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Neem een kijkje op onze website voor de laatste updates: 

www.vkwlimburg.be/vkw-academy/

         LEIDERSCHAP

 4 Interne bedrijfscoach 
 8 IT-basics voor managers
  10 Wendbaar leiderschap
 12 Legitimate leadership
 14 SEMINARIE Public speaking bootcamp
 16 KMO excellence 
 18 Conflictmanagement 

         GROEISTRATEGIE

 20 Advanced strategy program 
 22 SEMINARIE De innovatieparadox 
 24 Mini-MBA
 26 SEMINARIE Zes drijfveren voor digitale transformatie
 28 INSPIRATIESESSIE the metaverse
 30 MASTERCLASS groei
 32 MASTERCLASS groei deel 2

         HR & MENSEN
 34 SEMINARIE Strategische werkplekontwikkeling 
 36 MASTERCLASS zelfsturende teams
 38 TURBOTRAINING Basiskennis procesmanagement voor niet-procesexperts
 39 SEMINARIE Time management
 41 MASTERCLASS HR
 44 Van ‘medewerkers’ naar ‘samenwerkers met eigenaarschap’
  46 VKW Limburg maakt kmo’s futureproof
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Wil jij professioneel sterker in je schoenen staan? 

Of wil je de high potentials in jouw bedrijf de kans geven zich 
verder te ontwikkelen? 

Wij bieden jou die groei- en leerkansen aan met de 
opleidingen van de VKW Academy. 

Geef jezelf en je medewerkers een unieke kans tot 
zelfontwikkeling en treed toe tot ons bijzonder netwerk. 

Ontdek ons aanbod en schrijf je in!

OPLEIDINGEN MET IMPACT

VKW ACADEMY 
GROEIAANBOD
2023
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INTERNE BEDRIJFSCOACH
Moedig je medewerkers aan het beste van zichzelf te geven 
bij het nastreven en behalen van topresultaten

In een snel veranderende wereld is het belangrijk dat je medewerkers blijven leren en groeien. De 
arbeidsmarkt is krap en je wil je beste mensen niet alleen vandaag, maar ook morgen kunnen inzetten 
op je belangrijkste projecten. Leren en groeien kan op verschillende manieren. Aanmoediging, 
steun, feedback en uitdaging zijn daarbij altijd essentieel. Dat is wat een goed opgeleide interne 
coach doet, naast haar/zijn reguliere functie. 

Wanneer je wil dat je medewerkers:
•   echt voor resultaten gaan
•   daarvoor zelf de verantwoordelijkheden willen nemen
•   ervoor kiezen het beste van zichzelf te geven
•   gemotiveerd blijven 
•   en zich verder blijven ontwikkelen
dan kan een goed opgeleide, interne bedrijfscoach daarin een cruciale rol spelen. 

Na deze erg praktische en interactieve opleiding ‘Interne bedrijfscoach’ kunnen de deelnemers:
•   collega’s helpen bij het realiseren van de doelstellingen van de organisatie (en van zichzelf )
•   feedback geven die gericht is op groei, een verhoogd zelfbewustzijn en grotere doelgerichtheid
•   de ‘trusted partner’ zijn die anderen aanmoedigt en ondersteunt bij hun professionele 
 en persoonlijke groei
•   medewerkers en collega’s zelf laten ontdekken welke sterktes ze vandaag al hebben 
 en kunnen inzetten
•   de juiste vragen stellen die medewerkers en collega’s aanzetten tot het zelf zoeken 
 naar - en invoeren - van de beste oplossingen

BESTEMD VOOR

•   Leidinggevenden en andere professionals die in hun organisatie hun medewerkers het vertrouwen
 én de verantwoordelijkheid willen geven om resultaten te halen en doelstellingen te realiseren.
•   Bedrijfsleiders die willen inzetten op een groter eigenaarschap van hun medewerkers.
•   HR-businesspartners en -officers die hun coachende gespreksvaardigheden verder willen verfijnen.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Verfijn je coachende gespreksvaardigheden
•   Geef jouw medewerkers échte verantwoordelijkheid om resultaten te behalen
•   Motiveer je medewerkers om zich verder te blijven ontwikkelen
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DOCENTEN

Leon Vliegen is de oprichter (2011) van FLY, een organisatie die onder meer 
leiders en organisaties begeleidt bij hun ontwikkeling en groei. Hij heeft een 
uitgebreide ervaring als senior consultant en coach voor internationale en 
familiale ondernemingen, non-profit- en overheidsorganisaties. Daarvoor 
heeft hij een uitgebreide en diepgaande praktijkervaring opgebouwd 
als strategische HR-businesspartner in Belgische en internationale 
bedrijven en rollen. Voordien was hij 6 jaar actief als adjunct-directeur van 
VKW Limburg. Leon Vliegen is erkend als Professional Coach door de 
International Coaching Federation en is als gastdocent verbonden aan het 
Open Boarders MBA-programma van de UHasselt voor de module ‘Self 
and people management’.

Frank Philippaerts is sinds 2016 medezaakvoerder van FLY. Tot 2012 was 
Frank actief in diverse HRM-rollen, bij onder meer Ford, Philips en DSM. 
Sinds 2012 is hij als coach en senior consultant actief op vlak van onder 
meer leiderschapsontwikkeling in uiteenlopende organisaties, gaande van 
Limburgse kmo’s tot internationale spelers, in diverse sectoren. Hij begeleidt 
er zowel zaakvoerders en aanstormende talenten, als managementteams.
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PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

DO 

16 FEBRUARI

2023

Wat motiveert mensen echt en welke rol kan ik daarin spelen als interne coach?
• Veilige leergroep vormen.
• Wat voor een coach kan en wil ik zijn/worden: de mindset van de interne 

coach.
• ABC van motivatie: wat motiveert mensen en wat betekent dat voor coachen.
• ‘Rapport maken, verbaal en non verbaal’: echt verbinding maken, hoe doe je dat?
• De anatomie van vertrouwen.

DO 

23 MAART 

2023

Aan de slag met coaching: de voornaamste vaardigheden van de coach.
• Actief luisteren.
• Vragen stellen in plaats van oplossingen aanreiken.
• Feedback geven als coach, gericht op de toekomst (‘feed forward’).

DO 

27 APRIL 

2023

Verder oefenen met coachende vaardigheden.
• Omgaan met emoties tijdens een coachinggesprek, van jezelf en die van de 

collega die je coacht. 
• Soorten vragen van de coach en hun doelstellingen.
• Structuur van - en fases tijdens - het coachingsgesprek.

DI 9 MEI

EN 

DI 5 SEPTEMBER

2023

Impactsessies. 
Tijdens twee halve terugkomdagen krijg je tenslotte de gelegenheid om via 
de gestructureerde leervorm van intervisie (of ‘peer coaching’) te leren van de 
ervaringen van je collega’s. Na afloop zal je ook zelf een leergroep binnen je 
organisatie kunnen begeleiden.

PRAKTISCH 
UUR Elke sessie gaat door van 9.00 tot 17.00 uur met uitzondering van de twee impactsessies 

 op 9 mei en 5 september (van 9.00 tot 13.00 uur).

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd. 

PRIJS € 2.950 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke 

 subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk.

Snel inschrijven is de boodschap, want we beperken het aantal deelnemers tot 12. Voorafgaand wordt 
een intakegesprek gepland om de verwachtingen van deelnemers goed te leren kennen.

INTERNE BEDRIJFSCOACH

6

LEIDERSCHAP



7



8

PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

WO

1 MAART 2023

Inleiding, must know’s & de basics van applicaties
• Inleiding en algemeen kader; opbouw van het boek en opbouw van de         

sessies.
• Programmaonderdelen en hun onderlinge samenhang.
• Concept van “The questions to ask - the answers to get” en gebruik.

WO

8 MAART 2023

De basics van applicaties (vervolg) en database
• Bespreking - intervisie van opdracht vorige sessie/module.
• Belang van en aanpak m.b.t. behoeftenbepaling (‘REQuirements  

MANagement’).
• De database als centraal element.

IT-BASICS VOOR MANAGERS  
Onderbouwde beslissingen nemen over IT, hoe pak je dit als 
manager aan? Vragen en antwoorden voor niet-IT decision 
makers

Organisatiecontexten worden meer en meer gekenmerkt door technologische en maatschappelijke 
complexiteit, snel wijzigende markten en omgevingseisen, en onderlinge afhankelijkheid van  
veelvoudige expertises en perspectieven. In zo’n wereld staat elke manager voor de uitdaging  
meerdere ‘talen’  te spreken; dit om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen en draagvlak te  
bouwen. Deze opleiding focust op het leren begrijpen en spreken van de ‘taal van digitaal’, zonder 
dat je een volledige IT-opleiding hoeft te volgen.

BESTEMD VOOR

Niet-technische leidinggevenden die de wereld van de IT willen leren begrijpen om zo beter in 
gesprek te kunnen gaan met, en over, IT.

 
DOCENTEN

Ivan Verborgh, oud-directeur ICT van de federale overheidsdienst Justitie

Prof. dr. Frank Lambrechts, professor en vice-decaan, faculteit 
Bedrijfseconomische Wetenschappen aan universiteit Hasselt.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Ontdek de belangrijkste IT-aandachtspunten en -opportuniteiten
•   Bouw een brug tussen management en IT
•   Leer hoe je in discussie kan gaan over de IT in jouw bedrijf

LEIDERSCHAP
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WO 

22 MAART 2023

Applicatie Life Cicle
• Bespreking - intervisie van opdracht vorige sessie/module.
• De cyclus van ‘define - build - test - run - maintain - replace / retire’.
• Programma ontwikkeling: methodologieën en impact; governance.

WO 

19 APRIL 2023

IT-concepten voor decision makers
• Bespreking - intervisie van opdracht vorige sessie/module.
• Omgaan met monopolies en afhankelijkheden; shadow IT; open source 

software.
• Mogelijkheden en impact van platformen en ecosystemen.

WO 

3 MEI 2023

Risicobeheer
• Risicobeheersing op systeem niveau: back-ups, stroompannes, …
• Risicobeheersing: intern / extern / …

WO 

17 MEI 2023

Management topics en/of aanvulling concepten
• Verdieping / aanvulling van eerdere aangehaalde concepten – i.s.m.   

deelnemers.
• Service Level Agreements (‘SLA’); afhankelijkheden, privacy …
• Totaalvisie op applicatie portfolio; applicatie verweving (intern/extern).

WO 

31 MEI 2023

Inbedding in de organisatie
• Hoe de inzichten en ervaringen opgedaan tijdens deze opleiding breder 

in de organisatie inbedden? M.a.w.; hoe collega’s, leidinggevenden ... 
‘meekrijgen’ in het verhaal?

• Intervisie.

PRAKTISCH 
UUR Elke sessie gaat door van 13.00 tot 17.30 uur.

LOCATIE  VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING  ‘s Middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS  € 1.995 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke  
 subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk.

 

In samenwerking met
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WENDBAAR LEIDERSCHAP
Hoe word ik een ‘agile leader’ in de organisatie 
en wereld van morgen?

Leiders en organisaties leven in tijden van snelle en grote veranderingen, die alsmaar meer 
onvoorspelbaar zijn, uit onverwachte hoek komen en voor disruptie kunnen zorgen. De risico’s, 
bedreigingen en kansen die dat meebrengt, vragen om grotere persoonlijke en organisatorische 
wendbaarheid.

Wil jij wendbaar en veerkrachtig leiden? Met meer gewenste en duurzame impact door betere, 
meer gedragen en moedige beslissingen en keuzes? Door het inspireren en mobiliseren van 
team(s), organisatie en verandering? Door het ontwikkelen en stimuleren van een cultuur van 
echte samenwerking en innovatie? Door een beter inzicht in jezelf, de perceptie die je oproept en je 
impact op het team en de organisatie die je leidt? Door bewust(er) om te gaan met je eigen denken, 
voelen en doen? Door het versterken van mentale, emotionele en risico wendbaarheid? Met het 
oog op het versterken van de wendbaarheid en het duurzaam succes van jouw organisatie? Dan is 
deze opleiding ‘Wendbaar leiderschap’ echt iets voor jou! Een opleiding gebaseerd op de laatste 
wetenschappelijke inzichten en uitgebreide praktijkervaring.

BESTEMD VOOR

Ondernemers, bedrijfsleiders en managers die:
•   als leider en mens nog meer willen denken en handelen vanuit hun persoonlijke waarden,  
 overtuigingen en visie.
•  nog meer eigen leider willen zijn, die bewust risico’s nemen en betere keuzes maken met de 
 gewenste impact op teams en organisaties en hun succes.
•  moedige, betere en gedragen beslissingen willen nemen met hun team(s) en zorgen voor een 
 goede uitvoering en dus beter resultaat.
•  zichzelf, hun team en organisatie willen inspireren en mobiliseren voor verandering die hen  
 helpt om zich aan te passen aan de omgeving en competitie.
•  voldoende oog willen hebben en zorg dragen voor het versterken van hun eigen veerkracht,  
 energie en welzijn, en die van hun medewerkers.
•  willen leren van anderen en de groep, en zichzelf openstellen voor hun feedback en advies.

Voor deze opleiding voorzien we een korte intake met de docenten om te toetsen of jouw 
verwachtingen overeenstemmen met deze opleiding. De groep zal bestaan uit maximum 12 
personen, snel zijn is dus de boodschap. Openheid en discretie vereisen dat geen concurrerende 
deelnemers samen in dezelfde groep kunnen zitten.

