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Oost Vlaanderen 

Dendermonde 

 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het sociaal 
overleg.  groep 1 17-18-19-20-21/10/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het sociaal 
overleg.  groep 2 14-15-16-17-18/11/2022 

Werkdruk, stress, burn out & een werkbare 
werkvloer groep 1 12-13-14-15-16/12/2022 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan 
met polarisatie op de werkvloer en het sociaal 
overleg 2022-2023. groep 1 09-10-11-12-13/01/2023 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan 
met polarisatie op de werkvloer en het sociaal 
overleg 2022-2023. groep 2 23-24-25-26-27/01/2023 

Syndicaal ICT-gebruik voor vakbondsmilitanten - 
ICT 1 (2022-2023) groep 1 24-25-26-27-28/04/2023 

 

 

 

  



Gent 

 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming I de eerste stappen als afgevaardigde 
in het sociaal overleg (2022-2023) gr 2 28-29-30/11, 01-02/12/2022 

Basisvorming II : de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg in 2022-2023 gr 2 27-28-29-30-31/03/2023 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 (maatwerkbedrijven) gr 1 05-06-07-08-09/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 gr 2 19-20-21-22-23/09/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  gr 1 03-04-05-06-07/10/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  gr 2 03-04-05-06-07/10/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  gr 3 24-25-26-27-28/10/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  gr 4 14-15-16-17-18/11/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  gr 5 14-15-16-17-18/11/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  gr 6 05-06-07-08-09/12/2022 
Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg. 2022-
2023 (Maatwerkbedrijven)   24-25-26-27-28/04/2023 

Syndicaal ICT-gebruik voor vakbondsmilitanten - 
ICT 1 (2022-2023) gr 1 26-27-28-29-30/09/2022 

Syndicaal ICT-gebruik voor vakbondsmilitanten - 
ICT 1 (2022-2023) gr 2 26-27-28-29-30/09/2022 

Syndicaal inzetten van ICT in het sociaal overleg - 
ICT 2 (2022-2023) gr 1 10-11-12-13-14/10/2022 

Let's Organize gr 1 
18/10, 08/11, 13/12/2022, 17/01, 
14/02, 18/04, 09/05/2023 

Actuele uitdagingen voor het sociaal overleg op 
bedrijfsniveau (2022-2023) gr 1 

07/11/2022, 16/01, 13/02, 
17/04/2023 

Sociale Zekerheid toepassingen op de werkvloer en 
in het sociaal overleg op de onderneming (2022-
2023) gr 1 21-22-23-24-25/11/2022 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Werkdruk, stress, burn out & een werkbare 
werkvloer gr 1 12-13-14-15-16/12/2022 

Werkdruk, stress, burn out & een werkbare 
werkvloer gr 2 12-13-14-15-16/12/2022 

Werkdruk, stress, burn out & een werkbare 
werkvloer gr 3 09-10-11-12-13/01/2023 

Inzetten op identiteit op een gepolariseerde en 
diverse werkvloer (2022-2023) gr 1 

02/09, 20-21/12/2022, 
30/06/2023 

Toepassing van sociaal overleg in de onderneming - 
Themadagen (2022-2023)  gr 1 20/01, 03/02, 05/05, 02/06/2023 

Toepassing van sociaal overleg in de onderneming - 
Themadagen (2022-2023)  gr 2 20/01, 03/02, 05/05, 02/06/2023 
Basisvorming V : In een veranderende samenleving 
en bedrijven constructief omgaan met polarisatie op 
de werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. gr 1 09-10-11-12-13/01/2023 
Basisvorming V : In een veranderende samenleving 
en bedrijven constructief omgaan met polarisatie op 
de werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. gr 2 23-24-25-26-27/01/2023 
Basisvorming V : In een veranderende samenleving 
en bedrijven constructief omgaan met polarisatie op 
de werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. gr 3 23-24-25-26-27/01/2023 
Basisvorming V : In een veranderende samenleving 
en bedrijven constructief omgaan met polarisatie op 
de werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. gr 4 06-07-08-09-10/02/2023 
Basisvorming V : In een veranderende samenleving 
en bedrijven constructief omgaan met polarisatie op 
de werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. gr 5 27-28/02, 01-02-03/03/2023 
Basisvorming V : In een veranderende samenleving 
en bedrijven constructief omgaan met polarisatie op 
de werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. gr 6 27-28/02, 01-02-03/03/2023 
Sociaal overleg in het kader van transitie naar een 
ecologische en klimaat neutrale economie (2022-
2023) gr 1 13-14-15/03, 12-13/06/2023 

Syndicaal inzetten van ICT in het sociaal overleg - 
ICT 2 (2022-2023) digitaal gr 2 22-23-24-25-26/05/2023 

Een blik op de cijfers van een onderneming voor 
iedereen EFI 1 (2022-2023) gr 1 Data niet gekend  

