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De KamerAcademie maakt dit voorjaar plaats voor vernieuwende onderwerpen. 

De selectie van deze onderwerpen gebeurde zorgvuldig, rekening houdend met de 

vraag van zowel de zaakvoerders als medewerkers. Dit opleidingsaanbod speelt 

in op de actuele trends binnen de werkomgeving en ondersteunt het professioneel 

management.

Jouw persoonlijke en professionele groei staan centraal in elke opleiding.

Nieuwe onderwerpen in het opleidingsaanbod zijn o.a.:

■ Binnenkijken in het hoofd van de inkoper

■ Constructief omgaan met verschillen in een team

■ Disruptive selling

■ Hoe GDPR implementeren op de werkvloer?

■ LinkedIn: Je bedrijfspagina vermarkten

■ LinkedIn: Je persoonlijk profiel

■ Mindmapping

■ Omgaan met klanten in nood

■ Peoplemanagement herleiden tot de essentie

■ Rationeel denken

■ Succesvolle nieuwsbrieven maken met MailChimp

■ Vakantierechten, geen koud kunstje!

Het volledige aanbod van het open opleidingsaanbod, LABs, In Companies en 

Voka Updates kan je raadplegen in deze brochure 

of via www.voka.be/limburg/kameracademie
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COMPUTER VAARDIGHEDEN

 Opleidingstitel Docent Tijdstip Leden Niet-leden

5 februari Excel: Het maken van dashboards InFidem 09u00-16u30 e330 e440
 Workshop: Een Excel dashboard is dé oplossing. Het is één van  Hans Swinnen
 de meest krachtige manieren om te rapporteren en gegevens 
 op een efficiënte, overzichtelijke en flexibele manier te visualiseren.

22 februari MailChimp Prezibelle 09u00-12u30 e180 e240
 Workshop: Leer hoe je succesvolle nieuwsbrieven kan maken met Joachim Gregoor
 MailChimp.

6 maart Excel: Snel analyses maken d.m.v. draaitabellen InFidem 09u00-12u00 e180 e240
 Workshop: Leer deze handige tool van Excel kennen en filter  Hans Swinnen
 in een handomdraai, uit een grote gegevenstabel, enkel die 
 gegevens die je nodig hebt.
  
6 maart Haal meer uit Word InFidem 13u00-16u30 e180 e240
 Workshop: De tips & tricks die iedereen zou moeten kennen,  Hans Swinnen
 maar nog te weinig worden gebruikt. 

15 maart OneNote Prezibelle 09u00-12u30 e180 e240 
 Workshop: Hoe je informatie het best op mekaar afstemmen Joachim Gregoor
 en met anderen delen?

15 maart Maak je eigen bedrijfsanimatie met Moovly Prezibelle 13u30-16u30 e180 e240
 Workshop: Ontdek dit nieuwe Belgische platform en zijn  Joachim Gregoor
 praktische toepassingen.

24 april Excel voor financiële taken InFidem 09u00-16u30 e330 e440
 Workshop: De meest gebruikte en noodzakelijke financiële  Hans Swinnen
 functies.

8 mei Orde in outlook BestBuro 09u00-16u00 e330 e440
 Workshop: Bespaar 1 minuut per mail volgens de Elke Stultjens
 BestBuro Methode.

12 juni Excel voor gevorderden  InFidem 09u00-16u30 e330 e440
 Workshop: De handigste functies, formulieren en gevorderde opmaak.  Hans Swinnen
 
14 juni Prezi Prezibelle 09u00-12u30 e180 e240
 Workshop: Breng jouw presentaties tot leven met praktische  Joachim Gregoor
 toepassingen.

14 juni Canva Prezibelle 13u30-16u30 e180 e240
 Workshop: Snel jouw huisstijl toepassen voor het aanmaken van Joachim Gregoor
 een eigen Facebookheader of ander promotiemateriaal.
 Dat zonder een grafische achtergrond.

Open Opleidingsaanbod

Info & inschrijvingen: www.voka.be/limburg/kameracademie
Recupereer een aanzienlijk deel van de kostprijs door middel van kmo-portefeuille.
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FAMILY BUSINESS CENTER

 Opleidingstitel  Tijdstip Leden Niet-leden

7 februari Groeien door overname   09u00-12u00 e180 e240 

 Infosessie: Een succesvolle strategische overname.  
 Do’s en don’ts van mergers and acquisitions (M&A).

18 april Holding;  financiële en fiscale constructies  09u00-12u00 e180 e240 

 Infosessie: De diverse voordelen van een holding en waarom de 
 fiscus er met argusogen naar kijkt.

6 juni Erfrecht  09u00-12u00 e180 e240
 Infosessie: 0% schenkbelasting in plaats van een erfbelasting met 
 tarieven tot 65%.

FINANCIEN & FISCALITEIT

 Opleidingstitel Docent Tijdstip Leden Niet-leden

8 februari Telefonisch debiteurenbeheer Miechielsen 09u00-16u00 e330 e440
 Workshop: Tips voor een efficiënt telefonisch incasso met nadruk  Training
 op onderhandelen, effectieve communicatie en het doorprikken  Marleen Miechielsen
 van smoezen. 