10
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DOCENTEN

Leon Vliegen is de oprichter (2011) van FLY, een organisatie die onder meer 
leiders en organisaties begeleidt bij hun ontwikkeling en groei. Hij heeft een 
uitgebreide ervaring als senior consultant en coach voor internationale en 
familiale ondernemingen, non-profit- en overheidsorganisaties. 

Frank Philippaerts is sinds 2016 medezaakvoerder van FLY. Tot 2012 was 
Frank actief in diverse HRM-rollen, bij onder meer Ford, Philips en DSM. 
Sinds 2012 is hij als coach en senior consultant actief op vlak van onder meer 
leiderschapsontwikkeling in uiteenlopende organisaties, gaande van Limburgse 
kmo’s tot internationale spelers, in diverse sectoren. 

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Neem als leider bewuste risico’s en maak betere keuzes

•   Handel meer vanuit persoonlijke waarden, overtuigingen en visie

•   Word een agile leader in de organisatie en wereld van morgen

PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

MA 13 + DI 14 MAART 2023
(+ OVERNACHTING)

Veilige leergroep vormen en zelfleiderschap. 
Samen goede, gedragen en moedige beslissingen nemen.

WO 19 APRIL 2023 Persoonlijke waarden, ethiek en moedige, eerlijke gesprekken voeren.

DO 25 MEI 2023 Inspireren en mobiliseren van je mensen en organisatie.

DI 20 JUNI 2023 Mijn persoonlijke leiderschapsvisie en -missie.

PRAKTISCH 

UUR Elke sessie gaat door van 8.30 tot 17.30 uur. Tussen de eerste twee opeenvolgende 
 sessies (13 en 14 maart) voorzien we een overnachting. Dit kadert binnen het doel  
 van de opleiding en is inbegrepen in de prijs. 

LOCATIE  Terhills Hotel, Zetellaan 68, Maasmechelen.

CATERING  Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS  € 3.950 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke  
 subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk. Deze opleiding komt ook in aanmerking  
 voor het Vlaams Opleidingsverlof (ODB-1002151).
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LEGITIMATE LEADERSHIP
Leadership excellence in praktijk

Voordat leiders uitmuntendheid van anderen kunnen eisen, moeten ze zelf uitmuntendheid tonen 
in hun rol. Leadership excellence is dan ook de kern van elke leiderschapsverandering die gericht is 
op het leveren van duurzame uitmuntendheid in organisatorische resultaten.

WAT WORDT BEDOELD MET LEGITIMATE LEADERSHIP?

Een belangrijk probleem waarmee mensen in een leidinggevende rol op het werk worden geconfron-
teerd is dat ze een gevoel van legitimiteit voor hun leiderschap moeten creëren, de instemming van 
hun mensen moeten krijgen om zich door hen te laten leiden. Dit gebeurt alleen als leiders oprecht 
geven om de mensen die ze leiden en hun mensen in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen. 
Met andere woorden, managers hebben het recht om prestaties van hun mensen te eisen, niet omdat 
ze hen betalen of omdat ze in een gezaghebbende positie zitten, maar omdat ze OM HEN GEVEN 
en hen laten GROEIEN. CARE (geven om) en GROW (groei) zijn de universele criteria voor elke 
legitieme machtsverhouding.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN? 

•   Win de steun van je werknemers

•   Medewerkers delen doelstellingen en zijn bereid bij te dragen aan de realisatie

•   Inspireer je medewerkers tot het nemen van verantwoordelijkheid en zo optimaal te presteren

DOCENTEN

Carina Vignigni (C2Inspire) en business testimony 
van Jean-Pierre Filippini (Carglass Germany) 

P R A K TI S C H  

DATUM Dinsdag 2 en woensdag 3 mei 2023.

UUR Elke sessie gaat door van 9.00 tot 17.30 uur.

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd. 

PRIJS € 1.290 (excl. btw) per persoon.

12
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PUBLIC SPEAKING BOOTCAMP 
Hoe mensen inspireren tot het nemen van actie?

We moeten transformeren en ons aanpassen om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te kun-
nen pakken. Maar denkt de rest van jouw team of organisatie er ook zo over? Mensen zijn van nature 
geen fan van verandering, dus hoe kunnen we collega’s, directie, klanten, … overtuigen om jouw 
boodschap te omarmen? Al deze plannen zijn geweldig als iedereen meedoet. Anders zijn we niet veel 
meer dan een paar managers in een meetingroom met een goed idee. 

Tijd voor jou om op te staan en eruit te springen binnen jouw onderneming. Leer mensen inspireren 
tot het nemen van actie door de manier waarop je jouw boodschap overbrengt. Leer jouw publiek 
kennen en win aan zelfvertrouwen door de GAV-voorbereiding en stroomlijn elke boodschap tot 
een sterk verhaal met ons 5-stappen-communicatiemodel. Eender welke boodschap kan eenvoudig, 
tastbaar en herkenbaar gemaakt worden, offline en online. Iedereen kan zich krachtig en met 
enthousiasme uitdrukken voor een groep. It’s not a gift, it’s a choice!

BESTEMD VOOR

Elke leidinggevende, opvolger binnen een familiebedrijf of iedereen met ambitie die boodschappen 
met impact moet overbrengen.

DOCENT

Marnick Vandebroek is een ervaren spreker met specialisaties rond story-
telling, leiderschap, communicatie en personal branding. Hij helpt, traint 
en coacht meer dan honderd eigenaar-ondernemers en managers over 
heel Europa. Marnick heeft een achtergrond in digitale markering, hr en 
stand-upcomedy.

S EM I NAR I E

14
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WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Verbeter via eenvoudige tips jouw presentatievaardigheden

•   Vertel een verhaal om je medewerkers mee te nemen en te overtuigen

•   Inspireer mensen tot het nemen van de juiste acties

PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

WO 

10 MEI 

2023

9.00 uur Credibiliteit verhogen – energie, zelfvertrouwen, leren  
 lichaam en stem gebruiken.

11.00 uur  Goal/Audience/Value voorbereiding – hoe jezelf   
 voorbereiden en alle nodige elementen verzamelen over  
 jouw publiek.

12.30 uur  Lunch.

13.00 uur  Aandacht/Vertrouwen/Context – technieken leren op basis  
 van de voorbereiding om eender welke groep te overtuigen  
 of te inspireren.

14.00 uur  Structureren en verbinden – alle elementen samenbrengen  
 tot een krachtig verhaal op basis van het 5-stappenmodel.

15.30 uur  Practice what you preach – showtime.

16.30 uur  Wrap up en motivational afsluiter.

PRAKTISCH 

UUR Het seminarie gaat door van 9.00 tot 17.00 uur.

LOCATIE  VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING  Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS  € 495 (excl. btw) per persoon. 

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 15 om zo de ervaringsuitwisseling optimaal te houden. De 
aanpak is zeer praktisch met voortdurend ruimte voor interactie. Je komt buiten met concrete hand-
vaten die je onmiddellijk kan toepassen.
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KMO EXCELLENCE 
Verhoog de slagkracht van jouw kmo en verbeter jouw  
eigen levenskwaliteit

Een groeiende KMO betekent een ferme uitdaging voor jou als leider - vooral omdat je moet profes-
sionaliseren terwijl je groeit. Deze 10-daagse opleiding kan je bedrijf naar het volgende niveau tillen. 
Je ademt er letterlijk management, zowel in theorie als in de praktijk. Met de constructieve input van 
peers en business coaches ontwikkel je een strategie en groeiplan. En na de intensieve opleiding sta je 
vol vertrouwen in de startblokken om met je bedrijf de volgende sprong te wagen.

Deze 10-daagse opleiding steunt op drie pijlers. De eerste bestaat uit praktijkgerichte sessies waarin je 
managementtheorie, -modellen en -tools toepast op je eigen bedrijf. De tweede is peer-to-peer leren 
met je collega-ondernemers. De derde is individuele ondersteuning door business coaches.

Je gebruikt de Vlerick 360° Growth Capability Scan om de soft spots in je management te identificeren 
waaraan je nog kan werken. Daarna verfijn je jouw persoonlijke visie om je bedrijf op een duurzame 
manier te doen groeien. Je volgt twee grote tracks: een opleiding in management en een begeleidings- 
luik.

BESTEMD VOOR

•  KMO-eigenaars met minstens 12 voltijdse werknemers, die het management van hun  
 onderneming willen professionaliseren.

•  Managing directors of CEO’s van KMO’s met minstens 12 voltijdse werknemers

DOCENT

Negen top professoren van Vlerick Business School doceren elk vanuit hun eigen expertise.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•  Ontdek hoe werknemers minder afhankelijk worden wanneer ze ààn - in plaats van (in) - je  
 bedrijf werken.
•   Analyseer je prestaties en maak strategische keuzes voor de toekomst dankzij de begeleiding van 
 een panel van experts.
•   Evalueer je organisatie vanuit een strategisch perspectief en identificeer je volgende groeifase.
•   Zet systemen en processen op om je bedrijf te professionaliseren.

161616

In samenwerking met

LEIDERSCHAP



17

PROGRAMMA

   DATUM INHOUD LOCATIE

MA 22 MEI 2023 Kick-off - V-Boost Vlerick Campus, Leuven

DI 23 MEI 2023
Business model generation & strategie 
toegepast op jouw bedrijf

Vlerick Campus, Leuven

WO 24 MEI 2023
Strategie toegepast op jouw bedrijf & 
beheerscontrole / BSC

Vlerick Campus, Leuven

MA 12 OF DI 13 OF 
WO 14 JUNI 2023

Individuele coaching op basis van de 
Groeiscan van jouw bedrijf

Online coaching (1u)

DI 27 JUNI 2023 Ondernemerschap & groei VKW Limburg, Hasselt

MA 4 SEPT. 2023 Organisatiestructuur & team dynamics Vlerick Campus, Leuven

DI 5 SEPT. 2023 Team dynamics Vlerick Campus, Leuven

MA 9 OKT. 2023 Managing customers VKW Limburg, Hasselt

DI 10 OKT. 2023 Digitale strategie VKW Limburg, Hasselt

MA 13 NOV. 2023 Financieel beheer / F.A.S.T. Landgoed Altenbroek, 
‘s Gravensvoeren

DI 14 NOV. 2023
ABC, kostprijscalculatie & sales 
management

Landgoed Altenbroek, 
‘s Gravensvoeren

DI 12 DEC. 2023 Finale Vlerick Campus, Leuven

PRAKTISCH 
UUR Elke sessie gaat door van 9.00 tot 17.30 uur, behalve op 12 december 2023 van 16.00 tot 22.00 uur.

PRIJS 

In samenwerking met

€ 6.995 (excl. btw) per persoon.  Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring

via kmo-portefeuille mogelijk.
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CONFLICTMANAGEMENT 
Hoe haal ik het beste uit conflicten?

Als ondernemer of manager word je vaak geconfronteerd met conflicten. Zowel met klanten 
en leveranciers als tussen (familiale) aandeelhouders en personeel kunnen wrijvingen en 
discussies ontstaan. Als je preventief handelt of tijdig ingrijpt wanneer er reeds kleine twist-
punten zijn, kan je voorkomen dat discussies escaleren tot grote conflicten.

Maar hoe begin je daaraan? Hoe bereik je efficiënt oplossingen? Of hoe grijp je het conflict zelfs 
aan om die relatie te versterken?

In deze opleiding loodsen ervaren erkend bemiddelaars in familiebedrijven je door het traject 
van conflict tot oplossing. 

Aan de hand van concrete gevallen gegrepen uit de realiteit, oefen je de  vaardigheden om 
zonder kleerscheuren door het conflict te komen. In een discrete setting kan je  ervaringen 
uitwisselen.

D O C E N T E N

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Detecteer mogelijke conflicten tijdig en reageer proactief
•   Grijp het conflict aan om de relatie te versterken
•   Bereik efficiënte oplossingen

KRISTOF COX MIEK WARSON

18
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P R O G R A M M A

DATUM INHOUD 

VR

20 OKTOBER

2023

Sessie 1:  
• Hoe detecteer je tijdig een conflict?
• Waarin zijn familiale, commerciële, aandeelhouders- en 
• personeelsgeschillen anders?
• Hoe detecteer je door actief luisteren de belangen van de partijen in   
• hun standpunten?
• Hoe herken je of iemand een ‘doordrammer’, ‘ jaknikker’, ‘vluchter’
• of ‘compromis zoeker’ is?

MA 

23 OKTOBER

2023

Sessie 2:  
• Welk conflicttype ben je?
• Hoe onderhandel je betere oplossingen of help je de partijen om 

oplossingen te bedenken en uiteindelijk een akkoord te vinden.
• Welke uitwegen zijn er wanneer je het conflict niet kan of wil oplossen?

P R A K TI S C H  

UUR Elke sessie gaat door van 8.00 tot 16.30 uur.

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien 
  we een lichte maaltijd. 

PRIJS € 695 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke 
 subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk.
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ADVANCED STRATEGY PROGRAM 

Strategische excellence voor bedrijfswinst

 
Iedereen beseft dat strategie leeft: bestaande strategische kennis wordt voortdurend doorontwikkeld. 
En de talrijke deelnemers aan de VKW masterclass Groei, masterclass Innovatief ondernemen en 
de Mini-MBA weten het: strategie is een competitief voordeel, ze doet winnen. Maar niet iedereen 
staat stil bij het besef dat strategie sport is: je moet het onderhouden, blijven trainen, verfijnen, 
completer maken, actualiseren. 

