vormingskalender
najaar 2019
Ontdek onze praktijkgerichte opleidingen
op maat van de lokale besturen.
www.apbvonk.be

Praktische info
Uiterste inschrijvingsdatum 2 weken vóór de start van elke opleiding.
Annulatievoorwaarden: zie www.apbvonk.be.
Deze brochure vermeldt de basisprijs voor abonnees van Vonk. Niet-abonnees betalen een meerprijs van 20%.
Voor meer informatie over het abonnement, mail naar info@apbvonk.be
Alle prijzen zijn inclusief BTW, indien van toepassing.
Starters-, kennis- en technische opleidingen zijn vrij van BTW. De opleidingen rond zorg en welzijn
opgenomen in deze folder zijn ook vrij van BTW.
Vaardigheidstrainingen en ICT-opleidingen zijn onderworpen aan BTW.
Het aanbod van Vonk vullen we wekelijks aan met nieuwe opleidingen.
Raadpleeg voor actuele informatie steeds onze website, de Facebookpagina @apbvonk of abonneer je gratis
via www.apbvonk.be op onze nieuwsbrief.

Vonk versterkt lokale besturen
Door vorming en ondersteuning geven we jou en je organisatie de expertise én de goesting om de
toekomst vol vuur aan te vatten.

—
Doe zo verder. Het is fijn met jullie samen te werken

—

Bouw als startende of ervaren ambtenaren (nieuwe) kennis op en ontwikkel
je vaardigheden.
Benut de praktijkrelevante deskundigheid en ervaring van onze gemotiveerde
docenten en trainers.
VORMING

Leer van elkaar. Vonk brengt ambtenaren samen, ook met experten, om
deskundigheid en ervaringen uit te wisselen.

Werk aan een duurzaam HR-management en een efficiënte organisatie in jouw
lokaal bestuur.

ONDERSTEUNING

Laat je ondersteunen door Vonk bij:
• de uitbouw van je HR-beleid,
• veranderingen of aanwervingen,
• bij de coaching van individuele personeelsleden en teams.
Huur kennis in op leidinggevend of expertenniveau.

—
De samenwerking kwam vlot tot stand, de uitvoering ging even vlot. Wij kregen
niet alleen tijdelijk versterking in het team, maar hebben nu een volledig nieuwe
manier van w
 erken kunnen introduceren bij onze poetsdames.

—

Startersopleidingen
Werken in een lokaal bestuur (21u)

start dinsdag 17 september 2019

Wij organiseren ook volgende startersopleidingen:
Gemeenschapswacht (112u)
Management van een lokaal bestuur (30u)
Maatschappelijk werker (40u)
Interesse? Schrijf je op www.apbvonk.be in op onze interesselijst.
Wij contacteren jou als we deze opleidingen terug inplannen.

—
De startersopleiding is logisch opgebouwd. Er wordt eerst een globaal beeld
geschetst van wat een lokaal bestuur is, daarna wordt ingegaan op specifieke
aspecten van de werking ervan. Er was telkens ruimte om vragen te stellen en er
kwamen veel concrete voorbeelden en tips aan bod.
Het is ook heel goed dat de lesgevers zelf in het werkveld staan en daardoor
ervaring hebben met de materie waarover ze spreken.

—

€ 400

Kennisopleidingen
Archiefbeheer
Archiefbeheer – specialisatie (45u)

start maandag 9 september 2019

€ 400

Burgerzaken
Burgerzaken – Burgerlijke stand - Keuze uit het volledige pakket (30u, € 565) of afzonderlijke vakken (6u, € 125)
• Burgerlijke stand – Afstamming (6u)

start donderdag 3 oktober 2019

€ 125

• Burgerlijke stand – Inleiding internationaal privaatrecht (6u)

donderdag 17 oktober 2019

€ 125

• Burgerlijke stand – Belg zijn of worden (6u)

dinsdag 22 oktober 2019

€ 125

• Burgerlijke stand – Overlijden en begraven (6u)