15 maart Nieuwe & alternatieve verloningstechnieken voor B-Sure 09u00-11u00 e65 e95
 bedrijfsleiders & aandeelhouders Michelle Bovy
 Infosessie: Fiscaal voordelig geld uit jouw vennootschap halen 
 via o.a. toekenning van opties.

22 mei Investeringsanalyse Manet 09u00-17u00 e330 e440 
 Infosessie: Hoe herken je het rendement van je businesscase Management
  en hoe evalueer je de financiële haalbaarheid van je project? in Motion 
  Peter Manet

29 mei Kostprijscalculatie Manet 09u00-17u00 e330 e440 
 Workshop: Een betrouwbare kostprijscalculatie als bron  Management
 voor betere beleidsbeslissingen. in Motion 
  Peter Manet

31 mei Onroerend goed financiering via 2de pijler B-Sure 09u00-11u00 e65 e95
 Infosessie: Alternatieve oplossing ter vermijding van VAA en/of Michelle Bovy
 geviseerde vruchtgebruikconstructies.
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Info & inschrijvingen: www.voka.be/limburg/kameracademie
Recupereer een aanzienlijk deel van de kostprijs door middel van kmo-portefeuille.

INTERNATIONALISATIE & INNOVATIE

Het volledige programma op www.voka.be/limburg/internationaalondernemen

 Opleidingstitel Docent Tijdstip Leden Niet-leden
       
22 februari Wegwijs in exportcontrole van dual-use goederen Departement 13u00-16u30 e180 e240
 Workshop: Krijg een helder zicht op deze exportcontrole.  Buitenlandse
  Zaken
  Hilde Verbeurgt
  Zen Verdickt

1 maart Maak optimaal gebruik van documentaire kredieten Leo Penders 09u00-12u30 e180 e240
 Workshop: Vermijd wijzigingen en vertragingen. Consultancy
  Leo Penders

5 maart Transport: Aansprakelijkheid en documenten   Legalis advocaten 13u00-16u30 e180 e240
 Workshop: Wapen je en vermijd verrassingen. Theo Macours

12 maart Douane van A tot Z AAD&A 09u00-16u00 e330 e440 

 Workshop: Basisbeginselen inzake douane en linken tussen Hanne Maes
 aangifteprocedures en vergunningen.

25 april Circulaire economie en logistiek Voka vzw 09u00-11u00 e65 e95 

 Infosessie: Wat is circulaire economie en praktijkgetuigenis? Ellen Vanassche
  Orbix 
  Serge Celis

26 april Innovatieve sales & marketing met big data Phobos & Actor 09u00-12u30 e180 e240
 Workshop: Hoe kan je je data inzetten voor meer bereik,  Carlo Van Tichelen
 meer leads en meer klanten?

27 april Transfer pricing KPMG 09u00-12u00 e180 e240
 Workshop: Nieuwe verplichtingen voor bedrijven en  Dirk Van Stappen
 recente ontwikkelingen. 

4 mei Big data en creditmanagement:  Michielsen 09u00-12u00 e180 e240
 De ver van mijn bed show of ook voor jou? Training
 Workshop: Hoe kan je big data nuttig in de praktijk brengen Marleen Miechielsen
 van jouw onderneming?



Info & inschrijvingen: www.voka.be/limburg/kameracademie
Recupereer een aanzienlijk deel van de kostprijs door middel van kmo-portefeuille.

INTERNATIONALISATIE & INNOVATIE

Het volledige programma op www.voka.be/limburg/internationaalondernemen

 Opleidingstitel Docent Tijdstip Leden Niet-leden

8 maart Voka Digital Acadamy  16u00-18u00 e1200 e1560
6 sessies 

8 mei AEO-vergunning AAD&A 10u00-12u00 e65 e95
  Ankie Spiltijns

15 mei Business Model Innovatie THRUST 09u00-17u00 e550 e780
2 dagsessies LAB: Hoe concurrentieel blijven door je bedrijfsmodel  Chris Delvaux
 te innoveren? 

17 mei Btw & intracommunautaire handelingen KPMG 09u00-11u30 e180 e240
 Workshop: Wat je moet weten over handel voeren met de EU. Samir Haouari
  
22 mei Channel management Sysmans 09u00-17u00 e330 e440 

 Workshop: Hoe je een succesvol distributienetwerk uitbouwt Consulting
 en laat renderen. Paul Sysmans

5 juni Documenten A-Z bij internationale handel LOVA-consultants 09u00-16u30 e330 e440
 Workshop: Belang van correcte documentenflow. Lieve Lombaert

14 juni Aansprakelijkheid in geval van werken met buitenlandse Claeys & Engels 13u00-16u30 e180 e240
 (onder)aannemers, dienstverleners en uitzendkantoren Sophie Maes
 Workshop: Mogelijke risico’s! Dries Faingnaert

15 juni Artificial Intelligence: De hype voorbij KPMG 09u00-11u00 e65 e95
  Peter 
  Van den Spiegel 
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Info & inschrijvingen: www.voka.be/limburg/kameracademie
Recupereer een aanzienlijk deel van de kostprijs door middel van kmo-portefeuille.