NIEUW: STRATEGISCH ALUMNIPROGRAMMA

Daarom start VKW nu met een Advanced strategy program, ontwikkeld voor de talrijke alumni 
van de Masterclass groei, de masterclass Groei, masterclass Innovatief ondernemen en de  
Mini-MBA bij VKW van de laatste 6 jaren. Het doel is strategische vervolmaking met nieuwe en ac-
tuele kennis om de uitdagingen van jouw bedrijf met nog meer impact aan te gaan. 

STRATEGISCHE VERRASSING

Specialistische topics die besproken zullen worden, gaan onder andere over groeistrategieën die 
noch organisch, noch M&A zijn. Of over de manier om ‘commerciële vijanden’ te identificeren 
voordat ze jouw omzet raken. Of over het kader om partners te selecteren voor open innovatie. Of 
over de reden waarom elke toekomstige strategie zowel digitaal als duurzaam zal zijn, enzovoort. De 
vijf sessies per jaar zijn een verrassingsreis. Laat je elke twee maanden een halve dag verrassen om 
jouw bedrijf voorsprong te geven.

BESTEMD VOOR

Je nam bij VKW deel aan de masterclass Groei, masterclass Innovatief ondernemen en de Mini-MBA. 
Het programma is voor de VKW alumni van de strategische opleidingen, maar een MBA-programma 
in een businessschool dient ook als toegangssticket.

 
DOCENT

Geert Vanhees is bij VKW docent van de masterclass Groei, masterclass 
Innovatief ondernemen en van de strategische dagen in de mini-MBA. 
Hij heeft een achtergrond van 12 jaar doceren bij Vlerick, 10 jaar bij 
NCOI, 6 jaar bij VKW en 2 jaar bij Guberna. Hij schreef sinds 2004 voor 
meer dan 250 internationale en Belgische bedrijven, groei- en innova-
tiestrategieën en is bestuurder en raadslid van diverse bedrijven. Zijn 
passie om zich snel de nieuwste strategische inzichten eigen te maken, is 
een onuitputtelijke bron voor dit Advanced Strategy Program. En zijn 
insteek is gekend: theorie eenvoudig en praktisch maken, zodat het im-
pact kan hebben.

20
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WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Blijf op de hoogte van de actueelste managementthema’s
•   Verdiep je telkens in een ander domein
•   Versterk je competenties

PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

DO 16 FEBRUARI 2023

Elke sessie zal inspelen op een ander actueel thema. 
Dit thema wordt opgenomen in de aankondiging van elke sessie, 
enkele weken op voorhand. 

WO 3 MEI 2023

DO 22 JUNI 2023

DO 14 SEPTEMBER 2023

DO 23 NOVEMBER  2023

PRAKTISCH

UUR  Elke sessie gaat door van 13.00 tot 17.00 uur.

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

PRIJS  € 1.950 (excl. btw) per persoon voor een abonnement van 5 advanced sessies. Onder  

 bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk.
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DE INNOVATIEPARADOX
Hoe vestig je een bedrijfscultuur die zowel creativiteit  
stimuleert als discipline vergt?    

De pole positie in je sector bemachtigen? Dat kan je enkel door voortdurend te innoveren. Hou je 
te lang vast aan oude succesformules, dan word je onvermijdelijk verwezen naar het eind van de 
startgrid. Maar hoe ga je van start met innovatie? Begin met je cultuur!

Een pertinente innovatiecultuur vormt niet alleen een groeibodem voor innovatie, het houdt je 
innovatie ook in stand. Onderzoekers uit Harvard zijn het eens over 5 factoren die een succesvolle 
innovatiecultuur bevorderen: psychologische veiligheid, tolerantie voor falen, bereidheid om te 
leren, co-creatie en een vlakke structuur. 

Mooi. Maar minstens even belangrijk: hoe zorg je ervoor dat de balans niet overslaat richting 
de andere kant? Hoe vind je het juiste evenwicht tussen de positieve aspecten en diens strikte 
tegenpolen? 

Om te behoeden dat je innovatie in haar kinderschoenen strandt, gaan we in een sessie van vier uur 
dieper in op zowel de bright als de dark side van innovatie. Zodat jij buiten stapt met een leidraad 
om die innovatieve mindset in je bedrijf te vestigen.

BESTEMD VOOR

Ondernemers, bedrijfsleiders en managers die worstelen met innovatie in hun bedrijf of er hun  
eerste stappen in willen zetten.

DOCENTEN

Glenn Gielens van Wisemen verdiende al meer dan tien jaar zijn sporen 
in de IT-sector, onder andere bij bedrijven zoals Cegeka en AXI. Bij Wise-
men vond hij dezelfde fascinatie voor de positieve impact van innovatieve 
technologie op mensen. Als head of strategy inspireert hij bedrijven met 
disruptieve business modellen en innovatieve digitale technologie. 

Paulien Van Rymenant is digitaal strateeg bij Wisemen. Voordien maakte 
ze o.a. deel uit van de innovatieteams van Engie Electrabel en KBC. Daar 
zette ze haar tanden in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, die niet 
alleen relevant zijn voor de initiatiefnemende bedrijven maar ook voor 
hun klanten.

S EM I NAR I E
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WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Ontwikkel een permanente innovatiecultuur
•   Hou innovaties ook in stand

•   Vertrek met een leidraad om een innovatieve mindset in je bedrijf te vestigen

P R A K TI S C H 

DATUM Woensdag 15 maart 2023.

UUR Het seminarie gaat door van 8.30  tot 11.30 uur.

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS € 395 (excl. btw) per persoon. 
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MINI-MBA
Versterk je managementtalent

Wil je je managementcompetenties versterken, zowel in de breedte als in de diepte? 
De Mini-MBA van de VKW Academy i.s.m. NCOI stoomt jou en je organisatie klaar voor 
 verdere groei. 

Met brede focus maar ook diepgaand komen alle management topics aan bod: financieel en 
strategisch management, project- en veranderingsmanagement, supply chain,  marketing en 
sales. En dit met kennis en praktijkcases van het hoogste niveau. Bij een positief eindresultaat 
bekom je het Mini-MBA-certificaat.

In de Mini-MBA staat persoonlijke coaching centraal. Bij aanvang wordt via een intake-
document gepeild naar je specifieke kennis en verwachtingen om zo maximaal te kunnen 
inzetten op je noden. Daarnaast werk je je eigen businesscase uit om efficiënter de  opgedane 
inzichten te verwerken en voor het inoefenen van analytische vaardigheden en je management- 
en presentatieskills.

B E S T E M D VO O R

• Afdelingsmanagers die willen doorgroeien naar een algemene managementpositie.
• High potentials met minimaal vijf jaar ervaring die een managementfunctie ambiëren.
• Managers die hun algemene bedrijfskennis willen verbreden.

D O C E N T E N 

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Stoom jouw organisatie klaar voor verdere groei
•   Werk je eigen businesscase uit
•   Versterk de managementcompetenties van jou(w high potentials)

DANNY BOEYKENS GEERT VANHEES PATRICK VAN AEKENLUDO LAMBRECHTS WALTER GIJS
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P R O G R A M M A

DATUM INHOUD 

DI 18 APRIL  2023 Kennismaking en project- & changemanagement I.

DO 20 APRIL  2023 Strategisch management.

DI 25 APRIL  2023 Marketing & sales.

DO 27 APRIL  2023 Project- & changemanagement II en financieel management I.

DI 2 MEI  2023 Financieel management II.

DO 4 MEI  2023 Leadership + coaching voor jouw businesscase.

DI 9 MEI  2023 Supply chain management.

D0 11 MEI  2023 HR management.

WO 24 + VR 26 MEI  2023 Presentaties individuele businesscase.

P R A K TI S C H 

UUR Elke sessie gaat door van 9.00 tot 17.30 uur, met uitzondering van de coachingsessie 
 op donderdag 5 mei (17.30 tot 19.30 uur).

LOCATIE  VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING  Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS € 4.980 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring 
via kmo-portefeuille mogelijk. Deze opleiding komt ook in aanmerking voor het Vlaams 
Opleidingsverlof (ODB-1002062).

45
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ZES DRIJFVEREN VOOR DIGITALE 
TRANSFORMATIE
Waarom digitale transformatie ook binnen handbereik ligt 
voor jouw bedrijf    

Vroeger concurreerden bedrijven op vlak van product en prijs. Vandaag bouw je daarnaast ook door 
digitale maturiteit een voordeel op in de markt. Maar hoe diep is het water tussen de dagdagelijkse 
realiteit en het inzetten op technologie om je bedrijfsvoering futureproof te maken?

In dit seminarie van vier uur, lichten we zes drijfveren toe die digitale transformatie heel concreet 
maken:
• Strategie: hoe verhoog je de ROI van technologie? Hoe zorg je ervoor dat technologie je  
 ambities ondersteunt? 
• Trendwatching: hoe bepaal je welke trends relevant zijn voor jouw bedrijf? Wie is de nieuwe 
 klant en hoe evolueert de markt?
• Technologie: hoe kunnen (nieuwe) technologieën ingezet worden om jouw bedrijf een voor- 
 sprong te geven en customer experience of operational excellence te verhogen?
• Go to market: hoe kan technologie je helpen om de juiste mensen tot je merk te leiden en te  
 overtuigen? 
• Proces: Van agile tot service design en meer: hoe structureer je verandering?
• People: Hoe ontwikkel je een innovatieve mindset en cultuur binnen je organisatie? Hoe creëer je  
 ruimte voor creativiteit?

Door dieper in te gaan op deze zes drijfveren, benaderen we digitale transformatie op een pragma-
tische manier en bieden we concrete handvaten aan waarmee je aan de slag kan. Door dit zesdelig 
framework te combineren met concrete voorbeelden, zetten we samen de eerste stap in de richting 
van een futureproof bedrijfsstrategie.

BESTEMD VOOR

Ondernemers, bedrijfsleiders en managers die de volgende sprong willen maken in hun digitale 
verhaal.

DOCENT

Glenn Gielens van Wisemen verdiende al meer dan tien jaar zijn sporen 
in de IT-sector, onder andere bij bedrijven zoals Cegeka en AXI. Bij Wise-
men vond hij dezelfde fascinatie voor de positieve impact van innovatieve 
technologie op mensen. Als head of strategy inspireert hij bedrijven met 
disruptieve business modellen en innovatieve digitale technologie. 

S EM I NAR I E
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WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Verhoog de ROI van technologie
•   Neem via de juiste technologie een voorsprong op concurrenten
•   Ontwikkel een innovatieve mindset en cultuur in je organisatie

P R A K TI S C H 

DATUM Dinsdag 25 april 2023.

UUR Het seminarie gaat door van 8.30 tot 12.30 uur.

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS € 395 (excl. btw) per persoon. 
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THE METAVERSE
Wat is het en wat betekent het voor jouw bedrijf?    

Thought leaders zijn het er over eens dat de metaverse de onvermijdelijke next step wordt voor het 
internet. Nochtans is het voor de meeste bedrijven nog altijd een ver-van-mijn-bedshow. Maar zoals 
zo vaak biedt onontgonnen gebied net de meeste opportuniteiten. 

In een inspiratiesessie van 60 minuten duik je met Steffen Brans in de metaverse en ontdek je:  
• Wat is de metaverse?
• Wat zijn NFT’s, cryptomunten, DAO’s en wat hebben ze met de metaverse te maken?
• Wat betekent dit voor de toekomst van mijn bedrijf of sector?
• Hoe kan ik er zelf mee aan de slag gaan?

BESTEMD VOOR

Ondernemers, bedrijfsleiders en managers met minimale voorkennis over en maximale fascinatie 
voor de mogelijke business opportuniteiten in the metaverse.

DOCENT

Steffen Brans is ondernemer, innovator, founder van Appwise en Wise-
men opperhoofd. Ondernemer in hart en nieren, gepassioneerd door tech 
en business. Alles dat als ‘innovatief ’ wordt bestempeld heeft een streepje 
voor bij Steffen.

P R A K TI S C H 

DATUM Donderdag 25 mei 2023.

UUR Deze inspiratiesessie gaat door van 12.30 tot 14.00 uur.

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING ’s Middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS € 145 (excl. btw) per persoon. 

I N S P I R ATI E S E S S I E

28

GROEI & INNOVATIE



2929



30

 MA S TERC L A S S

GROEI 
In acht stappen naar duurzame groei

Een organisatie leiden is geen sinecure. Zeker in tijden van corona zijn er heel wat nieuwe uitdagingen 
die op ons afgekomen. Stilstaan is geen optie meer. De kunst is om te blijven groeien, maar wel op 
een duurzame manier. Het komt erop aan om de interne, externe en persoonlijke succesfactoren 
sterk te managen. En daar gaat deze masterclass over. Welke vragen moet je jezelf dan stellen om 
controle op interne en externe groei te krijgen en te behouden? 

In deze opleiding maak je kennis met de belangrijkste strategische denkkaders, steeds geïllustreerd 
met praktijkvoorbeelden. In elke sessie bespreek je de kern van het thema aan de hand van 
theoretische modellen en pas je dit tegelijkertijd toe op je eigen organisatie. Kortom, je gaat zelf 
aan de slag om in jouw bedrijf duurzame waardecreatie te genereren op een praktische manier en 
hands-on.

