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Opleidingen op maat
“Iedereen is gelijk maar toch uniek”

Wil je meer specifiek en resultaatgericht ingaan op de noden van je bedrijf of organisatie? Wil je al je
leidinggevenden een duwtje in de rug geven? Dan is maatwerk de beste oplossing.
Alhoewel de basiscompetenties waarover een leidinggevende zou moeten beschikken universeel
toepasbaar zijn in diverse settings, beseffen wij dat iedere organisatie zijn eigen cultuur heeft en eigen
specifieke opleidingsbehoeftes. Bij een opleiding op maat kunnen wij daar rekening mee houden. De inhoud
van onze opleidingen kunnen we afstemmen op de normen, waarden en opvattingen die er binnen je
organisatie heersen of op deze die je wenst in te voeren. Het is inderdaad uiterst belangrijk dat iedere
leidinggevende zich de visie en de waarden van zijn organisatie eigen maakt en het als één van zijn taken
beschouwt deze ook uit te dragen bij zijn medewerkers. Zelfs leidinggevenden met jarenlange ervaring
verliezen dit gegeven soms uit het oog. Tijdens opleidingen kunnen de accenten daar gelegd worden waar
ze het meeste resultaat zullen opleveren om de door u beoogde resultaten te bereiken. Eveneens kan je de
data en de plaats kiezen die het beste overeenstemmen met de beschikbare tijdsruimte binnen je bedrijf.
Wanneer je geïnteresseerd bent in een dergelijk traject dan kan je ons contacteren voor een eerste overleg.
Wij stellen volgende stappen voor:
1. We analyseren samen je concrete vraag en opleidingsbehoefte. Daarbij zal ook gepeild worden naar
de actuele bedrijfscultuur.
2. Uitwerken van een resultaatgericht modulair opleidingstraject op maat van je organisatie.
Oefeningen worden aangepast aan de dagdagelijkse realiteit van het bedrijf zodat ze voor de
cursisten herkenbaar zijn. De cursisten dragen tijdens de workshops zelf ook praktijkvoorbeelden
aan die dan als werkmateriaal worden gebruikt..
3. Opvolging en ondersteuning van de cursisten: tijdens een terugkomsessie worden de deelnemers
begeleid om de aangeleerde technieken volledig in de werksituatie te integreren.
4. Evaluatie met de opdrachtgever en eventuele bijsturing.

Voor dergelijke opleidingen op maat is het belangrijk om een relatie op langere termijn uit te bouwen met de
opdrachtgever. Op die manier zijn het rendement van het opleidingstraject en de kansen op succes
maximaal.
Trainers-Facilitatoren
Hilde Clement en/of Joan De Winne afhankelijk van de te behandelen thema’s.
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Data
Gespreid in overleg met de opdrachtgever
Lokatie
Te bepalen door de opdrachtgever.
De opleidingen kunnen ook gegeven worden in het ‘Opleidingscentrum voor Leidinggevenden - Vision 4
Dynamics’, Grauwe Broedersstraat 6, 8600 Diksmuide
Kostprijs
In overleg met de opdrachtgever in functie van het aantal deelnemers en het aantal dagdelen.
De prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Verplaatsingskosten worden aangerekend aan € 0,30 per km.
Voor de vormingen die twee dagdelen omvatten binnen het ‘Opleidingscentrum voor Leidinggevenden’ te
Diksmuide zijn broodjeslunch en koffie/thee/frisdrank in de prijs inbegrepen.

Opleidingscentrum voor Leidinggevenden - Vision 4 Dynamics vof – Grauwe Broedersstraat 6 – 8600 Diksmuide
Telefoon: 0475 755 696 Fax: 051 850092
Web: www.vision4dynamics.com
Email: info@vision4dynamics.com
BTW BE 0809.329.990 – RPR Veurne
Rekening FORTIS: 001-5731853-05
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