MANAGEMENT & ORGANISATIE

 Opleidingstitel Docent Tijdstip Leden Niet-leden

6 maart GDPR Monard Law 09u00-12u00 e580 e750
3 sessies LAB: Hoe het databeschermingsbeleid voorbereiden Kristof Zadora
 om zware sancties voor jouw onderneming te voorkomen? Lotte Leekens

6 maart Waarderend coachen Ucare  09u00-12u30 e780 e990
4 sessies LAB: Bereik meer met jouw team en/of organisatie Wim Croonen 
 door te focussen op sterktes en talenten!  

22 maart Hoe GDPR implementeren op je werkvloer? Transitie-Partner 09u00-12u30 e180 e240
 Workshop: Hoe zorg je dat de GDPR duurzaam in je organisatie Ludwig Gelders
 verankerd wordt?

17 april Financieel management voor niet-financiëlen   Manet  09u00-17u00 e590 e760
2 sessies Workshop: Hoe meer inzicht krijgen in het financieel jargon  Management 
 waar je regelmatig mee geconfronteerd wordt, maar (toegegeven)  in Motion
 niet volledig begrijpt? Peter Manet

19 april Contractenrecht voor niet-juristen  Argus advocaten 09u00-12u00 e580 e750
3 sessies LAB: Naast een algemeen theoretisch kader, je verdiepen in Bart Quanten
 arbeidsrecht/-overeenkomsten en pik zelf een aanvullend thema. Dirk Vandecasteele
 Aan jou de keuze!

17 mei Projectmanagement Newpoint  09u00-12u30 e780 e990
4 sessies LAB: Hoe stel je een projectplanning op om jouw kansen op  Professionals
 projectsucces te maximaliseren?  Johan Bastiaens

17 mei Omgaan met klanten in nood (CRS, WCO, faillissement, ...) Miechielsen  09u00-12u00 e180 e240
 Workshop: Leer hoe je kan vermijden dat de problemen van je Training
 klanten jouw problemen worden. Marleen Miechielsen

24 mei Changemanagement  Koru HR  09u00-16u30 e330 e440
 Workshop: Hoe motiveer je medewerkers bij veranderingen? Joris Smeyers

29 mei Duurzaam gezondheidsmanagement Springbok  09u00-12u30 e330 e440
2 sessies Workshop: Gezondheid werkt! Jouw medewerkers langer coaching
 gezond en met veel goesting aan het werk. Implementeer Barbara Torfs
 nu een succesvol en duurzaam gezondheidsmanagement.
   
5 juni Lean administratie  Creabra  09u00-17u00 e330 e440
 Workshop: Hoe productiever omgaan met jouw administratie? Dirk Mortelmans

7 juni Strategische boordtabellen  Manet   09u00-17u00 e330 e440
 Workshop: Hoe kan je een rapporteringssysteem opzetten om  Management
 op te volgen of je ‘goed’ bezig bent. in Motion 
  Peter Manet 
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Info & inschrijvingen: www.voka.be/limburg/kameracademie
Recupereer een aanzienlijk deel van de kostprijs door middel van kmo-portefeuille.

MILIEUACTUALITEITEN

 Opleidingstitel Docent Tijdstip Leden Niet-leden

Jaarabonnement 10 sessies   e1300 e1700

24 januari Milieuhandhaving LDR Advocaten 08u00-11u00 e180 e240 

  Tom Malfait    
  Charlotte Ponchaut

21 februari Update milieuwetgeving Sertius 08u00-11u00 e180 e240 

  Bart Gille            
  Steven De Leersnyder

14 maart Milieumanagement: ISO14001 voor groot en klein Mensura  08u00-11u00 e180 e240 

  Hugo Vanderputten 
  Thimad             
  Laetitia Lemahieu

18 april Verplichtingen betreffende Heating,  08u00-11u00 e180 e240 

 Ventilation en AirConditioning (HVAC) & luchtemissies 

23 mei Brand: Preventie, interventieplan & praktijkcase Brandweerzone 08u00-11u00 e180 e240 

  Oost-Limburg
  Eric Keppers

27 juni Bedrijfsbezoek Celanese: Milieu in, op & rond een bedrijf  08u00-11u00 e180 e240 

  
12 september Omgevingsvergunning bekeken vanuit het oogpunt J.R. ECOnsult  08u00-11u00 e180 e240 

 van de milieucoördinator: Praktische invulling Johan Rutten 
 en stand van zaken Stadsbestuur
  Dilsen-Stokkem
  Danny Klingeleers

17 oktober Vlarem na de herziening Sertius 08u00-11u00 e180 e240 

  Bart Gille              

14 november Energie in de praktijk K.U. Leuven 08u00-11u00 e180 e240 

 Locatie: Energyville Prof. Driesen  
  Enprove   
  An Beazar

12 december Ontvlambare producten van aankoop tot opslag CGK 08u00-11u00 e180 e240 

 in theorie én praktijk Geert Denutte   

Voor een volledig overzicht: www.voka.be/limburg/milieuactualiteiten
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Info & inschrijvingen: www.voka.be/limburg/kameracademie
Recupereer een aanzienlijk deel van de kostprijs door middel van kmo-portefeuille.