BESTEMD VOOR

Ondernemers, bedrijfsleiders en managers die de nodige strategische beslissingen dienen te nemen 
op vlak van groei.

DOCENT

Geert Vanhees (4Growth) is een senior businessstrateeg die meer 
dan 250 bedrijven in België en internationaal begeleidde in groei- en 
innovatiestrategieën, bij zowel BEL-20 bedrijven, internationale bedrijven 
en KMO’s. Hij vertaalt succesvol grondige theoretische kennis naar een 
praktische aanpak voor bedrijven die direct impact kan realiseren. Hij 
heeft een achtergrond van 12 jaar doceren bij Vlerick business school 
en geeft tal van masterclasses in groeistrategieën, innovatiestrategieën, 
productmanagement en marketing. Hij doceert ook al jarenlang de 
succesvolle masterclass Groeistrategie en de masterclass Innovatie bij VKW 
Limburg en zetelt in diverse Raden van Advies.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Maak kennis met de verschillende groeimodellen

•   Ontwikkel planmatig de juiste acties voor groei

•   Versterk je reputatie, positionering en communicatie

30
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PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

DI 3 OKTOBER 2023
Waardecreatiestrategieën en het ontsnappen aan commoditisering: 
‘De basis van elke groeistrategie’.

DI 7 NOVEMBER 2023 Portfoliomanagement: ‘De sleutel van elke groei’. 

DI 28 NOVEMBER 2023 Marktgericht innoveren: ‘Klantenbehoeften centraal voor groei’.

DI 19 DECEMBER 2023
Groeistrategieën ontwikkelen: het planmatig ontwikkelen van 
de juiste acties voor groei.

DI 16 JANUARI 2024
CRM als integrale businessstrategie (strategie en praktijk): 
‘De te vaak vergeten makkelijke groeistrategie’.

DI 20 FEBRUARI 2024
De 12 technieken voor radicale groei: ‘Hoe het verdienmodel 
van de sector wijzigen’.

DI 12 MAART 2024
Merger marketing en omnichannel strategieën: 
‘De hoofdzaken voor groeistrategie bij fusies: vermijd de valkuilen’.

DI 16 APRIL 2024
Branding: groeien door reputatieversterking, positionering,
merkarchitectuur en communicatieplanning.

DO 2 MEI 2024 Impactsessie.

PRAKTISCH 

UUR Elke sessie gaat door van 8.00 tot 12.00 uur, met uitzondering van 
 de impactsessie op donderdag 2 mei 2024 (18.00 tot 21.00 uur). 

LOCATIE  VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING  Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ‘s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS  € 2.250  (excl. btw) per persoon. Voor de inschrijving van een collega  (2de persoon van  
 hetzelfde bedrijf) betaal je € 1.905 (excl. btw).  Onder bepaalde voorwaarden is 

  gedeeltelijke subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 om zo de ervaringsuitwisseling te verhogen, omdat het 
om zeer praktische sessies gaat. Confidentialiteit en een open sfeer zijn de belangrijkste voor- 
waarden voor het welslagen van de sessies. In geval van deelnemers uit dezelfde sector zal steeds de 
eerst aangemelde deelnemer gecontacteerd worden. 
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GROEI: DEEL 2 
Haal meer uit jouw bedrijf en verleng de levensduur van 
jouw bedrijf met een 360°-innovatieopleiding!

Innovatie is voor elk bedrijf de motor van differentiatie en de basis van een lang bestaan. Eigenaars 
en CEO’s van succesvolle familiebedrijven in derde en vierde generatie zeggen steeds hetzelfde: dat 
ze zichzelf voortdurend heruitvinden. Tijdens crisissen zijn innovaties nog belangrijker om sneller 
en beter te profiteren van de herstelfase uit een crisis. Innovatie is cruciaal.

Innovatie heeft veel gezichten. Het kunnen strategische, radicale, grote of ‘smart’ innovaties zijn. 
Het kunnen product-, service- of strategische innovaties zijn. Het kunnen innovaties zijn met weinig 
of veel risico’s. Het kunnen culturele, proces-, meerwaarde- of technische innovaties zijn. Zij kan 
gericht zijn op bestaande ‘red markets’ of nieuwe markten creëren, de zogenaamde ‘blue oceans’. 
Innovatie draait rond al deze en nog veel meer aspecten.

Deze masterclass bouwt je innovatiekennis in 8 maanden op een logische manier op. Na deze 
opleiding organiseren we een impactsessie om deze grondige maar ook praktisch toepasbare kennis 
te evalueren in jouw bedrijf. De bedoeling is om tijdens deze 360°-innovatieopleiding reeds impact 
te realiseren in jouw bedrijf door concrete toepassingen. 
 
B E S T E M D VO O R 

Zaakvoerders, ondernemers, bedrijfsleiders, businessunitmanagers, stafmedewerkers, marketing 
managers, innovatiemanagers, R&D managers… 

D O C E N T 

Geert Vanhees van 4Growth is twaalf jaar docent bij Vlerick in manage-
mentprogramma’s rond business strategie, marketing, branding en 
kmo-gerichte programma’s. Geert ontwikkelde voor meer dan 250 bedrijven 
groei- en innovatie strategieën en zetelt in een vijftal Raden van Advies.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Beheer zelf volledig jouw innovatiemanagement
•   Bouw je innovatiekennis op
•   Blijf je concurrenten een stap voor

GEERT VANHEES

MA S TERC L A S S
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P R O G R A M M A

DATUM INHOUD 

DI 3 OKTOBER 2023 Creëer jouw eigen innovatieve  bedrijfsstrategie.

DI 7 NOVEMBER 2023 Verhoog het innovatievermogen van jouw organisatie.

DI 28 NOVEMBER 2023  
Verhoog jouw competitief voordeel door co-creatie met klanten
deel 1.

DI 19 DECEMBER 2023  
Verhoog jouw competitief voordeel door co-creatie met klanten 
deel 2.

DI 16 JANUARI 2024
Zorg voor het beter uitwerken van ideeën en het nemen 
van de juiste investerings beslissingen.

DI 12 MAART 2024
Zorg voor controle op de realisatie van jouw innovatieproject binnen de
organisatie en het succesvol lanceren in de markt.

DI 16 APRIL 2024
Zorg voor een gecontroleerde rebranding die door elke innovatie
wordt uitgelokt.

DO 25 APRIL 2024 Impactsessie.

P R A K TI S C H 

UUR Elke sessie gaat door van 13.00 tot 17.00 uur,  met uitzondering van de impactsessie 
op donderdag 25 april 2024 (18.00 tot 21.00 uur).

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Taart en versnaperingen worden voorzien.

PRIJS € 2.250 (excl. btw) per persoon. Voor de inschrijving van een collega (2de persoon van 
hetzelfde bedrijf) betaal je € 1.905 (excl. btw). Onder bepaalde voorwaarden is ge-
deeltelijke subsidiëring 

 via kmo-portefeuille mogelijk.
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STRATEGISCHE 
WERKPLEKONTWIKKELING
Hoe passen we onze werkomgeving aan in functie 
van het hybride werken?

De coronacrisis versnelde de zoektocht naar een multifunctionele, aantrekkelijke en vooral 
duurzamere werkomgeving waarin de wendbare organisatie zich optimaal kan ontplooien. 
De vaste werkplek per persoon verdwijnt stilaan, ten voordele van projectmatig werken en 
flexibiliteit. Werknemers kiezen een werkplek naargelang hun activiteiten. Kantoren bieden veel 
meer variatie. Naast de klassieke vergaderzalen zorgen gezellige overleglounges, stand-up meeting 
rooms, brainstormruimtes, conference rooms om op afstand te vergaderen en koffiezones voor een 
uitdagende interactieomgeving.

De werkplek wordt een aantrekkelijk uithangbord voor de organisatie, een hub gericht op 
het ontmoeten van collega’s, partners en klanten. Concentratiewerk en dossierwerk kunnen 
voornamelijk thuis gebeuren en dat impliceert dat er minder vierkante meters nodig zijn. Door 
de dalende nood aan kantooroppervlakte komt er geld vrij. Geld om te investeren in optimale 
voorzieningen om op afstand samen te werken. Genoeg stof om samen te bespreken en na te denken 
over de toekomst aan de hand van concrete voorbeelden.

BESTEMD VOOR

Facilitymanagers, HR-managers en C-levels die de opdracht kregen om hun huidige werkomgeving 
te herbekijken. Maar ook elke professional met verantwoordelijkheden op het vlak van facility 
management is van harte welkom op deze opleiding.

DOCENT

Anton Maes is zaakvoerder van Brainmove, een advieskantoor  
gespecialiseerd in changemanagement en strategische werkplek- 
ontwikkeling. Vóór hij Brainmove opstartte, begeleidde Anton gedurende 
10 jaar change- en communicatieprojecten bij GDF Suez. Zijn master in 
organisatie-psychologie gaf hem inzicht in het functioneren van teams en 
organisaties. Latere opleidingen scherpten zijn change- en communicatie-
talent aan.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Wees de ontwerper van een stimulerende werkomgeving

•   Ontwikkel een werkplekconcept op maat van jouw organisatie

•   Zorg voor een evenwicht tussen telewerk en kantoorwerk

53
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P R O G R A M M A

DATUM INHOUD 

DI

7 MAART

2023

Tijdens de opleiding komen heel wat concrete voorbeelden uit de actuele 
situatie aan bod. De volgende vragen worden beantwoord:
• Hoe bepalen we onze toekomstige werkpleknoden?

–  Paradigma’s bij het denken over de werkomgeving.
–  Bepalen van typische profielen in onze organisatie.
–  Bepalen van de optimale werkplekkenmix en -ratio.

• Hoe kunnen we onze werkomgeving futureproof inrichten?
 –  Voor- en nadelen van een activiteitsgebonden concept.
 –  Een werkplekconcept op maat van je organisatie.
 –  Pragmatische maatregelen in de werkomgeving.
• Hoe kunnen we onze mensen begeleiden bij dit proces?
 –  Basisprincipes veranderingsmanagement in de werkomgeving.
 –  Psychologie van de gebruiker, sturen van gedrag.
 –  Het evenwicht tussen telewerk en kantoorwerk.

P R A K TI S C H 

UUR Het seminarie gaat door van 9.00 tot 12.00 uur.

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS € 475 (excl. btw) per persoon. 

53
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 MA S TERC L A S S

ZELFSTURENDE TEAMS 
Is jouw bedrijf er klaar voor?

Steeds meer medewerkers hebben nood aan vrijheid en onderling vertrouwen binnen hun werk-
context. Ze willen serieus genomen worden, meedenken, mee beslissingen nemen, ... En dat is maar 
logisch ook. Aan de andere kant stellen klanten en organisaties steeds hogere en flexibelere eisen 
aan de medewerkers. Deze twee aspecten aan elkaar koppelen, is een hele uitdaging. Je organisatie 
meer zelfsturend maken, kan hier een antwoord op bieden. Wil je hiermee aan de slag gaan? Ontdek 
dan in deze masterclass hoe je op een efficiënte en effectieve manier zelfsturende teams geheel of  
gedeeltelijk, stapsgewijs, volgens jouw context, kan implementeren in jouw organisatie.

BESTEMD VOOR

CEO’s, (familiale) eigenaars of eindbeslissers die bezig zijn of overwegen te starten met zelfsturende 
teams. Zij kunnen zich laten vergezellen door de betrokken manager(s). Gezien het totaal aantal 
deelnemers beperkt is tot 12 personen, kan men per bedrijf maximum 2 deelnemers inschrijven. 

DOCENT

Peter Motmans is senior consultant, trainer en coach bij Acerta. Hij heeft 
20 jaar ervaring in het begeleiden en coachen van bedrijven in verschillende 
HR-transformaties. Bij meerdere bedrijven heeft hij reeds zelfsturende teams 
geïntroduceerd en begeleid geïmplementeerd. 

   

INTAKEGESPREK

Voor de start van deze masterclass voorzien we een intakegesprek. Op die manier worden jouw  

verwachtingen afgetoetst met het programma van de opleiding. 

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Creëer een flexibele werkomgeving gestoeld op vrijheid en onderling vertrouwen 

•   Implementeer zelfsturende teams geheel of gedeeltelijk en stapsgewijs

•   Zorg voor een werksfeer waarin (potentiële) werknemers willen werken

6
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PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

Intakegesprek.

VR 

10 MAART

2023

Basisprincipes zelfsturende teams.
• Wat zijn de meest gangbare principes en hoe kan en/of wil je hier 

mee omgaan binnen jouw organisatie?
• Wat zijn de succesfactoren en mogelijke valkuilen? En hoe ga je    

hiermee om?
• Actieplan opstellen ter voorbereiding van workshop 2.

VR 

21 APRIL 

2023

In kaart brengen van de organisatiecontext.
• Wat is jouw unieke organisatiecontext en waarom zouden de  

principes van zelfsturende teams een meerwaarde kunnen zijn?
• Waar liggen jouw uitdagingen en waarom zijn deze zo essentieel?
• Wat dient er zich binnen jouw organisatie verder te ontwikkelen  

om zelfsturende teams succesvol te laten zijn?
• Wie dient welke rol op te nemen om de veranderingen duurzaam  

te laten slagen?

VR 

26 MEI 

2023

Het belang van leiderschap en onderling vertrouwen.
• Hoe staat mijn eigen ‘ik’ zelfsturing in de weg en hoe stimuleert  

het zelfsturing?
• Hoe kan je het aanwezige potentieel binnen de organisatie  

vrijmaken?