start donderdag 14 november 2019

€ 125

• Burgerlijke stand – Samenleven (6u)

start maandag 25 november 2019

€ 125

Valse papieren: fraude bij identiteitsdocumenten (6u)

donderdag 28 november 2019

€ 100

Communicatie
Instagram

In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be

Video maken met je smartphone

In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be

Financiën
BBC - Bijzondere verrichtingen

start maandag 16 september 2019

€ 160

BBC – Dagelijkse verrichtingen

maandag 9 september 2019

€ 110

—
Omdat ik de opleiding bij Vonk zo interessant vond, heb ik dit positief
geëvalueerd bij mijn diensthoofd. Daarop werd beslist deze opleiding in
ons bestuur te organiseren voor alle collega’s. De opleiding werd boeiend en met
de nodige humor gebracht, zelfs ik die de opleiding reeds gevolgd had,
bleef zo aandachtig volgen.

—

Grondgebonden zaken
Introductie omgeving - Keuze uit het volledige pakket of afzonderlijke modules
In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be
Module 1 - Planning ruimtelijke ordening
Module 2 - Vergunningen ruimtelijke ordening
• Vrijstellingen • Meldingsplicht • Vergunningsplicht
Module 3 -Vergunningen Milieu, Natuur en handel - inhoudelijk
• DABM / Vlarem
Module 4- Omgevingsvergunning – procedure
• Omgevingsvergunning • Inhoudelijke beoordeling
Module 5 – Handhaving ruimtelijke ordening
• Decreet handhaving omgevingsvergunning • Bestuurlijke / strafrechtelijke handhaving
• PV opstellen • Herstelvordering

Regelgeving
Decreet lokaal bestuur (24u)

donderdag 10 oktober 2019

€ 400

Decreet lokaal bestuur in vogelvlucht (3u)

maandag 23 september 2019

€ 50

Collegagroepen
Tijdens collegagroepen verhoog je jouw deskundigheid door uitwisseling van ervaringen met collega’s van andere
lokale besturen. Ervaringen van anderen helpen je vanuit een andere invalshoek naar een vraagstuk of probleem te
kijken. De begeleider structureert het proces, biedt creatieve werkvormen aan en stimuleert het stellen van vragen.
Volgende collegagroepen starten in het najaar 2019:
Collegagroep diensthoofden burgerzaken

start dinsdag 17 september 2019

€ 150

Collegagroep diensthoofden interne poetsdiensten

start donderdag 3 oktober 2019

€ 185

Volgende collegagroepen lopen momenteel en organiseren we in 2020 opnieuw:
Collegagroep diensthoofden personeel
Collegagroep hoofdverpleegkundigen
Collegagroep informatieveiligheid
Collegagroep overheidsopdrachten

Interesse? Schrijf je op www.apbvonk.be in op onze interesselijst.
Wij contacteren jou als we deze opleidingen terug inplannen.

—
De cursus werd op een boeiende en losse manier gegeven. Er was ruimte voor
een grapje en de docent gaf veel voorbeelden aan, de docent was ook goed op de
hoogte van de werking van het OCMW. De cursus was interactief,
niet enkel de docent kwam aan het woord.

—

HR en organisatie
Arbeidsduur: deeltijdse arbeid (3u)

dinsdag 8 oktober 2019

€ 110

Optimaliseer processen met lean (9u)

start maandag 14 oktober 2019

€ 160

Succesvol selecteren van nieuwe werknemers (12u)

start dinsdag 3 december 2019

€ 240

Supervisie vertrouwenspersonen (12u)

start dinsdag 15 oktober 2019

€ 420

Update sociaal-juridische wetgeving (2u)

dinsdag 24 september 2019

€ 65

Overheidsopdrachten
Elementaire beginselen (6u)

maandag 7 oktober 2019

€ 100

Vrije tijd
Vrijwilligersmanagement

In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be

—
De docent was heel vlot en heeft een luisterend oor.
Hij betrok iedereen in alles. Het was een vlotte, toffe opleiding. Ik heb veel
nieuwe tips geleerd, zaken waar ik vroeger niet aan dacht of bij stil stond.