PERSONEELSBELEID

 Opleidingstitel Docent Tijdstip Leden Niet-leden

29 januari Sociaaljuridische actualiteiten   SD Worx   09u00-11u00 e1980 e2200
10 sessies Maandelijkse infosessies voor grote ondernemingen  Jill Everaert
 waarin alle sociaaljuridische actualiteiten voor personeels-
 verantwoordelijken samengevat en toegelicht worden.

2 februari Vakantierechten, geen koud kunstje! SD Worx   09u00-12u00 e180 e240
 Workshop: Krijg meer inzicht in de vakantierechten Nicole Meerman
 van je werknemers. 

8 februari Do’s & don’ts bij ziekteverzuim Mensura   09u00-12u30 e180 e240
 Infosessie: We zetten je op weg om met kennis van zaken een Annelies Feytons 
 actief aanwezigheidsbeleid op poten te zetten, in concrete
 verzuimcases juist te handelen of in sociaal overleg te gaan.

22 februari Update personeelszaken SD Worx   09u00-12u00 e800 e1025
5 sessies Gebalde infosessies op maat gemaakt voor kmo’s m.b.t.  Yves Vanhees 
 sociaaljuridische en fiscale onderwerpen. Mieke Celis

1 maart Peoplemanagement herleiden tot de essentie  Mercuri Urval 09u00-16u00 e330 e440
 Workshop: Evaluatie- en functioneringsgesprekken of one2ones? Wout Van Impe
 Wat verwacht de nieuwe generatie?

8 maart Sociale inspectie  Claeys & Engels  09u00-12u00 e65 e95
 Infosessie: Hoe bereid je jouw onderneming voor op een controle? Nicholas Thoelen

24 mei Alle HR-policies op een rij  Claeys & Engels  09u00-12u00 e65 e95
 Infosessie: Wat zijn de voor- en mogelijke nadelen bij het Nicholas Thoelen
 invoeren van HR-policies in jouw onderneming? 
 Sta stil bij nuttige clausules en de wijze van invoering, 
 wijziging en stopzetting van dergelijke bedrijfspolicies.

MILIEU
FINANCIEN & FISCALITEIT

INTERNATIONALISATIE & INNOVATIE

SALES, MARKETING & COMMUNICATIECOMPUTERVAARDIGHEDEN
MANAGEMENT & ORGANISATIE

PERSONEELSBELEID PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN & LEIDINGGEVEN 
2018/VOORJAAR/9



Info & inschrijvingen: www.voka.be/limburg/kameracademie
Recupereer een aanzienlijk deel van de kostprijs door middel van kmo-portefeuille.

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

 Opleidingstitel Docent Tijdstip Leden Niet-leden

6 februari Mindmapping Creabra 09u00-13u00 e180 e240
 Workshop: Meer onthouden en alles terugvinden door de Dirk Mortelmans
 10 geboden van mindmapping toe te passen.

8 maart Van medewerker tot leidinggevende  Inpare 09u00-17u00 e590 e760
2 sessies Workshop: Hoe je nieuwe rol als coachend leidinggevende  Kristien Rogiers
 succesvol invullen?

9 maart Assertief zijn kan je leren Miechielsen 09u00-16u00 e330 e440
 Workshop: Opkomen voor jezelf om effectiever, met meer  Training
 zelfvertrouwen en dus ook met meer plezier te functioneren. Marleen Miechielsen

20 maart Verbindende Communicatie Ariadne 09u00-17u00 e330 e440
 Workshop: Leer de behoeften van je gesprekspartner beter  Consultancy
 inschatten om zo jouw communicatie met iedereen te versterken. Ilse Vantilborgh

22 maart Concentratietechnieken Learning by Lux 09u00-16u30 e330 e440
 Workshop: Meer gedaan krijgen in minder tijd! Jan Lux

27 maart Constructief omgaan met verschillen in een team BsideS  09u00-16u00 e330 e440 
 Workshop: Leer de mensen in jouw team kennen zodat ze elkaar   Tilda Duchamps
 kunnen versterken en tot nieuwe dingen komen. Ook bij conflicten 
 komen er nieuwe kansen.  

17 april Rationeel leren denken  CBTra 09u00-17u00 e330 e440
 Workshop: Leer je eigen communicatiestijl -én die van anderen-  Michel De Belder
 kennen.

 3 mei Preventief omgaan met burn- en bore-out Mensura 09u00-12u30 e180 e240
 Workshop: Hoe vermijden dat je hier (terug) in terechtkom? Heidi Henkens 
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Info & inschrijvingen: www.voka.be/limburg/kameracademie
Recupereer een aanzienlijk deel van de kostprijs door middel van kmo-portefeuille.