VR 

23 JUNI 

2023

Groepsdynamische kijk op zelfsturende teams.
• Hoe kan je inspelen op de groepsdynamiek, zodat de principes van 

zelfsturende teams vanuit relationeel oogpunt alle kansen krijgen?
• Hoe past hybride samenwerken hierin?

VR 15 SEPTEMBER +

VR 15 DECEMBER

2023

Intervisie sessies.
Om de opleiding maximaal te laten renderen en een evaluatie  
te maken van de ondernomen acties, voorzien we 2 intervisie 
momenten. 
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PRAKTISCH 
UUR Elke sessie gaat door van 8.30 tot 12.30 uur (behalve de individuele intakes).

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd. 

PRIJS € 1.295 (excl. btw) per persoon. Vanaf de 2de persoon van hetzelfde bedrijf is de prijs 

  € 1.140 (excl. btw). Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring via

  kmo-portefeuille mogelijk.
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BASISKENNIS 
PROCESMANAGEMENT 
VOOR NIET-PROCESEXPERTS
Inzicht in het verloop van processen is nuttig, want ze verlopen niet altijd even vlot, vertragen soms 
onnodig en leveren ook niet altijd de gewenste resultaten op. In deze ‘Turbotraining: basiskennis 
procesmanagement voor niet-procesexperts’ maak je op een praktische manier kennis met processen 
en het optimaliseren ervan. Aan de hand van de nodige theorie en tools leer je processen verbeteren.
In deze 2-daagse opleiding krijg je inzicht in de bestaande processen en hoe ze in kaart te brengen. 
Van een inefficiënte ‘AS IS’ naar een verbeterde ‘TO BE’ via een logisch stappenplan.
Na deze opleiding kan je zelf met kleine ingrepen bestaande processen verbeteren, wat een positief 
effect heeft op kwaliteit, doorlooptijd en kosten.

BESTEMD VOOR

•   Professionals die de eerste stappen willen zetten in het verbeteren van processen.
•   Professionals die niet in de lead zitten om zelf de processen te verbeteren, maar wel op zoek zijn  
     naar inzichten in een praktijkgerichte manier van procesverbetering.

DOCENT

Pieter Himpe is van opleiding een doctor in de kernfysica. Op het eerste zicht 
geen evidente stap naar procesverbeteringen, maar de analytische geest en het 
vermogen om iets helder en gestructureerd voor te stellen, hebben al meer-
maals het tegendeel bewezen.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Krijg inzicht in het verloop van processen

•   Maak op een praktische manier kennis met processen en hoe ze te optimaliseren

•   Verhoog de efficiëntie en output van jouw organisatie

PRAKTISCH 

DATUM  Donderdag 20 en 27 april 2023

UUR  Elke sessie gaat door van  9.00 tot 17.00 uur.

LOCATIE  VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING  Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS  € 1.599 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke  
 subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk.

TU R BOTR AI N I N G
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TIME MANAGEMENT
Van ‘overweldigd’ naar ‘overweldigend’ productief!

Druk druk druk … lijkt tegenwoordig wel het standaard antwoord als je iemand vraagt hoe het gaat. 
Dit komt dan ook niet uit de lucht gevallen. Trends als globalisatie en digitalisatie versnellen ons 
werkritme enorm, en daarnaast worden we ook nog eens langs alle kanten afgeleid door e-mails, 
sociale media, nieuwsberichten, … noem maar op. Toch zijn er altijd van die mensen die zó productief 
zijn dat je zou denken dat ze méér dan 24u in een dag hebben. Hun geheim schuilt zowel in hun 
effectiviteit als in hun efficiëntie, die beide consistent hoog zijn.

Tijdens deze opleiding over time management leer je, om net zoals deze mensen, effectiever EN 
efficiënter om te gaan met je beschikbare tijd, met respect voor je menselijke limieten. Dankzij een 
dynamische afwisseling tussen theorie en oefeningen, wandel je de opleiding niet enkel buiten met 
een waaier aan nieuwe inzichten en tips & tricks, maar ook met een persoonlijk weekschema dat je 
professionele output en impact naar een nieuw niveau zal tillen.

BESTEMD VOOR

Ondernemers, kaderleden en high potentials die op een duurzame manier méér uit hun tijd willen halen.
  
DOCENT

Michael Houben is oprichter van MACH 8. Zijn persoonlijke missie is het 
ontketenen van synergetische ontwikkeling tussen mensen en de  
organisaties waarin ze actief zijn. Hij focust zich hierbij op het ontwikkelen 
van excellente teams, via het innovatieve MOMENTUM management 
framework en inspirerende trainingen op het kruispunt van leiderschap, 
management en persoonlijke productiviteit. Michael heeft een uitgebreide 
achtergrond in leidinggeven en peoplemanagement binnen toonaangevende 
internationale bedrijven. Hij richtte voor Punch Powertrain de R&D  
afdeling in China op, en hervormde voor ZF Wind Power de globale  
Product Validation afdeling. 

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

• Neem jouw leven (terug) meer in handen
• Ga efficiënter om met je tijd, met respect voor je menselijke limieten
• Ontwikkel je persoonlijk weekschema voor een optimale (professionele) output

S EM I NAR I E
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P R O G R A M M A

DATUM INHOUD 

DI 

23 MEI 

2023

•   Achtergrond.
     –  Time management en de chronobiologie van de mens.
     –  Effectiviteit versus efficiëntie.
•   Technieken om effectiviteit te garanderen.
•   Technieken om efficiëntie te verhogen.
•   Het belang van aandachtsmanagement incl. tips & tricks.
•   Uitwerking persoonlijk weekschema.

PRAKTISCH 
UUR Het seminarie gaat door van 8.30 tot 16.30 uur.

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS € 695 (excl. btw) per persoon. 

HR & MENSEN
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 MA S TERC L A S S

HR 

Hoe creëer je engagement? Wat met al die rechten, plichten, reglementen en policies? Waar en hoe 
vind je op de schaarse arbeidsmarkt nieuwe medewerkers? Hoe zorgen we ervoor dat goede mede-
werkers blijven? Hoe zet je het talent van medewerkers maximaal in? Welke feedbackcultuur past 
er in jouw organisatie? Hoe maak je strategische personeelsplannen? En een motiverend loonbeleid, 
hoe ver moet dat gaan? Kortom … hoe maak je van een werkplek een topwerkplek?

In deze langlopende HR-opleiding bouwen we stap voor stap aan een topwerkplek waar we mensen 
duurzaam verbinden en samen met de organisatie laten groeien. We behandelen de essentie van 
personeel en organisatie aan de hand van inzichten, hulpmiddelen, actuele vragen en voorbeelden 
uit de praktijk en leren deze vervolgens toepassen op maat van de eigen organisatie.

BESTEMD VOOR

HR-Officers, human resource business partners, HR-coördinatoren, HR-specialisten, vormings- 
verantwoordelijken, selectieverantwoordelijken, general managers, CEO’s en zaakvoerders.

 

DOCENT

Annelies Bakos is HR-expert, klankbord, coach, partner, meedenker 
en doener bij Annelies & Co. Ze heeft een brede HR-kennis en -ervaring  
opgebouwd, operationeel & strategisch, in uiteenlopende organisaties: 
internationaal, lokale & familiale kmo’s, diensten & productie, profit & 
non-profit.   

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Ontwikkel een eigen HR-visie en -expertise

•   Maak werk van een professioneel en motiverend HR-beleid

• Leer alle processen van instroom, doorstroom tot uitstroom op een operationele en  
     strategische manier kennen

41



42

PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

Intakegesprek om de verwachtingen af te toetsen met het programma.

DI 5  SEPTEMBER 2023
Kennismaking met de deelnemers en algemene introductie in HR en het 
sleutelmodel.

SLEUTEL 1
Vertrouwen van je medewerkers versterken met duidelijke en correcte informatie en basisafspraken

DI 19 SEPTEMBER 2023 Een kritische blik op jouw loon- & personeelsbeheer.

DI 3 OKTOBER 2023 Basisafspraken met de medewerker, de weg naar vertrouwen.

DI 17 OKTOBER 2023 HR-informatieservice organiseren.

SLEUTEL 2
Een optimale organisatie ontwerpen en uitbouwen

DI 7 NOVEMBER 2023 Functiebeschrijving, -analyse en -waardering.

DI 21 NOVEMBER 2023 Rekruteren, selecteren en aantrekkelijkheid als werkgever.

DI 5 DECEMBER 2023 Voor de nieuwe medewerker: een warm welkom en vliegende start.

DI 19 DECEMBER 2023 Het einde van de samenwerking.

DI 9 JANUARI 2024 Strategische en operationele personeelsplanning.

SLEUTEL 3
Succes en goede prestaties plannen, opvolgen, evalueren en realiseren

DI 23 JANUARI 2024 Een efficiënte werkorganisatie en prestaties managen.

DI 6 FEBRUARI 2024 Een feedbackcultuur uitbouwen.

SLEUTEL 4
Groei van medewerkers, teams en organisatie bevorderen, ervoor zorgen dat 
vereiste kennis en vaardigheden beschikbaar zijn en optimaal benut worden

DI 20 FEBRUARI 2024 Talent in de organisatie versterken.

DI 5 MAART 2024 Kennisdeling, interne communicatie en de rol van de leiding.
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PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

Intakegesprek om de verwachtingen af te toetsen met het programma.

DI 5  SEPTEMBER 2023
Kennismaking met de deelnemers en algemene introductie in HR en het 
sleutelmodel.

SLEUTEL 1
Vertrouwen van je medewerkers versterken met duidelijke en correcte informatie en basisafspraken

DI 19 SEPTEMBER 2023 Een kritische blik op jouw loon- & personeelsbeheer.

DI 3 OKTOBER 2023 Basisafspraken met de medewerker, de weg naar vertrouwen.

DI 17 OKTOBER 2023 HR-informatieservice organiseren.

SLEUTEL 2
Een optimale organisatie ontwerpen en uitbouwen

DI 7 NOVEMBER 2023 Functiebeschrijving, -analyse en -waardering.

DI 21 NOVEMBER 2023 Rekruteren, selecteren en aantrekkelijkheid als werkgever.

DI 5 DECEMBER 2023 Voor de nieuwe medewerker: een warm welkom en vliegende start.

DI 19 DECEMBER 2023 Het einde van de samenwerking.

DI 9 JANUARI 2024 Strategische en operationele personeelsplanning.

SLEUTEL 3
Succes en goede prestaties plannen, opvolgen, evalueren en realiseren

DI 23 JANUARI 2024 Een efficiënte werkorganisatie en prestaties managen.

DI 6 FEBRUARI 2024 Een feedbackcultuur uitbouwen.

SLEUTEL 4
Groei van medewerkers, teams en organisatie bevorderen, ervoor zorgen dat 
vereiste kennis en vaardigheden beschikbaar zijn en optimaal benut worden

DI 20 FEBRUARI 2024 Talent in de organisatie versterken.

DI 5 MAART 2024 Kennisdeling, interne communicatie en de rol van de leiding.

DATUM INHOUD 

SLEUTEL 5
De bereikte resultaten en inzet waarderen met competitieve arbeidsvoorwaarden om 

talent aan te trekken, te behouden en te motiveren

DI 19 MAART 2024 Een motiverend loonbeleid.

DI 26 MAART 2024 Voordelen en regelingen.

DI 16 APRIL 2024 De werkplek.

SLEUTEL 6
Door optimale arbeidsverhoudingen een aangenaam werkklimaat creëren; 

vanuit samenwerking, postieve waarden en constructieve dialoog

DI 30 APRIL 2024 Engagement, tevredenheid en welzijn.

DI 14 MEI 2024 Arbeidsverhoudingen en collectief overleg.

DI 28 MEI 2024 HR-strategie en leiderschap.

AFSLUITING

DI 11 JUNI 2024 Afsluitsessie.

PRAKTISCH 
UUR Elke sessie gaat door van 8.15 tot 12.30 uur.

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS € 3.950 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring 
via kmo-portefeuille mogelijk. Deze opleiding komt ook in aanmerking voor het Vlaams 
opleidingsverlof (ODB-1002036).
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VAN ‘MEDEWERKERS’ 
NAAR ‘SAMENWERKERS 
MET EIGENAARSCHAP’
Hoe maak ik van mijn groep een ploeg die ervoor gaat?

Er wordt de dag van vandaag veel verwacht van medewerkers en leidinggevenden. De uitdagingen 
zijn groot en de context waarin dit alles zich afspeelt, verandert steeds sneller. Er wordt van zowel 
leidinggevenden als van niet-leidinggevenden verwacht dat ze gemotiveerd zijn, meedenken, 
flexibiliteit tonen, beslissingen nemen, … Dat ze dit doen vanuit een positieve uitstraling, 
zelfvertrouwen, betrokkenheid en dit gekoppeld aan de noden van de organisatie en klanten. 

Met andere woorden: dat ze ondernemend gedrag vertonen. Dit wordt vandaag ook wel eens  
‘eigenaarschap’ genoemd. ‘Het vermogen om ideeën om te zetten in daden’ volgens de definitie van 
de Europese Commissie. Dit wordt gekenmerkt door o.a. een verantwoordelijke houding, waarin 
initiatief, creativiteit, zelfkritische kijk en hands-on mentaliteit centraal staan. 

BESTEMD VOOR

Alle medewerkers die een leidinggevende rol hebben binnen de organisatie en zich verder willen 
ontwikkelen als leidinggevende volgens de principes van eigenaarschap.

