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Opleidingen voorjaar 2020 
Loopbaancentrum Sociale Economie, Balenmagazijn



 - 
20

20
 –

 G
en

t 9
00

0 
,1 

V.
u.

: M
ie

ke
 H

ul
le

br
oe

ck
 –

 a
lg

em
ee

n 
di

re
ct

eu
r -

 s
ta

dh
ui

s, 
Bo

te
rm

ar
kt

Nieuw! Dit is het eerste vormingsprogramma van het Loopbaancentrum Sociale Economie. 

Het is ontwikkeld samen met onze partners. Onze drijfveer? De overtuiging dat elke 

werknemer in de sociale economie (SE) kan groeien in zijn loopbaan. Voor sommigen is 

dat  binnen de huidige job. Voor anderen is dat met het oog op een volgende stap in de 

loopbaan.

En dat brengt ons meteen bij het thema doorstroom…

Alhoewel doorstroom niet voor elke SE-werknemer in de sociale economie een must is, 

maken we graag gebruik van de heersende doorstroomvibes om kansen te creëren voor 

boeiende loopbanen. We geloven hierbij rotsvast in de kracht van levenslang leren:

• Hoe zorgen we ervoor dat jobs in de sociale economie uitdagend blijven?

• Hoe stimuleren we dat werknemers hun talenten verder ontwikkelen?

• Hoe zetten we in op groei in al zijn facetten?

Ook begeleiders op de werkvloer en arbeidsconsulenten nodigen we graag uit op onze 

opleidingen. 

Als steunpilaar voor de SE-werknemers heb je heel wat expertise en vaardigheden in huis 

om de werknemers te stimuleren in hun loopbaangroei. Maar ook jij hebt wel eens nood 

aan inspiratie en uitwisseling. Onze opleidingen vertrekken dan ook vanuit de ervaringen 

en uitdagingen van de dagelijkse praktijk. We brengen externe expertise binnen, maar leren 

ook van elkaar via uitwisseling en interactie. 

Het Balenmagazijn, het kloppend hart van de sociale economie

Je vindt het Loopbaancentrum SE in het Balenmagazijn op de UCO-site. De opleidingen 

hebben er plaats op de 2de en 3de verdieping. Verschillende Gentse SE-bedrijven zijn 

gehuisvest op en nabij de UCO-site, waardoor het er bruist van de SE-activiteit!
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Methodiekenopleiding:
Reflectief en oplossingsgericht 
handelen 
Dinsdag 10 maart 2020 van 9.15 tot 16.30 uur
Terugkommoment: 17 maart of 24 maart 2020 
van 9 tot 12.30 uur
Werken, voor elke volwassene een belangrijke 
kans om zich blijvend te ontplooien. Maar 
voor een succesvolle loopbaan heb je ook 
regelmatig nood aan reflectie. 
In deze opleiding krijg je een schema 
waarmee je werknemers kunt ondersteunen 
in het behouden van hun werk: is er 
voldoende kennis over het werkdomein?
Worden de signalen op de werkvloer tijdig 
opgenomen? Op welke manier kun je 
gepaste oplossingen uitwerken?
Dit is een Libermantraining. Professor 
R. P. Liberman begeleidt mensen met een 
psychisch-emotionele problematiek. Een 
belangrijk domein hierbij is de omgang met 
werk en de skills die dit vraagt.

Johan Stammeleer (Weerwerk)
Johan heeft maar liefst 40 jaar ervaring 
in de sociale sector. Hij neemt je 
mee in een verhaal dat cliënten leert 
verantwoordelijkheid op te nemen. 
‘Bij het werken met volwassenen - wat hun 
achtergrond ook is - is het de kunst hen te 

laten nadenken over de hele situatie.’

Sportieve verkenning van 
maatwerkbedrijven
Donderdag 14 mei  2020
Voormiddag: van 9 tot 12.30 uur
Lunch: van 12.30 tot 14 uur
Namiddag: van 14 tot 17 uur
Samen met collega’s uit het werkveld 
fietsen we langs verschillende Gentse 
maatwerkbedrijven. We proeven van 
hun werking en producten en we zien 
de werknemers aan het werk. Het is een 
moment om ervaringen uit te wisselen, 
elkaar te inspireren en te netwerken. 

Je kunt 1 of 2 trajecten kiezen:

VOORMIDDAG:
-  Open plaats, Mirto (25 km       )
of
-  Manus, De Kromme Boom, 
 en Compaan (15 km      )
NAMIDDAG:
-  Gandae (De Singel), Ryhove, Groep INTRO  
 (12 km      )
of

- Ateljee, Weerwerk, Labeur, Dienstenbedrijf SE

 (1 km    ) 

Vormingsaanbod voorjaar 2020
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Onze inspiratiebronnen? Doorstroom, levenslang leren, 21ste-eeuwse vaardigheden, 
POP (persoonlijk ontwikkelingsplan), krapte op de arbeidsmarkt, …  We mikken op 
enkele klassiekers en experimenteren ook met vernieuwende insteken, zowel qua 
inhoud als qua aanpak.
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POP-intervisie
Dinsdag 23 juni 2020, van 9.15 tot 12.30 uur
De POP’s (persoonlijke 
ontwikkelingsplannen) zijn ondertussen 
overal een begrip. 
Soms verlopen de POP-gesprekken goed, 
soms werpen ze vele vragen op. 
We gaan aan de slag met concrete cases uit 
de eigen praktijk. Loop je vast op bepaalde 
thema’s of situaties en wil je graag horen 
hoe een collega het zou aanpakken? 
Via intervisietechnieken en het oefenen 
van gesprekken zoeken we samen naar 
mogelijke manieren van werken.