—

ICT-opleidingen
Kantoortoepassingen
Leren werken met OneNote 2016 – een digitaal notablok voor
het vastleggen, opslaan en delen van informatie (6u)

dinsdag 19 november 2019

€ 100

Technische opleidingen
Rijbewijzen en vakbekwaamheid
Permanent aanbod:
• Rijbewijzen BE – CE – C en C met vakbekwaamheid
• Bijscholing vakbekwaamheid - Rijbewijs C
Modules categorie 1
• Ladingzekering
• Ecologisch rijden
• Defensief rijden
Modules categorie 2
• Rij-en rusttijden, vervoersdocumenten
Modules categorie 3
• EHBO-tips en ongevallenaangifte
• Gezondheidstips, heffen en tillen
• De chauffeur als ambassadeur
• Opfrissing wegcode en aanrijdingsformulier

Veiligheid
BA4 – Gewaarschuwde (6u)

maandag 7 oktober 2019

€ 175

BA5 – Vakbekwame (BA4+BA5) (12u)

start maandag 7 oktober 2019

€ 350

Graafmachine besturen basis (8u)

start donderdag 28 november 2019

€ 340

Graafmachine besturen hernieuwing (4u)

donderdag 12 december 2019

€ 275

Hoogwerker besturen basis (8u)

dinsdag 12 november 2019

€ 200

Hoogwerker besturen hernieuwing (4u)

woensdag 13 november 2019

€ 255

Rugsparend werken voor technisch uitvoerend personeel (6u)

start woensdag 20 november 2019

€ 100

Permanent aanbod:
•
•
•
•
•
•

Autolaadkraan besturen
Autolaadkraan besturen hernieuwing
Heftruck besturen basis
Heftruck besturen hernieuwing
Verreiker besturen basis
Verreiker besturen hernieuwing

Vaardigheidstrainingen
Persoonlijke efficiëntie
Mindmapping (6u)

donderdag 30 januari 2020

€ 165

Timemanagement en efficiënt werken in Outlook (12u)

start dinsdag 12 november 2019

€ 250

Wit of zwart? Hoe kan ik integer omgaan met dilemma’s
op de werkvloer?(3u)

dinsdag 21 januari 2020

€ 60

Schriftelijke vaardigheden
Schrijven voor het web

In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be

Wervend schrijven (12u)

start donderdag 10 oktober 2019

€ 220

Helder communiceren (12u)

start dinsdag 1 oktober 2019

€ 260

Omgaan met klanten in moeilijke situaties en met
verbale agressie (6u)

dinsdag 1 oktober 2019

€ 190

Spreekvaardigheid: themagerichte workshops

In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be

Sociale vaardigheden

Leidinggeven
Hoe blijf je als leidinggevende in je kracht? (12u)

start donderdag 24 oktober 2019

€ 260

Leidinggeven voor ploegbazen (30u)

start dinsdag 5 november 2019

€ 650

Onderhandelen in de overheid

In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be

Recht op feedback: gesprekstechnieken voor
beginnende leidinggevenden (12u)

start dinsdag 19 november 2019

€ 260

Recht op feedback: werkvormen en methodieken
om nog meer uit je gesprekken te halen (12u)

start maandag 16 september 2019

€ 260

Wit of zwart? Help je team integer om te gaan
met dilemma’s op de werkvloer! (6u)

dinsdag 21 januari 2020

€ 130

—
De docent kent zijn vak een heeft een fantastische attitude om de materie over
te brengen. De docent had niet verwacht dat hij met zoveel weerstand zou te
maken krijgen, maar hij heeft het ten goede gekeerd en uit elke cursist datgene
gehaald wat maximaal mogelijk was.