DOCENT

Peter Motmans is senior consultant, trainer en coach bij Acerta. Hij heeft 
20 jaar ervaring in het begeleiden en coachen van bedrijven in verschillende 
HR-transformaties. Bij meerdere bedrijven heeft hij reeds zelfsturende teams 
geïntroduceerd en begeleid geïmplementeerd. 

INTAKEGESPREK

Deelnemers die zich ingeschreven hebben voor de opleiding worden op voorhand gecontacteerd, 
waarbij de inhoud en methodiek van de opleiding worden toegelicht alsook hun verwachtingen 
bevraagd. Op deze manier kunnen we maatgerichter te werk gaan en voorkomen dat de inhoud en/of 
methodiek niet aansluit op de verwachtingen van de deelnemers.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Stimuleer eigenaarschap bij je medewerkers

•   Motiveer hun in het vertonen van ondernemend gedrag

•   Zorg ervoor dat ideeën omgezet worden in daden
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PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

Intakegesprek.

VR 

29 SEPTEMBER 

2023

Duiding en onderlinge afstemming.
• Wat is ‘eigenaarschap opnemen en stimuleren’ als rol binnen een                 

organisatie?
• Waarom is eigenaarschap zo’n item vandaag (VUCA-wereld)?
• Hoe zien de deelnemers dit?
• Verwachtingen van de deelnemers scherper stellen in functie van 

maatwerk.

VR 

6 OKTOBER 

2023

Noodzakelijke fundamenten.
• De missie/visie als magneet.
• Strategie en doelstellingen als kompas.
• Vertrouwen als veilige haven.
• Hoe (h)erkennen we het (willen) opnemen van eigenaarschap bij mezelf 

en mijn medewerkers?

VR 

13 OKTOBER 

2023

Ik als leider/leidinggevende binnen ABC. 
• Het begint bij jou: ‘Wie ben ik als leidinggevende en hoe past dit in het 

ABC-verhaal?’
• Ben ik in verbinding met mijn eigen basisbehoeftes/ABC? Hoe ga ik 

vanuit mijn eigen behoeftes in verbinding met de behoeftes van mijn 
medewerker?

• Waar liggen mijn sterktes en hoe kan ik deze verder (door)ontwikkelen?
• Waar liggen mijn aandachtspunten en hoe kan ik hiermee aan de slag?
• Leiding geven en ABC: hoe maak ik dit concreet?

VR 

20 OKTOBER 

2023

Verandering: een natuurlijk proces.
• Verandering als constante. 
• Hoe de organisatiecontext beïnvloeden zodat er een positieve beweging 

kan ontstaan?
• Verandering vraagt moed.
• Opstellen van een PAP en TAP.

PRAKTISCH 
UUR  De sessie van 29 september en 20 oktober gaat door van 9.00 tot 13.00 uur. De sessie  

van 6 oktober en 13 oktober gaat door van 9.00 tot 17.00 uur.

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd. 

PRIJS € 1.950  (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke 
  subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk.
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VKW LIMBURG MAAKT KMO’S 
FUTUREPROOF
Hoe kan straatwijsheid een meerwaarde zijn op de werkvloer?
Proficiat: dat je deze brochure aan het lezen bent, betekent dat je met jouw bedrijf de coronacrisis 
tot nu toe doorstaan hebt. En dat is best wel een mooie prestatie! Maar ben je er ook gerust in 
dat jouw kmo een volgende pandemie aankan? Of een andere vorm van crisis? In welke mate ben 
je voorbereid op externe factoren die het voortbestaan van jouw onderneming in het gedrang 
kunnen brengen? 

OVERLEVEN IN EEN VUCA-OMGEVING 

Om jouw kmo futureproof te maken, doen we beroep op StreetwiZe, een van de pijlers van Mobile-
School.org. Deze organisatie heeft de voorbije 20 jaar een bijzondere expertise opgedaan in 
non-formeel basisonderwijs aan jongeren voor wie de straat de belangrijkste leef- en leeromgeving is. 
In deze context, die meer dan welke andere ook volatiel, onzeker, chaotisch en ambigue (VUCA) is, 
blijken sommige jongeren het beter te doen dan anderen. De vaardigheden waarover de winnaars van 
de straat beschikken, de Street Skills zoals StreetwiZe ze noemt, blijken ook in een bedrijfsomgeving 
in belangrijke mate succesbepalend te zijn. 
Ook de kmo-context is immers continu in verandering en de voorbije jaren alleen maar complexer 
geworden. In deze opleiding gaan we aan de slag met die Street Skills. We lichten ze toe, oefenen ze in 
en leggen de brug naar jouw bedrijf.  

BESTEMD VOOR

Bedrijfsleiders van kleinere kmo’s en het managementteam van middelgrote en grote kmo’s die de 
kansen op overleving van hun bedrijf bij een volgende calamiteit substantieel willen vergroten. 

DOCENTEN

Eric Vanbiervliet is sinds 2016 als trainer/facilitator verbonden aan Mobile-
School.org. Hij is een man van het woord en een creatieveling met geweldige 
voelsprieten voor het aligneren van persoonlijke identiteit en organisatiecultuur. 

Arnoud Raskin is een internationaal erkende sociaal ondernemer, een  
geboren leider en oprichter van MobileSchool.org. Arnoud is een Ashoka 
fellow (een internationale organisatie die vernieuwende sociale onder- 
nemers steunt), entrepreneur in residence bij Vlerick Business School en een 
veelgevraagde inspirerende spreker op nationaal en internationaal niveau.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Wapen je tegen marktontwrichtende gebeurtenissen

•   Daag jezelf uit via verschillende scenario’s

•   Vergroot de wendbaarheid van je managementteam
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P R O G R A M M A

DATUM INHOUD 

DAG 1

Namiddag: Tijdens dit kick off-moment lichten we toe wat de doelstellingen 
van het opleidingstraject zijn, en leren alle deelnemers elkaar kennen. Arnoud 
Raskin, de oprichter van MobileSchool.org, inspireert de deelnemers in zijn 
keynotespeech aan de hand van zijn persoonlijk verhaal en legt de brug naar 
wat we als bedrijfswereld van straatkinderen kunnen leren. 

DAG 2

Namiddag: Aan de hand van de Street Skill ‘Positieve Focus’ leren de deel- 
nemers hoe ze kansen en opportuniteiten kunnen ontdekken in complexe 
situaties, waarin we doorgaans de neiging hebben om vooral de problemen en 
obstakels te zien. 

DAG 3

Volledige dag: Vanuit de Street Skill ‘Veerkracht en Wendbaarheid’ ontdek je 
hoe een doorleefd omgaan met je persoonlijke waarden, talenten en missie je 
fundament geeft en rechtop houdt als het stormt. 

DAG 4
Namiddag: Tijdens een workshop over de Street Skill ‘Proactieve Creativiteit’ 
bouwen we stap voor stap een creatief proces op.

DAG 5
Volledige dag: Tijdens deze sessie dompelen we de deelnemers onder in een 
ervaringsgerichte toepassing van de techniek ‘Connect’. 

DAG 6

Volledige dag: Een futureproof kmo-team is in staat om de balans te vinden 
tussen het nastreven van een gemeenschappelijk belang (coöperatie) en het 
opkomen voor jezelf of het constructief uitvechten van de juiste ‘battles’ 
(competitie). Deze vaardigheid noemen we ‘Coöperatieve Competitie’. 

DAG 7

Namiddag: Vanuit de techniek ‘Leading Change’ brengen we een over- 
zichtelijk en makkelijk toepasbaar model rond het (bege)leiden van 
verandering. 

DAG 8

Namiddag: ‘Een goed verhaal vertelt zichzelf niet’. Via de techniek 
‘Storytelling’ werken deelnemers een wervelend en wervend verhaal uit 
waarmee ze hun team in beweging kunnen krijgen. 

DAG 9
Avond: Tijdens de impactsessie stellen de deelnemers hun verhaal voor aan de  
andere deelnemers en (voor de leden van een managementteam) aan de bedrijfsleider. 

De data worden bepaald wanneer de intekenlijst voor deze opleiding gevuld is. 

PRAKTISCH 
LOCATIE  VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING  Afhankelijk van de lesdag wordt een ontbijt en/of lichte maaltijd aangeboden.

PRIJS  € 2.950 (excl. btw) voor de 1ste persoon, € 2.750 (excl. btw) voor de 2de persoon  
 van hetzelfde bedrijf en € 2.550 (excl. btw) voor de 3de persoon van hetzelfde  
 bedrijf. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring via 

  kmo-portefeuille mogelijk.
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ONDERHANDELEN 
TOT DE HANDDRUK 
Hoe groei je uit tot een toponderhandelaar?

Gelijk hebben is vaak het probleem niet. Gelijk krijgen, dat is de kunst. Maar hoe overtuig je de 
ander van je gelijk? 

VAN GELIJK HEBBEN NAAR GELIJK KRIJGEN

Elke dag staan we voor de uitdaging om anderen te overtuigen, op het werk, maar ook privé. Wie 
niet goed onderhandelt, laat veel kansen liggen. En zo gaat veel waarde verloren: een klant, een 
collega, een partner die je verliest na een misgelopen onderhandeling, een slechte deal en verlies 
van winst en marge omdat de tegenpartij beter negotieert. Degenen die niet weten hoe ze andere 
mensen kunnen meekrijgen, lopen het risico dat ze hun doelstellingen niet kunnen realiseren.

BESTEMD VOOR

Ondernemers, bedrijfsleiders en managers die geconfronteerd worden met belangrijke 
onderhandelingen voor het bedrijf, met als doel een sterke deal te maken. 

DOCENT

Prof. Dr. Dirk Van Poucke is dé toonaangevende spreker wat betreft 
onderhandelen en beïnvloeden en geeft al ruim 20 jaar resultaatgerichte 
opleidingen en trainingen in negotiatietechnieken. Hij is een gepassioneerd 
lesgever die zijn uitgebreide praktijk koppelt aan een grote wetenschap- 
pelijke kennis. Zijn interactieve sessies met veel oefeningen, praktijk- 
voorbeelden en cases staan garant voor succes.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Leer de belangrijkste onderhandelingstechnieken

•   Ontdek jouw eigen sterktes en zwaktes in onderhandelingen

•   Sluit de beste deal voor alle partijen

Mieke Neven, gedelegeerd bestuurder 
Burocad nv

“De opleiding ‘Onderhandelen tot de handdruk’ stond al even op mijn verlanglijstje, 
want ik had al veel lovende woorden gehoord over Professor Dr. Van Poucke. Mijn  
verwachtingen waren dus hooggespannen, maar werden vlot ingelost. Er was een fijne 
dynamiek in de groep en de lessen vlogen voorbij dankzij de boeiende cases en de  
kleurrijke verhalen van de docent. Een echte aanrader!”
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PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

DI  17 JANUARI 2023 Onderhandelen in een competitieve omgeving.

WO  18 JANUARI 2023 Onderhandelen met moeilijke opponenten. 

DI  14 FEBRUARI 2023 Commercieel onderhandelen, onderhandelingsgedrag en emoties.

WO 15 FEBRUARI 2023 Biedmanagement: tenders, aanbestedingen, veilingen en R.F.Q.’s.

DI 21 MAART 2023 Invloed, beïnvloeding en lobbying.

WO 22 MAART 2023 Complexe onderhandelingen en macht.

PRAKTISCH 

UUR  Elke sessie gaat door van 9.30 tot 17.30 uur.

LOCATIE  VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING  Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar vanaf 9.00 uur.   
 ‘s Middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS  € 4.595 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke 

  subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk.
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ALS EEN ORGANISME 
NAAR DE KLANT  
Hoe een eigen identiteit geven aan je verkoopconcept?

Het DNA van je bedrijf is uniek. Historiek, organisatiecultuur, beleid en visie op de toekomst 
bepalen, samen met alle medewerkers, uw identiteit. Hoe je deze identiteit kan vertalen naar een 
concept dat zich slim aanpast aan de steeds veranderende situatie van je klanten, is het doel van 
dit seminarie. Een alles verbindend concept dat zowel bij je klant als bij je bedrijf alle medewerkers 
samenbrengt. 

Wil je als bedrijf dat alle betrokken medewerkers in het verkooptraject dezelfde taal spreken? Dan 
is het essentieel om je concept nauwkeurig uit te schrijven in woord én beeld. 

Dit seminarie biedt een methode om je verkoopconcept met een eigen identiteit uit te werken. 
Zowel de betrokken medewerkers langs de zijde van de klant, en langs de zijde van je bedrijf moeten 
weten wat hun bijdrage en verantwoordelijkheden zijn. Dit is een belangrijke garantie voor het 
welslagen van elk verkooptraject. En dit maakt de klant ook gelukkig.

BESTEMD VOOR

CEO’s, bedrijfsleiders, directeur-eigenaars, verkoop- en marketingmanagers, alsook alle managers 
met een belangrijke impact op het welslagen van het verkooptraject. 

DOCENT

Roger Helsen is master in Toegepaste Economische Wetenschappen (KUL). Hij heeft 30 jaar 
lang als succesvolle bedrijfsleider kmo’s en multinationale ondernemingen de weg getoond naar 
succes. Hij coachte als consultant meer dan 3000 verkopers en 400 managers. 