Syndicale kijk op de economie in de onderneming 
EFI 2 (2022-2023) gr 1  Data niet gekend 

 

  



 

Sint Niklaas 

 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Syndicaal ICT-gebruik voor vakbondsmilitanten - ICT 1 
(2022-2023) gr 1 05-06-07-08-09/12/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  gr 1 10-11-12-13-14/10/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  gr 2 17-18-19-20-21/10/2022 

Actuele uitdagingen voor het sociaal overleg op 
bedrijfsniveau (2022-2023) gr 1 14/11/2022, 06/02, 13/03, 08/05/2023 

Toepassing van sociaal overleg in de onderneming 
Open Blik  (2022-2023) gr 1 

20/10, 17/11, 15/12/2022, 19/01, 16/02, 
20/04, 25/05/2023 

Werkdruk, stress, burn out & een werkbare werkvloer gr 1 28-29-30/11, 01-02/12/2022 

Toepassing van sociaal overleg in de onderneming - 
Themadagen (2022-2023)  gr 1 16/12/2022, 03/02, 12/05, 16/06/2023 

Basisvorming V : In een veranderende samenleving 
en bedrijven constructief omgaan met polarisatie op 
de werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. gr 1 16-17-18-19-20/01/2023 

Basisvorming V : In een veranderende samenleving 
en bedrijven constructief omgaan met polarisatie op 
de werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. gr 2 23-24-25-26-27/01/2023 

Sociaal overleg in het kader van transitie naar een 
ecologische en klimaat neutrale economie (2022-
2023) gr 1 27-28/02, 01/03, 05-06/06/2023 

 

  



Aalst 

 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  gr 1 10-11-12-13-14/10/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  gr 2 17-18-19-20-21/10/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  gr 3 14-15-16-17-18/11/2022 

Basisvorming I de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg (2022-2023) gr 1 28-29-30/11, 01-02/12/2022 

Toepassing van sociaal overleg in de 
onderneming - Themadagen (2022-2023)  gr 1 

16/12/2022, 27/01, 05/05, 
02/06/2023 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan 
met polarisatie op de werkvloer en het sociaal 
overleg 2022-2023. gr 1 16-17-18-19-20/01/2023 
Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan 
met polarisatie op de werkvloer en het sociaal 
overleg 2022-2023. gr 2 06-07-08-09-10/02/2023 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan 
met polarisatie op de werkvloer en het sociaal 
overleg 2022-2023. gr 3 27-28/02, 01-02-03/03/2023 

Werkdruk, stress, burn out & een werkbare 
werkvloer gr 1 09-10-11-12-13/01/2023 

Sociaal overleg in het kader van transitie naar een 
ecologische en klimaat neutrale economie (2022-
2023) gr 1 15-16-17/03, 08-09/06/2023 

Basisvorming II : de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg in 2021-2022 gr 1 27-28-29-30-31/03/2023 

Syndicaal ICT-gebruik voor vakbondsmilitanten - 
ICT 1 (2022-2023) gr 1 22-23-2-25-26/05/2023 

Actuele uitdagingen voor het sociaal overleg op 
bedrijfsniveau (2022-2023) gr 1  

21/11/2022, 23/01, 06/03, 
24/04/2023 

 

 

  



Ronse 

 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Syndicaal ICT-gebruik voor 
vakbondsmilitanten - ICT 1 (2022-2023) gr 1 19-20-21-26-27/09/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het 
sociaal overleg.  gr 1 05-06-07-20-21/10/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde 
individuele dienstverlening het draagvlak 
van het sociaal overleg versterken 
(Franstaligen) 2022-2023 gr 1 17-18-19/10, 21-22/11/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde 
individuele dienstverlening het draagvlak 
van het sociaal overleg versterken 
(Franstaligen) 2022-2023 gr 2 

23-24-25/11/2022, 12-
13/01/2023 

Werkdruk, stress, burn out & een 
werkbare werkvloer gr 1 

05-06-07/12/2022, 13-
14/03/2023 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief 
omgaan met polarisatie op de werkvloer 
en het sociaal overleg 2022-2023. gr 1 16-17-18-23-24/01/2023 

Onderhandelen en het sociaal overleg van 
de onderneming (Franstaligen 2022-2023) gr 1 19-20/01, 03-04-05/05/2023 

Onderhandelen en het sociaal overleg van 
de onderneming (Franstaligen 2022-2023) gr 2 06-07-08-27-28/03/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het 
sociaal overleg. (Franstaligen) 2022-2023 gr1 19-20-21-27-28/04/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het 
sociaal overleg. (Franstaligen) 2022-2023 gr 2 06-07/02, 24-25-26/04/2023 

Toepassing van sociaal overleg in de 
onderneming - Themadagen (2022-2023)  gr 1 03-17/02, 19/05, 23/06/2023 

 

 