—

Opleidingen voor zorg & welzijn
Voor dit aanbod werken wij samen met Caritas West-Vlaanderen.
Dagverzorgingscentra
donderdag 12 september 2019

€ 30

vrijdag 13 september 2019

€ 35

Herkennen en hanteren van moeilijk begrijpbaar
gedrag in de ouderenzorg (3u)

donderdag 24 oktober 2019

€ 55

Vrijheidsbeperkende maatregelen in de ouderenzorg (3u)

donderdag 28 november 2019

€ 55

Intake in de thuiszorg: hoe pakken we de proactieve
rechtenverkenning aan? (6u)

donderdag 21 november 2019

€ 100

maandag 7 oktober 2019

€ 175

start maandag 7 oktober 2019

€ 350

Trefdag DVC – voor directies & coördinatoren i.s.m.
Trefdag DVC – voor medewerkers i.s.m.
beginnende leidinggevenden

Ouderenzorg

BA4 – Gewaarschuwde (6u) i.s.m.
BA5 – Vakbekwame (BA4+BA5) (12u) i.s.m.
How do you say… – communicatie op maat i.s.m.
Organisatieontwikkeling in woonzorgcentra i.s.m.
Schaarste op de arbeidsmarkt (studiedag) i.s.m.
Verpleegtechnieken i.s.m.
Vrijwilligersmanagement i.s.m.

In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be
In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be
In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be
In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be
In ontwikkeling - meer info volgt op www.apbvonk.be

—
Ik heb reeds een viertal keren deze cursus gekregen van andere firma’s,
maar deze steekt met kop en schouders erboven uit!

—

Collegagroepen
Tijdens collegagroepen verhoog je jouw deskundigheid door uitwisseling van ervaringen met collega’s van andere
lokale besturen. Ervaringen van anderen helpen je vanuit een andere invalshoek naar een vraagstuk of probleem
te kijken. De begeleider structureert het proces, biedt creatieve werkvormen aan en stimuleert
het stellen van vragen.
Wij organiseren de volgende collegagroepen vanaf het najaar 2019:
Intervisie DVC (3 groepen) i.s.m.
Intervisie animatieverantwoordelijken i.s.m.
Supervisie vertrouwenspersonen i.s.m.

start dinsdag 8 oktober 2019

€ 140

start donderdag 10 oktober 2019

€ 220

start dinsdag 15 oktober 2019

€ 420

De volgende collegagroep loopt momenteel en organiseren we in 2020 opnieuw :
Collegagroep hoofdverpleegkundigen
Interesse? Schrijf je op www.apbvonk.be in op onze interesselijst.
Wij contacteren jou als we deze opleidingen terug inplannen.

Wij kunnen ook in jouw organisatie opleidingen verzorgen, bekijk daarvoor op
www.apbvonk.be ons in-huis aanbod voor de zorgsector.

—
De docent was empathisch, analyserend, reikte tools aan, begreep de situatie
direct en was entertainend. Iedereen werd betrokken,
de theorie werd goed overgebracht.

—

Volg Vonk op
Facebook
LinkedIn
Instagram
@ apbvonk

SAVE THE DATE

20 SEPTEMBER 2019

Congres Vonk

ORGANISATIES IN VERANDERING
vrijdag 20 september 2019 van 9u tot 18u
Keynotespreker Philippe Bailleur
Een inspirerende dag onder leiding van Philippe Bailleur,
auteur van het boek van het jaar ‘trauma in organisaties’ en ‘architect van je organisatie’.
Een dag vol good practices, workshops, kennis delen en netwerken!

Hou deze dag nu al vrij!
Meer nieuws volgt binnenkort, volg zeker ook onze sociale media om op de hoogte te blijven!

Provinciehuis Boeverbos, filiaal III
Koning Leopold III-laan 41 • 8200 Brugge • T 050 40 34 50
info@apbvonk.be • www.apbvonk.be
Niet gevonden wat je zoekt? Nog verdere vragen? Contacteer ons gerust! info@apbvonk.be
Op zoek naar tips? Bekijk onze blog op http://apbvonk.be/blog/