Greet Vanparys (Vonst)
Greet is sociaal agoog en gespecialiseerd in 
het geven van intervisie, oplossingsgericht 
werken, individuele coaching en 
procesondersteuning.
‘Zelf mogen leren en anderen ook die 

mogelijkheid bieden, dat is mijn passie.’
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Loopbaanoriëntatie

,

Zijn je werknemers al 2 jaar aan de slag en 
willen ze verder werken aan hun loopbaan? 
Dan is deze opleiding echt iets voor hen.
We zoomen in op wat ze kunnen, wat hen 
motiveert en wat ze mogen verwachten. 
Daarna laten we hen kennismaken met de 
arbeidsmarkt, de verschillende sectoren en 
de kenmerken van diverse beroepen. 
We verkennen ook Mijn Loopbaan, 
het digitale systeem van de VDAB. Alle 
deelnemers kunnen hun eigen dossier 
bekijken en aanvullen.

Sandy Vanden Eynde 
Kristel Verstringe
Dienst Werk - Stad Gent

 

Voorbereiding op 
selectieprocedures
Woensdag  
4, 11, 18 en 25 maart
van 8.30 tot 12.30 uur
Heb je werknemers die van plan zijn 
om binnenkort deel te nemen aan een 
selectieprocedure voor een job? En weten 
ze niet echt wat ze mogen verwachten? Dan 
kun je hen inschrijven voor deze opleiding. 

De werknemers krijgen informatie 
over de soorten selectieprocedures en 
computergestuurde testen. We herhalen 
ook een aantal schoolse vaardigheden: 
rekenen, ruimtelijk inzicht, logisch 
redeneren, schrijven, … Verder maken ze 
veel oefeningen. De ideale voorbereiding!

Sandy Vanden Eynde
Dienst Werk - Stad Gent

Inschrijven voor de opleidingen
https://go.stad.gent/vormingloopbaancentrum

Vorming op maat
Het Loopbaancentrum kan voor SE-organisaties ook een aanbod op maat uitwerken. 

Bijvoorbeeld infosessies over doorstroom en doorstroombegeleiding, zowel gericht aan 

begeleiders als SE-werknemers. Ook rond ICT-vaardigheden plannen we bijkomende 

initiatieven. Hou onze nieuwsbrief in de gaten!

Vorming bij onze partners
Compaan vzw

www.compaan.be > Klik op Opleidingen

Sectorfondsen

www.vivosocialprofit.org > Klik op Vorming en opleiding

VDAB

www.vdab.be/opleidingen 

Werknemers in de sociale economie kunnen gratis vorming volgen als ze voldoen aan de 

volgende voorwaarden: 

• De opleiding is op vraag van de medewerker.

• De opleiding kadert in een verdere integratie in de reguliere economie en is opgenomen  

 in hun POP. 

Als de opleiding op vraag van de werkgever is, dan is de opleiding betalend.

TALENTENONTWIKKELEN

Eerste reeks:
Donderdag 
5, 12, 19, 26 maart
2, 23 april
Van 9 tot 12 uur

Tweede reeks:
Donderdag
7, 14, 28 mei
4, 11, 18 juni
Van 13 tot 16 uur 
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Sandy heeft meer dan 20 jaar ervaring met 
het geven van vorming aan werknemers. Zo 
ondersteunt ze hen in de communicatie op 
de werkvloer, de omgang met klanten, het 
sollicitatieproces en zo veel meer. 
‘Ik fungeer graag als buddy van de werk-
nemers en volg en inspireer hen met veel 
passie doorheen het hele proces.’ 

Kristel is jobcoach van werknemers in de 
sociale economie. Ze gaat met hen aan de 
slag op de werkvloer en volgt hen één op 
één op. Zo begeleidt ze hen bij het aan-
scherpen van hun sollicitatievaardigheden. 
‘Ik haal energie uit het inspireren van de 
werknemers en help met veel plezier bij het 
maken van keuzes voor een job.’
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Loopbaancentrum Sociale Economie, Balenmagazijn

Getouwstraat 10, 9000 Gent

09 266 83 00

loopbaancentrumse@stad.gent

www.stad.gent > zoek 'loopbaancentrum 

sociale economie'

Partners van het Loopbaancentrum Sociale Economie
Compaan vzw, vzw Weerwerk, Ryhove vzw, 
Ateljee vzw, Toreke vzw, VDAB, Dienst Werk (Stad Gent), 
Dienstenbedrijf Sociale Economie en  
MAACT (OCMW Gent)
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