
Overzicht planning afdelingen vormingsjaar 2022-2023 

 

 

Antwerpen  

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 I : de eerste stappen als afgevaardigde in 
het sociaal overleg in 2022-2023 groep 2 05-06-07-12-13/09/2022 

Basisvorming I : de eerste stappen als afgevaardigde in 
het sociaal overleg in 2022-2023 groep 3 26-27-28/09, 03-04/10/2022 

Basisvorming I : de eerste stappen als afgevaardigde in 
het sociaal overleg in 2022-2023 groep 4 16-17-18-24-25/11/2022 

Basisvorming I : de eerste stappen als afgevaardigde in 
het sociaal overleg in 2022-2023 groep 5 16-17-18-23-24/01/2023 

Basisvorming II : de eerste stappen als afgevaardigde in 
het sociaal overleg in 2022-2023 groep 1 28-29-30/11, 5-6/12/2022 

Basisvorming II : de eerste stappen als afgevaardigde in 
het sociaal overleg in 2022-2023 groep 2 11-12-13-19-20/01/2023 

Basisvorming II : de eerste stappen als afgevaardigde in 
het sociaal overleg in 2022-2023 groep 3 22-23-24/02, 2-3/03/2023 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming II : de eerste stappen als afgevaardigde in 
het sociaal overleg in 2022-2023 groep 4 8-9-10-16-17/03/2023 

Basisvorming II : de eerste stappen als afgevaardigde in 
het sociaal overleg in 2022-2023 groep 5 2-3-4-8-9/05/2023 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 groep 1 15-16-21-22-23/09/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 groep 2 28-29-30/09, 6-7/10/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 groep 3 17-18-19-24-25/10/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 groep 4 16-17-18-23-24/01/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  groep 1 23-24-25/11,  01-02/12/2022 

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 27-28/02, 01-06-07/03/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  groep 4 7-8-9-15-16/06/2023 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming V : In een veranderende samenleving en 
bedrijven constructief omgaan met polarisatie op de 
werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. groep 1 05-06-07-13-14/10/2022 

Basisvorming V : In een veranderende samenleving en 
bedrijven constructief omgaan met polarisatie op de 
werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. groep 2 07-08-14-15-16/11/2022 

Basisvorming V : In een veranderende samenleving en 
bedrijven constructief omgaan met polarisatie op de 
werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. groep 3 14-15-16-21-22/11/2022 

Basisvorming V : In een veranderende samenleving en 
bedrijven constructief omgaan met polarisatie op de 
werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. groep 4 05-06-07-12-13/12/2022 

Basisvorming  VI groep 1 08-09-10-16-17/02/2023 

Basisvorming  VI groep 2 22-23-24-30-31/05/2023 

Basisvorming  VI groep 3 12-13-14-19-20/06/2023 

Basisvorming  VI groep 4 14-15-16-22-23/06/2023 

Mandaatvorming Syndicale Afvaardiging (2022-2023) groep 1 06-07-08-13-14/02/2023 

Mandaatvorming Syndicale Afvaardiging (2022-2023) groep 2 03-04-05-11-12/05/2023 

Mandaatvorming Comité Preventie en Bescherming op 
het Werk (2022-2023) groep 1 22-23-24/02, 02-03/03/2023 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Mandaatvorming Comité Preventie en Bescherming op 
het Werk (2022-2023) groep 2 20-21-27-28-29/03/2023 

Mandaatvorming Ondernemingsraad (2022-2023) groep 1 19-20-21-27-28/04/2023 

Mandaatvorming Ondernemingsraad (2022-2023) groep 2 30-31/05, 01-05-06/06/2023 

Samenwerken in syndicale ploeg met de verschillende 
vertegenwoordigers van de overlegorganen in 2022-2023 groep 1 12-13-14-20-21/10/2022 

Hoe sociaal overleg en syndicaal werk inzetten om 
ongelijkheid tegen te gaan in 2022-2023 groep 1 17-18-19-24-25/10/2022 

Hoe sociaal overleg en syndicaal werk inzetten om 
ongelijkheid tegen te gaan in 2022-2023 groep 2 06-07-08-13-14/02/2023 

Sociaal overleg over stress & pesten op het werk (2022-
2023) groep 1 30/11, 01-02-08-09/12/2022 

Communiceren met de werkvloer als 
werknemersvertegenwoordiging in de onderneming 
(2022-2023) groep 1 14-15-16-22-23/12/2022 

Communiceren met de werkvloer als 
werknemersvertegenwoordiging in de onderneming 
(2022-2023) groep 2 13-14-15-20-21/03/2023 

De impact van maatschappelijke verandering op ons 
sociaal model en het sociaal overleg in de onderneming 
(2022-2023) 
Toekomst sociaal model groep 1 12-13-14-19-20/12/2022 

Sociaal overleg in de onderneming over rechtvaardige 
klimaattransitie (2022-2023) groep 1 15-16-17-23-24/03/2023 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Aan de slag met het JAP in het CPBW groep 1 17-18-19-24-25/04/2023 