TAALOPLEIDINGEN

 Opleidingstitel Docent Tijdstip Leden Niet-leden

07 maart Ontbijtsessie zakelijk Frans  TinC  08u00-10u00 e440 e540
4 sessies Workshop: Overwin je drempelvrees. Ingrid Prokop  

SALES, MARKETING & COMMUNICATIE

 Opleidingstitel Docent Tijdstip Leden Niet-leden

20 februari Omgaan met klachten   Learning by Lux 09u00-12u00 e180 e240 

 Workshop: Hoe een klacht ombuigen naar een opportuniteit? Jan Lux

20 februari Maken van afspraken voor verkopers   Learning by Lux 13u30-16u30 e180 e240 

 Workshop: Telefonisch prospecteren loont! Jan Lux

1 maart Social media voor KMO’s  Expliciet 09u00-13u00 e180 e240
 Workshop: Hoe de nieuwe generatie consumenten meekrijgen  Jan Martens
 in jouw verhaal? Maarten Princen 

13 maart LinkedIn: Je persoonlijk profiel Winger 13u00-17u00 e180 e240 

 Workshop: Hoe je profiel professioneel uitbouwen? Consultancy
  Tom Baeten

29 maart Presenteren vanuit jouw kracht On-stage 09u30-17u00 e330 e440
 Workshop: Hoe kan je jouw boodschap helder overbrengen?  Expertise
 Wat moet je doen om jouw publiek te enthousiasmeren en  Peggy Richie
 tot actie aan te zetten?

17 april Verkopen zonder korting   Inventi 09u00-12u00 e180 e240 

 Workshop: Verkoop jouw diensten en producten aan jouw prijs! Koen Daenen

26 april Leer wervende on- en offline teksten schrijven Hippo 09u00-12u00 e180 e240 

 Workshop: Leer schrijven voor de juiste doelgroep, rekening  Communicatie
 houdend met het forum waarop je tekst verschijnt. Tobias Verbruggen 

15 mei LinkedIn: Je bedrijfspagina vermarkten Winger 13u00-17u00 e180 e240 

 Workshop: Hoe de juiste marketingtools toepassen op Consultancy
 je bedrijfspagina? Tom Baeten

31 mei Commerciële intelligentie   Learning by Lux 09u00-16u30 e320 e430 

 Workshop: Waar en hoe een verkoper het verschil kan maken. Jan Lux

12 juni Waarom staat mijn concurrent op de voorpagina,    Influarté 09u00-12u00 e180 e240 

 en ik niet?  Bert Stas
 Workshop: Praktische tips om krachtige persberichten te schrijven. 
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 Opleidingstitel Docent Tijdstip Leden Niet-leden

22 februari Disruptive Selling CPI-consulting 09u00-12u00 e180 e240 

 Workshop: Nieuwe inzichten om sales, marketing en customer Patrick Maes            
 care efficiënter en klantgerichter te organiseren. 

14 maart Balanslezen voor niet-financiëlen Manet 09u00-17u00 e330 e440 

 Workshop: Leer snel de belangrijkste zaken uit een balans te Management
 lezen om zo betere managementbeslissingen te nemen. in Motion
  Peter Manet
 
15 maart Binnenkijken in het hoofd van de inkoper  HighFive 09u00-12u30 e180 e240 

 Workshop: Een introductie tot ‘inkoop’ voor verkopers. Philip Meyers

24 april Van stress naar succes Ucare 09u00 - 17u00 e330 e440 

 Workshop: Op welke manieren kan je stress bij jezelf en jouw Dominique Hendriks
 teamleden herkennen en omzetten naar positieve energie?

31 mei Werk, informatie en tijd managen Van Kelst & co 09u00 - 16u30 e330 e440 

 Workshop: Krijg tools op maat aangereikt en leer ze toepassen  Pieter Lichtert
 om jouw eigen tijd en werk beter te managen. 



Heb je nood aan een opleiding die onmiddellijk toepasbaar is binnen je eigen werkomgeving?

Een LAB is een praktijkgerichte opleiding die bestaat uit 2 tot 4 sessies van een halve dag. Tijdens een LAB kom je met een 

beperkte groep samen en werk je voor jouw bedrijf een plan op maat uit. Dat onder begeleiding van een coach die doorheen het 

traject beschikbaar is voor advies. 

We bieden in het voorjaar 2018 volgende LABs aan: 

■ LAB 2 SESSIES         Leden  Niet-leden

           e550         e780
 LAB: Business Model Innovatie       
 Ga aan de slag met de Business Model Navigator tool om jouw organisatie 
 concurrentieel te houden.

 Data: 15/05/2018 – 31/05/2018 telkens van 09u00-17u00

■ LAB 3 SESSIES         Leden  Niet-leden

           e580         e750
 LAB: GDPR (General Data Protection Regulation)     
 Docenten: Mondard LAW, Transitie-Partners, ACA IT-solutions en LNS.

 Voka - KvK Limburg helpt je met de voorbereidingen om een gegevensbeschermingsbeleid uit te werken.

 data: 06/03/2018 - 27/03/2018 - 29/03/2018 telkens van 09u00-12u00

 LAB: Contractenrecht voor niet-juristen 
 Docenten: Argus Advocaten

 Naast een algemeen theoretisch - juridisch kader, je verdiepen in arbeidsrecht en - bijzondere overeenkomsten. 
 In sessie 3 pik je zelf een thema uit, waar jij meer over wilt weten. Aan jou de keuze!

 data: 19/04/2018 – 26/04/2018 – 03/05/2018 telkens van 09u00-12u00

■ LAB 4 SESSIES         Leden  Niet-leden 

          e780         e990
 LAB: Waarderend coachen
 Docent Wim Croonen, Ucare

 Bereik meer met jouw team en/of organisatie door te focussen op sterktes en talenten!
 
 data: 06/03/2018 – 13/03/2018 – 20/03/2018 – 27/03/2018 telkens van 09u00 - 12u30

 LAB: Projectmanagement
 Docent: Johan Bastiaens, Newpoint Professionals

 Hoe stel je een projectplanning op om jouw kansen op projectsucces te maximaliseren?
 
 data: 17/05/2018 – 24/05/2018 – 31/05/2018 – 07/06/2018 telkens van 09u00-12u30

P R A K T I J K G E R I C H T E  O P L E I D I N G

LABs
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Hebben meerdere personen binnen jouw bedrijf dezelfde opleiding nodig? Of zoek je begeleiding bij het 

uitwerken van nieuwe projecten, strategieën of talenten – en liefst bedrijfsintern?

