
Overzicht planning Mechelen + Kempen vormingsjaar 2022-2023 

 

 

Kempen 

 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming I : de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg in 2022-
2023 groep 1 05-06-07-12-13/09/2022 

Basisvorming 2: de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg groep 1 03-04-05-10-11/10/2022 

Basisvorming 2: de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg groep 2 17-18-19- 24-25/10/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 groep 1 19-20-21- 26-27/09/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 groep 2 14-15-16- 21-22/11/ 2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 groep 3 28-29-30/11, 05-06/12/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 groep 4 12-13-14-19-20/12/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 groep 5 09-10-11-16-17/01/2023 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het sociaal 
overleg.  groep 1 06-07-08-13-14/02/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het sociaal 
overleg.  groep 2 27-28/02, 01-06-07/03/2023  

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het sociaal 
overleg.  groep 3 17-18-19-24-25/04/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het sociaal 
overleg.  groep 4 02-03-08-09-10/05/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het sociaal 
overleg.  groep 5 22-23-24/04, 30-31/05/2023 

Een blik op de cijfers van een onderneming 
voor iedereen EFI 1 (2022-2023) 
E.F.S.I. (economische, financiële en sociale 
informatie) groep 1 17-18-19-24-25/10/2022 

Werkbaar Werk - aangepast werk - burn-out groep 1 23-24-25/01, 02-03/02/2023 

Omgaan met een gepolariseerde werkvloer en 
het sociaal overleg in 2022-2023. groep 1 15-16-17-20-21/03/2023 

Omgaan met een gepolariseerde werkvloer en 
het sociaal overleg in 2022-2023. groep 2 05-06-07-12-13/06/2023 

 

 

 

 

 

  



Mechelen 

 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming I : de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg in 
2022-2023 groep 1 05-06-07-12-13/09/2022 

Basisvorming 2: de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg groep 1 03-04-05-10-11/10/2022 

Basisvorming 2: de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg groep 2 14-15-16-21-22/11/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde 
individuele dienstverlening het draagvlak 
van het sociaal overleg versterken 2022-
2023 groep 1 19-20-21-26-27/09/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde 
individuele dienstverlening het draagvlak 
van het sociaal overleg versterken 2022-
2023 groep 2 17-18-19-24-25/10/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde 
individuele dienstverlening het draagvlak 
van het sociaal overleg versterken 2022-
2023 groep 3 28-29-30/11, 05-06/12/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde 
individuele dienstverlening het draagvlak 
van het sociaal overleg versterken 2022-
2023 groep 4 12-13-14-19-20/12/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het 
sociaal overleg.  groep 1 06-07-08-13-14/02/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het 
sociaal overleg.  groep 2 27-28/02, 01-06-07/03/2023  

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het 
sociaal overleg.  groep 3 17-18-19-24-25/04/2023 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het 
sociaal overleg.  groep 4 02-03-08-09-10/05/2023 

Een blik op de cijfers van een onderneming 
voor iedereen EFI 1 (2022-2023) 
E.F.S.I. (economische, financiële en 
sociale informatie) groep 1 14-15-16-21-22/11/2022 

Werkbaar Werk - aangepast werk - burn-
out groep 1 15-16-17-20-21/03/2023 

Omgaan met een gepolariseerde werkvloer 
en het sociaal overleg in 2022-2023. groep 1 09-10-11-16-17/01/2023 

Omgaan met een gepolariseerde werkvloer 
en het sociaal overleg in 2022-2023. groep 2 27-28-29-30-31/03/2023 

 

 


