gastdocent aan de EHSAL Management School.

Marlies Keppens is senior adviseur bij CC Select.
Ze is master in de arbeids- en organisatiepsychologie. Ze ondersteunt het HR-beleid van
lokale besturen op vlak van werving, selectie en
algemeen evaluatiebeleid.
Marlies heeft daarnaast ook een passie voor
welzijn op het werk en individuele coaching
van functiehouders in hun rol.

EDDY VAN DAELE

Eddy Van Daele bouwde een succesvolle
carrière uit als korpschef bij de lokale politie.
Binnen het ‘centre for policing and security’
was hij portefeuillehouder voor studiedagen en
seminaries voor het hele veiligheidsveld.
Daarnaast was hij lid van de stuurgroep politie
binnen het VVSG. Momenteel werkt hij als
erkend bemiddelaar zowel voor particulieren,
bedrijven als openbare besturen.

LIES LENAERTS

JOHAN DE COOMAN

Johan De Cooman is financieel expert binnen
de lokale en hogere overheden en de non-profit
(zorgsector, vzw’s, ...). Hij is ook docent aan
de Antwerp Management School en aan de
Universiteit Hasselt. Hij heeft sinds 2000 meer
dan 100 organisaties (lokale besturen, zorgbedrijven, vzw’s, …) actief begeleid en opleidingen
verzorgd op het vlak van ‘financiën’ (met de link
naar de strategie en de beheerscyclus).

CHRIS DE BOCK

Chris De Bock is senior adviseur en
coördinator van CC Consult. Als ervaren
adviseur begeleidde hij de afgelopen 10 jaar
reeds diverse lokale besturen en
managementteams in hun transitie naar een
moderne dienstverlening. Daarin koppelt Chris
zijn no-nonsens praktijkkennis van
organisatieontwikkeling naadloos aan
dienstverleningsconcepten.

Lies Lenaerts is zelfstandig trainer en consultant
in het coachen van medewerkers, versterken
van teams en begeleiden van organisaties in
verandering. Zij werkte voordien bij Stad
Hasselt, als HR-manager en projectmanager
organisatieontwikkeling. Ze heeft tal van
projecten begeleid, waaronder de integratie
tussen stad en OCMW, de verhuis van de
stadsdiensten naar een nieuw kantoor,
de invoering van ‘het nieuwe werken’ en het
opzetten van projectmatig werken. Zo ontdekte
ze haar passie voor het begeleiden en coachen
van teams en het faciliteren van veranderingsprocessen. Als geaccrediteerd ®Insights
practitioner en ®Prosci-ADKAR practitioner zet
zij teams en organisaties in beweging.

VEERLE VALAERT

Veerle Valaert, bedrijfspsycholoog en
management consultant, heeft in haar loopbaan
geregeld gewerkt met teams en
groepsdynamieken. Haar certificaat als
MBTI-expert en personal coach geeft haar de
juiste bagage om aan de slag te gaan met jouw
team. Vandaag leidt ze samen met haar partners
een adviesbureau voor familiebedrijven.
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WIJ GEVEN VORM
AAN TALENT!
MEEDENKEN | MEEDOEN | MEEGROEIEN

VORM organiseert vorming, training, open opleidingen en heeft ook een digitaal
aanbod voor alle medewerkers, op alle niveaus in de zorg- en welzijnssectoren en
lokale besturen.

WAT VINDT U BIJ VZW VORM?
Ú

IN-HOUSE VORMINGEN

Ú

TOPVORM SEMINARIES EN CONGRESSEN

Ú

ACADEMY OPEN OPLEIDINGEN

Ú

COACHING

Ú

VORMING OP MAAT

Ú

E-VORM

CC CONSULT adviseert publieke organisaties, steden en gemeenten.
Gespecialiseerde consultants begeleiden en ondersteunen de instanties bij het
oplossen van organisatievraagstukken, strategische en financiële uitdagingen.

vzw Vorm

CC SELECT is een wervings- en selectiekantoor voor overheids- en zorginstellingen.

9880 Aalter

Duurzaam personeelsbeleid is hierbij een van de belangrijkste prioriteiten.

+32 (0)50 84 10 57

PROBIS CONSULT adviseert zorgvoorzieningen en -diensten in Vlaanderen,
zowel non-profit als publieke instellingen. Probis Consult geeft gericht advies
op het gebied van personeel en organisatie, financiële- of strategische vraagstukken.
PROBIS MGT is een team van hoogopgeleide leidinggevenden die op tijdelijke
basis management-opdrachten uitvoeren in de zorg en bij de overheid.
PROBIS PLUS adviseert zorgvoorzieningen en -diensten in Wallonië en Brussel.
PROBIS GROUP heeft kantoren in Brussel, Geel en Aalter. Onze consultants
werken voornamelijk ter plaatse bij onze klanten in heel België.
Onze teams tellen meer dan 40 vaste medewerkers en daarnaast heel
wat freelancers.

Brugstraat 93

info@vzwvorm.be
vorm.probisgroup.be