Dan zijn er de In Company opleidingen: “De academie op jouw werkvloer”

■  Opleidingen op maat van en in jouw bedrijf

■  Ons advies en ondersteuning

■  Mogelijkheid tot gebruik van KMO-portefeuille

ED SOMERS/  GEDELEGEERD BESTUURDER VESTIO 

 “Bij Vestio gaan we voor een resultaatgerichte aanpak en daarom investeren we graag in onze 

medewerkers. De salestraining door Learning bij Lux leek ons een ideale aansluiting op onze bestaande 

manier van werken. We willen de troeven die Vestio heeft zo goed mogelijk benadrukken bij de klant en 

telefonische prospectie en inkoopgesprekken vlotter laten verlopen. Op het einde van de training waren 

onze medewerkers allemaal even enthousiast over zowel de manier waarop de training gegeven werd als 

de tips en tricks die ze opgestoken hebben.

Kortom: een opleiding op maat, waar we doelgericht mee aan de slag kunnen. Missie geslaagd!”

ISABELLE VERMEIRE/   MANAGING DIRECTOR VECARRO 

“Vecarro is een atypisch schadeherstelbedrijf met 4 vestigingen waar 

communicatie zeer belangrijk is. Na een intake gesprek en een observatiemoment 

was het snel duidelijk waar onze aandachtspunten lagen.

Deze zijn in een actieve training behandeld met veel enthousiasme en expertise door onze trainster.

Vecarro is naar huis gegaan met een praktisch actieplan. In een vervolgtraject van 2 dagen is er op 

verder gewerkt.

De groep Vecarro is hierdoor een stuk professioneler gaan communiceren!” 

Alle informatie vind je op www.voka.be/limburg/incompany 
Vind je de opleiding die je zoekt niet meteen terug in ons aanbod of heb je nog vragen?

Neem contact op met: Marijke Steegen, +32 11 56 02 59, marijke.steegen@voka.be
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De academie op jouw werkvloer
PERSONEELSBELEID

n Company

Wanneer verschillende 

medewerkers eenzelfde 

opleiding uit het open 

opleidingsaanbod willen 

volgen, kan een 

In Company opleiding 

voordeliger zijn. 

Neem vrijblijvend contact op 

om deze optie te bekijken.
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V O K A  U P D AT E

De thema’s handelen over actuele, diverse topics. De inhoud is kort en bondig. Een algemeen kader wordt geschetst en handige 

tips & tricks worden aangereikt. Je krijgt de informatie die prioritair is en je op weg helpt. Verdere toelichting kan je verkrijgen 

via de spreker / specialist op deze ontmoeting. Extra begeleiding kan eventueel via Voka-dienstverlening (opleidingsaanbod, 

eerstelijnsadvies, ...) of structurele partner.

 Volgende thema’s komen o.a. in het voorjaar van 2018 aan bod:

■ Cash for cars i.s.m. SD Worx
 Dinsdag 23 januari 2018 van 9u00-11u00 

■ Co-sourcing i.s.m Agoria
 Vrijdag 26 januari 2018 van 9u00-11u00

■ Blockchain in de praktijk @ Cegeka Hasselt
 Donderdag 1 februari 2018 van 14u00-16u00

Voor meer informatie: www.voka.be/limburg/vokaupdate

MILIEU
FINANCIEN & FISCALITEIT

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

SALES, MARKETING & COMMUNICATIECOMPUTERVAARDIGHEDEN
MANAGEMENT & ORGANISATIE

PERSONEELSBELEID PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN & LEIDINGGEVEN 

2018/VOORJAAR/15

MILIEU
FINANCIEN & FISCALITEIT

INTERNATIONALISATIE & INNOVATIE

SALES, MARKETING & COMMUNICATIECOMPUTERVAARDIGHEDEN
MANAGEMENT & ORGANISATIE

FAMILY BUSINESS CENTER

PERSONEELSBELEID PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN & LEIDINGGEVEN 

TAALOPLEIDINGEN

VOORVOKALEDEN
GRATIS



L E I D E R S C H A P S P R O G R A M M A 

Hoe druk we het vandaag ook hebben, het is noodzakelijk om stil te staan bij wie we zijn. In onszelf zit namelijk de 

sleutel tot succes en groei. Voor de ontwikkeling van een bedrijf is de evenredige ontwikkeling van de CEO onmisbaar.

 

Met een uniek en op maat gemaakt leiderschapsprogramma, wil Voka – Kamer van Koophandel Limburg samen met 

James Bampfield van Quinx, bijdragen tot de ontwikkeling van Limburgse bedrijfsleiders tot meer authentieke en 

impactvolle leiders.