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Een methode om je verkoopconcept te vertalen op maat van de klant

•   Handvaten om je verkoopconcept uit te schrijven

•   Het bepalen van de individuele bijdrage van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het  
    welslagen van een verkooptrajecten
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PRAKTISCH 

DATUM  Woensdag 8 maart 2023.

UUR  Het seminarie gaat door van 8.00 tot 12.30 uur.

LOCATIE  VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING  Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar. ‘s Middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS  € 345 (excl. btw) per persoon. 
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SOCIAL MEDIA MONDAYS
Maak van je merk een krachtige #social influencer!

Het sociale media landschap verandert constant. Dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet, 
is dus normaal. Maar je kan er niet meer omheen en sociale media is een van dé manieren om jouw 
business te boosten.

Sociale media is de multiplier voor marketing en recruitment. Organisaties die sociale media efficiënt 
gebruiken in hun communicatiemix, plukken er onmiddellijk de vruchten van. 

Bijblijven is de boodschap en experimenteren is troef! Maar op welke manier ga je nu aan de slag met 
al die verschillende sociale media kanalen en hoe bereik je de juiste doelgroep?

Tijdens Social Media Mondays, een gezamenlijk initiatief van VKW Limburg en UCLL, word je 
ondergedompeld in de wondere wereld van sociale media en krijg je praktische tips en tricks van 
verschillende experten om jouw bedrijf helemaal social media-proof te maken.

BESTEMD VOOR

Zaakvoerders, marketeers, communicatiemedewerkers, recruiters en officemanagers die de basis 
van sociale media kennen en al toepassen, maar er graag nog gerichter mee aan de slag willen gaan 
en een gedegen sociale media beleid willen implementeren in hun bedrijf.

DOCENT

Als ervaren docent en ondernemer heeft Kutlu Taskin Tuna (Hogeschool 
UCLL) een heel parcours doorlopen. Hij heeft een dubbele carrière: één als vol-
tijds vader, en een andere als docent digital marketing bij Hogeschool UCLL en 
bij Learnable, zijn merk waarmee hij individuele leertrajecten aanbiedt.

WAT Z IT E R VO O R J O U I N ?

•   Creëer een sociale media strategie

•   Boost je reputatie, ook naar medewerkers

•   Leer succesvol adverteren
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PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

MA 

2 OKTOBER 

2023

Sessie 1: Fanstrategie.
Alles start met strategie, en strategie start met kritisch nadenken over je doelstellingen 
en verwachtingen. In deze sessie leer je de verschillende sociale media platformen en 
hun karakteristieken kennen. Daarnaast ontdek je de belangrijkste voordelen van 
sociale media communicatie voor bedrijven aan de hand van cases en voorbeelden. 
Je leert de flow, kracht en waarde van de fans voor je organisatie en waarom iemand 
fan wordt. Je bepaalt de do’s en don’ts van een succesvolle sociale media aanpak.

MA 

9 OKTOBER 

2023

Sessie 2: Roadmap interne fans.
Je vacatures kan je ook delen via sociale media om in contact te kunnen komen met 
nieuwe medewerkers. In deze sessie leer je hoe je jouw organisatie aantrekkelijk kunt 
positioneren als een betrouwbare en zorgzame werkgever die om zijn medewerkers 
geeft. Je leert welke opties er zijn om vacatures te publiceren en hoe de bestaande 
medewerkers als ambassadeur ingezet kunnen worden op de sociale media platformen.

MA 

23 OKTOBER 

2023

Sessie 3: Roadmap externe fans.
Sociale media platformen zijn ondertussen communities geworden waar je de 
relatie onderhoudt met vrienden en kennissen. Ontdek over welke unieke aspecten 
jouw organisatie beschikt om daarrond een gesprek op te starten met potentiële 
klanten. In deze sessie leer je concreet hoe je een social media content plan kan 
opstellen en implementeren, dat een duurzame community opbouwt rond je merk, 
medewerkers, producten en diensten.

MA 

6 NOVEMBER 

2023

Sessie 4: Personal branding: LinkedIn & social selling.
LinkedIn is niet enkel geschikt om aan jouw personal branding te werken, maar 
ook aan de uitstraling en employer branding van jouw organisatie. Je komt te weten 
hoe je jouw expertise en persoonlijke verhalen op een authentieke manier kan delen 
met anderen, door te leren wat de best practices zijn op LinkedIn, hoe je aan social 
selling doet en welke firma’s het goed doen in je sector.

MA 

20 NOVEMBER 

2023

Sessie 5: Sociale media advertisingstechnieken I: Facebook & LinkedIn.
Je mag ervan uitgaan dat bijna iedereen op sociale media zit. Ook je potentiële 
klanten. Het is dus slim om je realisaties, klantengetuigenissen en aanbiedingen 
aan hen te tonen. In deze sessie leer je hands-on hoe je op sociale media potentiële 
klanten kan bereiken die op zoek zijn naar je producten en diensten.  

MA 

4  DECEMBER

2023

Sessie 6: Sociale media advertisingstechnieken II: Facebook & LinkedIn.
Elke euro die je uitgeeft aan een advertentie, moet renderen volgens de principes 
van online marketing. Het is dan ook logisch dat je wil weten welke advertentie wat 
heeft opgebracht. In deze sessie leer je hands-on hoe je je sociale media advertenties 
kan rapporteren om de nodige optimalisatiebeslissingen te nemen. Je leert op welke 
cijfers je moet letten als adverteerder en welke traceringstechnieken van belang zijn 
voor een juiste rapportage.
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SOCIAL MEDIA MONDAYS

Barbara Castermans, zaakvoerder  
Confocus

“De avondopleiding Social Media Mondays overtrof al mijn verwachtingen! Ik schreef me 
aanvankelijk in, niet met tegenzin, maar toch een beetje ‘omdat het moest’, maar dat 
gevoel sloeg snel om in ‘hier wil ik alles over weten’. Het enthousiasme van docent Kutlu 
Taskin Tuna is onuitputtelijk en zo aanstekelijk dat je zelf ook enthousiast naar de  
opleiding komt. De opleiding is heel interactief en hands-on, met verschillende praktische 
voorbeelden en veel opdrachten als huiswerk. Je leert aan je personal branding werken en 
social media op de juiste manier gebruiken voor je doeleinden. Door de wekelijkse  
opdrachten ‘groei’ je als het ware doorheen de opleiding. De opleiding - en vooral dan met 
Kutlu als docent - is een echte aanrader! Ik ben alvast #fan!”

PRAKTISCH 
UUR  Elke sessie gaat door van 17.30 tot 20.30 uur.

LOCATIE  Gebouwen van UCLL Campus Diepenbeek.

CATERING  Drank en broodjes worden voorzien.

PRIJS  € 800 (excl. btw) per persoon. Vanaf de 2de persoon van hetzelfde bedrijf betaal  
 je € 700 (excl. btw). Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring  
 via kmo-portefeuille mogelijk.
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 MA S TERC L A S S

MARKETING
In deze driedelige opleiding nemen Jan Martens en Maarten Princen, zaakvoerders van 
marketingbureau Expliciet, je mee in de principes die ze toepassen om sterke merken te vormen. Ze 
vertellen ook hoe je als bedrijf marketing kan toepassen om je ambities waar te maken. Zo belichten 
ze concreet het vinden/zoeken van klanten, maar ook het aantrekken van de juiste sollicitanten. 
Rode draad in deze masterclass is de vele praktijkvoorbeelden en de interactiviteit van de sessies.

B E S T E M D VO O R

• Eigenaars van kmo’s
• Marketingmanagers en hun medewerkers
• Communicatiemanagers en hun medewerkers

D O C E N T E N

Jan Martens en Maarten Princen, zaakvoerders van marketing bureau 
Expliciet.  Expliciet is een marketingbureau van een 30-tal professionals met 
focus op (familiale) kmo’s. Met een commerciële kijk en een duidelijke 
aanpak bouwen ze van kmo’s sterke merken en marketing strategieën die 
harten weten te veroveren.

WAT Z IT E R VO O R J O U I N ?

•   Maak/word een sterk merk

•   Leer klanten overtuigen en aan je te binden

•   Trek de juiste medewerkers aan
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P R O G R A M M A

DATUM INHOUD 

WO 

11 OKTOBER 

2023

Liefde_Bedrijven: Hoe maak/word ik een sterk merk?
• Wat zijn de principes waaraan elk sterk merk moet voldoen?
• Hoe ga jij als kmo daarmee aan de slag?
• Hoe zorg je ervoor dat je een verhaal creëert dat blijft hangen bij     

je doelgroep?

WO 

18 OKTOBER 

2023

Harten_Veroveren – prospecten & klanten: 
Hoe overtuig ik klanten en maak ik fans?
• Hoe zorg ik ervoor dat klanten voor me vallen?
• Wat zijn de principes van een goed  marketingplan?
• Welke boodschap breng ik op welk moment naar welke doelgroep?   
• Hoe werk ik tegelijkertijd aan KT en LT  doelstellingen? 
• Hoe onderhoud je relaties met bestaande klanten via marketing 

automation?

WO 

25 OKTOBER 

2023

Harten_Veroveren – sollicitanten & medewerkers:  
Hoe word ik een sterk  werkgeversmerk?
• Hoe maak ik van mijn bedrijf een sterk werk geversmerk waarvoor 

mensen maar al te graag willen werken?
• Hoe(veel) communiceer ik intern? Waarover?
• Hoe pas ik de principes van community building toe op mijn 

medewerkers? 

P R A K TI S C H 

UUR Elke sessie gaat door van 8.30 tot 12.30 uur. 

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS € 575 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke 
 subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk. 

Jorg Trippaers, gedelegeerd bestuurder 
Trippaers Transport Genk

Om mijn beperkte kennis rond marketing en branding bij te spijkeren, kwam ik op aanraden 
van collega-ondernemers terecht bij de masterclass marketing van VKW. Drie intensieve 
voormiddagen die meer dan voldeden aan de verwachtingen. Een heterogene groep van 
kmo-ondernemers en marketingprofielen van diverse leeftijden die onder begeleiding van 
Jan Martens en Maarten Princen van Expliciet interactief leerden en bespraken hoe je 
marketing en employer branding best aanpakt. Geen ver-van-je-bedopleiding, maar zeer 
praktische tips die ik zeker ga toepassen bij Trippaers Transport Genk.
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 MA S TERC L A S S

ACCOUNTMANAGEMENT 
Bouw duurzame relaties op met je klanten en prospecten

Stop met verkopen, help je klant met kopen. De wereld wordt elke dag competitiever. 15 jaar geleden 
had je 5, 10 misschien 20 concurrenten, nu kan je leveranciers vinden eender waar in de wereld. 

Nieuwe klanten aantrekken, is belangrijk, duur en noodzakelijk. Maar duurzame, langdurige 
klantrelaties uitbouwen, zijn essentieel voor het succes van jouw organisatie. Het effectief beheren 
van jouw belangrijkste en strategische accounts, en tegelijkertijd hun groeimogelijkheden verkennen 
en ontwikkelen, is meer dan ooit fundamenteel voor de verdere ontwikkeling van jouw bedrijf.

Maar hoe goed ken je jouw klanten? Welke relaties hebben ze vandaag met jouw organisatie?  
Hoe kijken ze naar jouw bedrijf? Welke middelen investeer jij in het versterken van deze relaties?  
Is klantentevredenheid voldoende of is klantentrouw het doel?

Zoveel vragen die elk een impact hebben op de kwaliteit van je klantrelatie, en dus een impact op 
het succespotentieel van je organisatie.

In deze opleiding leer je hoe je nieuwe, interessante klanten maakt en hoe je klantenrelaties optimaal 
beheert, waardoor je zowel jou als hun betrokkenheid vergroot en zo de groei van jouw organisatie 
stimuleert. Je krijgt de kaders en technieken die je nodig hebt om de loyaliteit van jouw klanten te 
vergroten. Je leert hoe je een belangrijke accountstrategie maakt, hoe je jouw meest waardevolle 
klanten identificeert en hoe je productievere verkooponderhandelingen met hen voert. Maar 
bovenal krijg je de vaardigheden mee om jouw klanten de meerwaarde van jouw organisatie aan te 
tonen, wat leidt tot betere voorwaarden en dus een betere rendabiliteit.

BESTEMD VOOR

• Accountmanagers
• Key accountmanagers (KAM)
• International key accountmanagers (IKAM)
•   Business development managers 
 
DOCENT

Erik Houben is oprichter en managing partner van 4Result, een Limburgs 
trainingsbureau, opgericht in 1999 met klanten in Frankrijk, Nederland, 
Engeland, Duitsland en België. Erik heeft 40 jaar ervaring in verkoop & 
marketing en is specialist in accountmanagement en solution selling.
 
WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Bouw aan duurzame relaties met je klanten

•   Maak nieuwe klanten en verhoog de betrokkenheid van al je klanten

•   Leer vaardigheden om je meerwaarde voor klanten te tonen

• Salesmanagers
• Sales directors
• Sales professionals die wensen door te groeien 
 naar een hoger niveau van accountmanagement
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PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

WO

18 OKTOBER 

2023

Wat is (key) accountmanagement? Waarom is dit zo belangrijk? Hoe 
ontwikkel je key-relaties? Wat zijn belangrijke klanten en hoe bepaal je dat? 
Hoe word je de trusted advisor voor je klant? Hoe stel je een accountplan 
op en hoe doe je aan accountanalyse? Wat is een accountteam? Hoe werk je 
binnen je firma samen om maximale klantentevredenheid te bekomen?