Doelgroep

REAL LEADERS is er voor de ondernemer die wil stilstaan bij zijn of haar leiderschapspositie en de eigen onderneming wil laten 

evolueren op een bewuste en waardengedreven manier.

Programma in het kort

■ 15 dagen verspreid over een periode van april 2018 tot en met maart 2019

■ Beperkt aantal deelnemers (max. 12), met oog voor onderlinge concurrentie

■ Residentieel

■ Heel interactief en intensief programma verspreid over 3 modules 

■ Authenticiteit, kwetsbaarheid en delen met andere reisgenoten staan centraal tijdens dit uniek en diepgaand groeiproces

Nieuwsgierig?
Kom dan op dinsdag 30 januari 2018 luisteren naar het verhaal van James Bampfield en enkele ex-deelnemers. Zij omschrijven 

hun ervaring met REAL LEADERS als een unieke en diepgaande zoektocht waardoor ze nu daadkrachtiger in het leven staan.

  

Inschrijven kan via www.voka.be/limburg/realleaders2018/infosessie

Bespaar op deze opleiding door middel van kmo-portefeuille 

Meer info: Axelle Henrard, +32 11 56 02 51, axelle.henrard@voka.be 
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Exclusieve opleidingsreeks op vlak van ondernemerschap en management 
Voka - Kamer van Koophandel Limburg organiseert i.s.m. Solvay Brussels School of Economics and Management voor de 7e keer 

de exclusieve opleidingsreeks op vlak van ondernemerschap en management. Deze unieke opleiding combineert academische 

kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling.

Doelstelling

■ Bedrijven helpen om op een duurzame wijze te groeien en succesvol te zijn

■ Het ontwikkelen van managementvaardigheden & leiderschapsstijl

Programma in het kort

■ De belangrijkste aspecten van strategie, marketing, finance, HR en leiderschap (het beste uit bestaande MBA programma’s)

■ Bijzondere focus op groei en management in turbulente tijden

■ In samenwerking met een top Business School met een sterke internationale reputatie

■ Praktijkgetuigenissen van nationale ‘captains of industry’

■ Uitwerking geïntegreerde case met 3 coachingsmomenten gedurende het hele traject

■ Beperkt aantal deelnemers (max. 20), heel interactief, intensieve ervaringsuitwisseling en kennisoverdracht

Doelgroep

■ Ondernemers met minstens 5 jaar ervaring die hun onderneming in de toekomst willen laten groeien

■ Managers met minstens 5 jaar leidinggevende ervaring die zullen doorgroeien naar een top level management functie

Praktisch 

■ 12 dagen verspreid over een half jaar (op vrijdag en zaterdag)

■ Start op 25 januari 2018, graduation ceremony op 22 juni 2018

■ Residentieel in La Butte aux Bois (Lanaken)

GRETEL SCHRIJVERS/  ALGEMEEN DIRECTEUR MENSURA EDPB

“In het kader van mijn directiefunctie, heb ik al heel wat managementopleidingen gevolgd. De MBA Highlights-

opleiding van Voka Limburg overtrof echter al mijn verwachtingen. Inhoudelijk is deze opleiding echt van 

topniveau. In tegenstelling tot veel opleidingen, krijg je bij de MBA-Highlights onderwerpen toegelicht die je 

meteen in de praktijk kan toepassen. De praktische organisatie en ondersteuning, de omgeving waarin de 

cursus doorgaat, maken het geheel tot een zeer aangenaam leertraject. Je krijgt er ook de mogelijkheid om kennis en ervaringen 

te delen met andere bedrijfsleiders- en managers. Vanaf het eerste weekend zat de sfeer goed en werd er meteen uitgekeken naar 

het vervolg. Ik wil en kan deze opleiding dan ook alleen maar hartelijk aanbevelen aan alle mensen uit het bedrijfsleven die hun 

functie naar een hoger niveau willen tillen.”

Jouw interesse gewekt?
De volledige informatie vind je op www.voka.be/limburg/mba
Bespaar op deze opleiding door middel van kmo-portefeuille.

Meer info: Jana Willems, +32 11 56 02 56, jana.willems@voka.be

O N D E R N E M E R S C H A P  &  M A N A G E M E N T

MBA Highlights 2018
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Een unieke kans voor zowel huidige als toekomstige managers en ondernemers in deze continu

veranderende wereld. Investeer in jezelf of in de young potentials binnen je organisatie. 

Generation Y biedt drie modules van drie dagen met drie toppers op het vlak van leiderschap, 

organisatieontwikkeling en strategie. Dit alles in een residentieel kader en met een netwerk van andere 

talenten die enthousiast wensen te ondernemen. 

Generation Y daagt je uit om jezelf in vraag te stellen, de dynamieken binnen de organisatie onder de 

loep te nemen en de strategie van je organisatie verder uit te bouwen. Groeien als persoon om van 

daaruit de onderneming te laten groeien staat centraal. Het aantal plaatsen is beperkt tot 12 deelnemers 

om zo praktisch mogelijk aan de slag te gaan. 

MODULE 1: PERSONAL DEVELOPMENT

James Bampfield 
Quinx

“Goede leiders en ondernemers kennen zichzelf en zijn bewust bezig 

met hun ontwikkeling”

Heerlijkyt van Elsmeren 
data: 1, 2 en 3 februari 2018

MODULE 2: ORGANISATIONAL DEVELOPMENT

Ineke van de Braak
4D

“Het werken met TGI stimuleert iedereen om actief te participeren en

medeverantwoordelijkheid te nemen voor de collectieve ambitie”

La Butte Aux Bois
data: 15, 16 en 17 maart 2018

MODULE 3: STRATEGY

John Metselaar 
Solvay Brussels School 
of Economics & Management

“De strategie van de onderneming bepalen en daarnaar handelen staat centraal”

Heerlijkyt van Elsmeren
19, 20 en 21 april 2018

Meer weten? 

Neem contact op met

Axelle Henrard: 

axelle.henrard@voka.be 

+32 11 56 02 51 

of surf naar:

www.voka.be/

limburg/generationy
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V O K A  E X P O R T  A C A D E M Y

    Export Academy
Lanceer jouw export in 2018!

Nieuwe buitenlandse markten verkennen is belangrijk om als bedrijf te kunnen blijven groeien. Internationaliseren gaat echter 

gepaard met heel wat uitdagingen waardoor je als ondernemer al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Het vergt kennis, 

financiering, personeelsinzet en vooral keuzes maken. 

Weet jij of je onderneming klaar is voor export? En hoe je deze buitenlandse groei kan financieren? Weet je hoe de interessante 

markten er uit te kiezen? En hoe daar dan te verkopen? Of welke logistieke problemen dit met zich mee kan brengen? 

Met de Export Academy biedt Voka nu over heel Vlaanderen een ideale springplank aan ondernemers met weinig of geen 

buitenlandse ervaring om de eerste stappen te zetten in jouw export. In Limburg start dit programma op 27 maart. 

Doelgroep

Zaakvoerders of sales managers van bedrijven die hun eerste stappen in het buitenland willen zetten. Ook bedrijven die reeds een 

eerste internationale ervaring achter de rug hebben en hun export beter willen structureren zijn welkom.

Programma in het kort

■  7 sessies verspreid over de periode van maart 2018 tot november 2018

■  Focus op de krachtlijnen van het exportplan: van interne analyse over marktkeuze tot financiering en logistiek

■  Interactief programma met een beperkt aantal deelnemers (max. 15) 

■  De sessies worden zoveel mogelijk aangepast aan de groep

Wil jij internationaal gaan? 
Ontdek dan nu het volledige programma op www.voka.be/limburg/exportacademy 

Bespaar op deze opleiding door middel van kmo-portefeuille. 

Doe nog meer voordeel door in te schrijven voor 26 januari en geniet van 10% vroegboekkorting! 

Inschrijven of meer info: Robin Dirix, +32 11 56 02 34, robin.dirix@voka.be 
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Voka - Kamer van Koophandel Limburg

‘Huis van de Limburgse Ondernemer’

Gouverneur Roppesingel 51

BE-3500 Hasselt 

■  Waarom kiezen voor de KamerAcademie?
 - Gespecialiseerde sprekers en trainers
 - Actueel en onmiddellijk toepasbaar
 - Netwerking en ervaringsuitwisseling

 - Mogelijkheid tot gebruik van kmo-portefeuille
 - Erkende opleidingen door het IAB, BIBF of BIV voor permanente vorming

■  Wat zijn de annulatievoorwaarden?
Tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding kan je kosteloos annuleren. 100% van de deelname 
is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De 
annulering moet schriftelijk (per e-mail) gebeuren. Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

■  Kan ik een korting genieten?
Leden hebben recht op een vroegboekkorting van 10% op alle opleidingen vanaf e100* uit het open 
opleidingsaanbod bij inschrijving tot en met 26 januari 2018.
* met uitzondering van de opleidingsreeksen: Family Business Center, Update personeelszaken, Sociaaljuridische 
actualiteiten en Milieuactualiteiten

■  Wat is kmo-Portefeuille?
Kmo’s kunnen subsidies krijgen voor opleiding vanuit het Agentschap Ondernemen. Je bespaart een 
aanzienlijk deel op de prijs van jouw opleiding met kmo-portefeuille. Dien jouw aanvraag ten laatste 
14 dagen na de start van de opleiding in. Indien je beroep doet op kmo-portefeuille, dien je wel nog 
btw op het volledige bedrag te betalen aan Voka – KvK Limburg. Meer informatie, registraties en 
aanvragen van jouw subsidie op www.kmo-portefeuille.be. Ons erkenningsnummer is: DV.O105507.

Meer info en inschrijven kan via:

www.voka.be/limburg/kameracademie

Wens je bijkomende informatie over een opleiding, contacteer ons dan op onderstaande gegevens.

Sofie Olyslaegers, Administratief medewerker talent, +32 11 56 02 55, sofie.olyslaegers@voka.be 

Marijke Steegen, Stafmedewerker talent, +32 11 56 02 59, marijke.steegen@voka.be

Chloë Rutten, Stafmedewerker talent, +32 11 56 02 52, chloe.rutten@voka.be