WO 

25 OKTOBER 

2023

Hoe bepaal je je prospectiedoelgroep? Hoe zorg je ervoor dat je steeds 
voldoende gekwalificeerde leads hebt om te contacteren voor een afspraak? 
Hoe gebruik je LinkedIn om aan nieuwe contacten te komen? Hoe ziet je 
‘priority-management’ eruit vandaag? Hoe organiseer je jezelf om tot goede 
resultaten te komen? Hoe voer je een face-to-face prospectiegesprek met 
nieuwe klanten of nieuwe gesprekspartners bij je klant? 

MA 

13 NOVEMBER 

2023

Wat is je persoonlijk gedragsprofiel, hoe herken je het profiel van je 
gesprekspartner en hoe pas je je aan om tot een vruchtbaar gesprek te 
komen? Hoe voer je een commercieel gesprek met de verschillende personen 
in de DMU bij je (key) account en wat zijn de mogelijke valkuilen? (deel 1)
Tussentijdse individuele coaching met feedback over persoonlijk 
gedragsprofiel.

WO 

29 NOVEMBER

2023

Hoe voer je een commercieel gesprek met de verschillende personen in de 
DMU bij je (key) account en wat zijn de mogelijke valkuilen? (deel 2). Hoe ga 
je om met de diverse valkuilen zoals twijfel, onverschilligheid, weerstanden, 
bezwaren? Hoe kom je tot concrete, sluitende afspraken?

PRAKTISCH 
UUR Elke sessie gaat door van 8.30 tot 17.00 uur.

LOCATIE  VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING  Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ‘s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS  € 1.950 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke  
 subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk. Deze opleiding komt in aanmerking voor  
 het Vlaams Opleidingsverlof (ODB-1002156).

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 12, om zo de ervaringsuitwisseling optimaal te houden. 
De aanpak is zeer praktisch met voortdurend ruimte voor interactie. Je komt buiten met concrete 
handvaten die je onmiddellijk kan toepassen.
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FINANCIËLE PLANNING EN 
BUDGETTERING VAN JOUW 
ONDERNEMING

•   Hoe kan ik een financieel plan gebruiken in mijn bedrijfsvoering?

•   Op welke manieren kan ik mijn financieel plan goed onderbouwen?

•   Hoe maak ik een link tussen mijn resultatenrekening en de uiteindelijke cashflow?

Ben jij nauw betrokken bij de bedrijfsvoering en het financieel strategisch beleid van de onderneming? 
En zijn dit herkenbare vragen voor jou? Schrijf je dan zeker in voor deze interactieve workshop in 
samenwerking met Deloitte.

BESTEMD VOOR

Alle ondernemers, bedrijfsleiders en kaderleden die nauw betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en 
het financieel strategisch beleid van hun onderneming.

DOCENTEN

Experten van Deloitte M&A & Finance. 

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Leer een financieel plan te gebruiken in jouw bedrijfsvoering

•   Onderbouw dat financieel plan goed

•   Ontdek de link tussen jouw resultatenrekening en de uiteindelijke cashflow

S EM I NAR I E

60
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PROGRAMMA

DATUM INHOUD 

WO 

19 APRIL 

2023

•   Wat is de toegevoegde waarde van een financieel plan?
•   Uit welke elementen is een financieel plan opgebouwd?
•   Het belang van de cashflow.
•   Wat is de link tussen de balans en de behoefte aan bedrijfskapitaal?
•   Praktische tips voor de opmaak van een financieel plan.

PRAKTISCH 
UUR Het seminarie gaat door van 9.30 tot 12.30 uur.

LOCATIE  VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING  Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd.

PRIJS  € 175 (excl. btw) per persoon. 
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FINANCIEEL MANAGEMENT:  
UPGRADE JE FINANCIAL SKILLS

• Wordt er in jouw professionele omgeving vaak gegoocheld met financiële termen? En zou je 
eindelijk de exacte betekenis ervan willen kennen?

• Klinken woorden als ‘EBITDA’ en ‘cashflow’ je bekend in de oren, maar weet je niet wat ze precies 
betekenen?

• Wil je weten hoe je de cijfers moet interpreteren om de gezondheid van je vennootschap te kunnen 
inschatten?

Dan is deze interactieve workshop i.s.m. Deloitte iets voor jou!

B E S T E M D VO O R

Alle ondernemers, bedrijfsleiders en kaderleden die een opfrissing wensen van hun finan ciële basics.

D O C E N T E N

Tom Leyssen werkt als manager bij Deloitte Accountancy voor de afdeling 
Accounting & Reporting en heeft een tiental jaren ervaring in het verstrek-
ken van multidisciplinair advies naar familiebedrijven. Tom is een ‘digital 
accountant’ met een expertise in administratieve en boekhoudkundige 
uitdagingen van vandaag en dit met behulp van de meest recente digitale 
tools om zo jouw financieel management naar een hoger niveau te tillen. 

Frank Schouteden is associate bij Deloitte Accountancy en werkt voor de 
Private –  Accounting & Reporting afdeling. Als trusted advisor levert hij 
multidisciplinaire oplossingen aan voor kmo’s, familie- en groeibedrijven. 
Digital Accountant en de transitie naar digitale toepassingen, zowel in- als 
extern zijn zijn specialiteit. Tevens begeleidt hij klanten en groeibedrijven 
in accountancy op fiscaal, financieel en strategisch niveau.

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Leer de exacte betekenis van financiële termen

•   Leer hoe je cijfers moet interpreteren om de gezondheid van je vennootschap te kunnen 

     inschatten

FINANCIEEL
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P R O G R A M M A

DATUM INHOUD 

DO 

12 OKTOBER 

2023

Hoe ga ik om met mijn cijfers?
• Corporate governance van een jaarrekening?
• De belangrijkste bestanddelen van een jaarrekening.
• Basiselementen van de financiële analyse.
• Wat is de impact van transactie X, Y en Z op de balanspositie van een
• onderneming?
• Hoe ziet een balans eruit van een vennootschap in financiële moeilijkheden?
• Basic reporting op basis van jouw jaarrekening: hoe ga je hiermee aan de slag?
• Wat is de impact van uitkeringen van reserves?

DO 

26 OKTOBER 

2023

Hoe interpreteer ik mijn cijfers in het kader van mijn bedrijfsvoering?
• Casus: Het verschil tussen een fiscale en bedrijfs economische jaarrekening.
• Wat betekent ‘geen vermogen opbouwen zonder belastingen te betalen’?
• Hoe je reporting optimaliseren via de juiste technologie?
• Digitalisering als opportuniteit voor je financiële afdeling.
• Mijn management dashboard als basis voor het nemen van strategische
• beslissingen.
• Hoe ga ik aan de slag met budgettering en cash planning?
• Hoe interpreteer ik de financials van mijn concurrenten?

P R A K TI S C H 

UUR Elke sessie gaat door van 8.30 tot 12.30 uur. 

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien 
 we een lichte maaltijd.

PRIJS € 345 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke 
 subsidiëring via kmo-portefeuille mogelijk.

Bob Serneels, ceo,  Stepco

“Mijn deelname heeft ervoor gezorgd dat ik een beter begrip van en meer inzicht heb in de wereld 
van finance. Hierdoor kan ik beter sparren met mijn finance afdeling, maar tevens met mijn 
aandeelhouders. Altijd goed om een update en upgrade te voorzien van deze kennis.”
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GROEIFINANCIERING EN 
 WAARDECREATIE VOOR JOUW 
 ONDERNEMING
•   Hoe financier je de groei van je bedrijf? En welke stakeholders kan je daarbij betrekken?

•  Heb je je wel eens afgevraagd welke parameters invloed hebben op de waarde van jouw  
 onderneming? En hoe je deze kan verbeteren?

•  Hoe financier je met zo weinig mogelijk eigen middelen een overname? Een aantal praktische 
 cases toegelicht.

Ben jij nauw betrokken bij de bedrijfsvoering en het financieel strategisch beleid van de onderne-
ming? En zijn dit geen onherkenbare vragen voor jou? Schrijf je dan zeker in voor deze interactieve 
workshop in samenwerking met Deloitte.

B E S T E M D VO O R 

Alle ondernemers, bedrijfsleiders en kaderleden die nauw betrokken zijn bij de bedrijfsvoering en 
financieel strategisch beleid van hun onderneming.

DO C E N T E N

Davy Collin heeft als director, naast een drietal jaar gewerkt te hebben voor 
Deloitte Bedrijfsrevisoren, meer dan tien jaar ervaring bij Deloitte Private 
– M&A & Finance. Hij geeft advies inzake overname transacties, zowel aan 
verkoop- als aan aankoopzijde, financiële oplossingen voor kmo’s en familie- 
bedrijven, due diligence en heeft ervaring in diverse sectoren waaronder de 
autosector, transport en logistiek, de bouw- en voedingssector, …

WAT ZIT ER VOOR JOU IN?

•   Leer hoe je de groei van je bedrijf financiert en welke stakeholders je best betrekt

•   Ontdek welke parameters de waarde van jouw onderneming beïnvloeden en hoe je deze verbetert

•   Financier een overname met zo weinig mogelijk eigen middelen

DAVY COLLIN

FINANCIEEL
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P R O G R A M M A 

DATUM INHOUD 

DI 

14 NOVEMBER 

2023

Sessie 1: Klassieke en alternatieve financieringsbronnen.
• Hoe kijkt een bankier naar jouw bedrijf en kredietdossier?
• Wat betekent het ‘hefboomeffect’ van vreemd vermogen?
• Wat is het verschil tussen vreemd vermogen, quasi-eigen vermogen en 

eigen vermogen?
• De beste financieringsmix voor jouw bedrijf.

DI 

28 NOVEMBER 

2023

Sessie 2: Hoe optimaliseer ik de waarde van mijn  onderneming?
•   Waarde van de onderneming door de ogen van de koper.
•   Wat zijn waarderingstechnieken van een productievennootschap             
     versus een  patrimoniumvennootschap?
•   EBITDA als basis voor multiple waardeberekening.

DI 

5 DECEMBER 

2023

Sessie 3: Buy-outstructuren en overnamefinanciering.
•   Welke buy-outstructuren zijn er? Wat zijn hun voor- en nadelen?
•   Hoe je overname structureren?

P R A K TI S C H 

UUR Elke sessie gaat door van 8.30 tot 12.30 uur. 

LOCATIE VKW Limburg, Kunstlaan 16, Hasselt.

CATERING Welkomstkoffie en koffiekoeken staan klaar, ’s middags voorzien we een lichte maaltijd. 

PRIJS € 475 (excl. btw) per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is gedeeltelijke subsidiëring
 via kmo-portefeuille mogelijk. 
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Maarten Boonen, directeur Groei & Innovatie 
Practimed CV

“In mijn functie als Directeur Groei en Innovatie bij Practimed is het belangrijk 
om bij te blijven met de recentste strekkingen inzake het ontwikkelen en implemen-
teren van een succesvolle innovatiestrategie. Dankzij de Masterclass Innovatief 
Ondernemen kreeg ik iedere les voldoende praktische handvaten mee om direct in 
mijn bedrijf mee aan de slag te gaan! Tijdens de lessen zelf was er een meer dan 
genoeg afwisseling tussen theoretische denkkaders en praktische oefeningen. De 
uiteenlopende profielen van de deelnemers zorgden voor boeiende en leerrijke over-
legmomenten waar wederzijds interesse voor elkaars uitdagingen en ideeën centraal 
stond. Kort samengevat kan ik stellen dat het VKW Limburg met glans geslaagd is 
om aan de hand van de masterclass mij de finesse van innovatief ondernemerschap 
bij te brengen… Nu maar hopen dat ik ook met glans geslaagd ben! ;)”

MASTERCLASS GROEI 2

Thomas Balis, supply chain & purchase manager,   
Brouwland

“Wij namen bewust met een aantal MT leden tegelijk deel aan deze masterclass, 
omdat we geloven dat groei een mindset is, eentje die gedragen moet worden in meer-
dere departementen van het bedrijf. Doorheen de verschillende sessies zagen we dat 
groei voornamelijk met waardecreatie te maken heeft, en hebben we dan ook intern 
de oefening gedaan: Wie zijn we? Waarvoor staan we? Welke waarde creëren we? 
Voor wie? Zeer nuttig zijn de vele praktijkvoorbeelden van docent Vanhees, die zo 
de academische theorie waarop de modellen gebaseerd zijn licht verteerbaar maken.”

MASTERCLASS GROEI
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VKW Academy, dat zijn opleidingen die bijdragen tot de verdere 
professionalisering en groei van ondernemingen. Steeds met het oog 
op het versterken van competenties in een wereld van verandering 
en dit voor zowel ondernemers, kaderleden als high potentials. Want 
levenslang leren, begint vandaag.

VLNR: KOEN HENDRIX, SIMON COX, NELE VANDAEL, MAX VAN DER LINDEN

VO O R M E E R I N FO CO N TAC T E E R 

Simon Cox, coördinator VKW Academy, via simon.cox@vkwlimburg.be of 011 24 95 16

Nele Vandael, management assistant, via nele.vandael@vkwlimburg.be of 011 24 95 22



ONZE STRUCTURELE PARTNERS:

VKW LIMBURG | KUNSTLAAN 16 | 3500 HASSELT | TEL 011 24 94 11 | FAX 011 24 24 72 | INFO@VKWLIMBURG.BE | WWW.VKWLIMBURG.BE