Omgaan met een gepolariseerde werkvloer en het sociaal 
overleg in 2022-2023. groep 1 03-04-05-11-12/05/2023 

Aan de slag met de Economische Financiële Informatie in 
de ondernemingsraad van bedrijven sessie 1 in 2022-
2023 groep 1 21-22-23-28-29/11/2022 

Aan de slag met de Economische Financiële Informatie in 
de ondernemingsraad van bedrijven sessie 2 in 2022-
2023 groep 1 25-26-27/01, 02-03/02/2023 

Onderhandelen en overtuigen in het sociaal overleg groep 1 08-09-10-15-16/05/2023 

Dienstverlening en bijstand bij individuele problemen op 
het vlak van sociale wetgeving in de onderneming in 
2022-2023 groep 1 22-23-24-30-31/05/2023 

Sociaal overleg over opleiding en leeftijdsbewust 
personeelsbeleid (2022-2023) groep 1 20-21-27-28/04/2023 

Burn-out en re-integratie in 2022-2023 groep 1 26-27/09, 03-04/10/2022 

Module opstapvorming voor militanten met Nederlands als 
2de taal (2022-2023) groep 1 

14-15-16-19-20/12/2022, 11-12-
13/01, 02-03/02/2023 

 

 

  



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 

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  



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

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 

 

  



 

Limburg 

 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming 1: de eerste stappen als afgevaardigde 
in het sociaal overleg A22 12-13-19-20-21/09/2022 

Basisvorming 1: de eerste stappen als afgevaardigde 
in het sociaal overleg D22 26-27-28/09, 03-04/10/2022 

Basisvorming 1: de eerste stappen als afgevaardigde 
in het sociaal overleg G22 14-15-16-21-22/11/2022 

Basisvorming 1: de eerste stappen als afgevaardigde 
in het sociaal overleg K22 09-10-11-16-17/01/2023 

Basisvorming 2: de eerste stappen als afgevaardigde 
in het sociaal overleg B22 12-13-19-20-21/09/2022 

Basisvorming 2: de eerste stappen als afgevaardigde 
in het sociaal overleg J22 12-13-14-19-20/12/2022 

Basisvorming 2: de eerste stappen als afgevaardigde 
in het sociaal overleg S22 13-14-15-20-21/03/2023 

Basisvorming 2: de eerste stappen als afgevaardigde 
in het sociaal overleg X22 02-03-08-09-10/05/2023 

Basisvorming 2: de eerste stappen als afgevaardigde 
in het sociaal overleg Z22 15-16-22-23-24/05/2023 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 E22 17-18-19-24-25/10/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 F22 14-15-16-21-22/11/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 I22 28-29-30/11, 05-06/12/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 L22 09-10-11-16-17/01/2023 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 N22 23-24-25-26-27/01/2023 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 Q22 27-28/02, 01-06-07/03/2023 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 V22 17-18-19-24-25/04/2023 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal overleg 
versterken 2022-2023 W22 02-03-08-09-10/05/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  O22 06-07-08-13-14/02/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  P22 27-28/02, 01-06-07/03/2023 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  T22 27-28-29-30-31/03/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  AB22 30-31/05, 05-06-07/06/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  AC22 12-13-14-19-20/06/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  AD22 12-13-14-19-20/06/2023 

Onderhandelen en Overtuigen in het sociaal overleg in 
2022-2023 C22 26-27/09, 03-04/10/2022 

Onderhandelen en Overtuigen in het sociaal overleg in 
2022-2023 R22 13-14-20-21/03/2023 

Onderhandelen en Overtuigen in het sociaal overleg in 
2022-2023 AA22 30-31/05, 05-06/06/2023 

Themavorming : samenwerken in de syndicale ploeg H22 28-29-30/11, 05-06/12/2022 

Themavorming : samenwerken in de syndicale ploeg Y22 15-16-22-23-24/05/2023 

Duurzaam energiegebruik en mobiliteit in het sociaal 
overleg 2022-2023 U22 17-18-24-25/04/2023 

 

  



 

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 

 

  



 

West Vlaanderen 

Brugge 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  BV4 03 28-29-30/11/2022 + 09-10/01/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  BV4 06 05-06-07/12/2022 + 16-17/01/2023 

Basisvorming V : In een veranderende samenleving 
en bedrijven constructief omgaan met polarisatie op 
de werkvloer en het sociaal overleg 2022-2023. BV5 02 24-25-26/04, 15-16/05/2023 

Digitalisering  
Digitalisering 
02 27-28/02, 01-20-21/03/2023 

Communicatie Communicatie 
03 13-14-15-27-28/03/2023 

Socio politieke actualiteit SPA 01 06-07-08/02, 06-07/03/2023 
 

  



Kortrijk/Roeselare 

 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 
Basisvorming I de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg (2022-2023) 
franstaligen BV1 01 NN 19-20-21/09, 03-04/10/2022 

Basisvorming I de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg (2022-2023) BV1 02 26-27-28/09, 10-11/10/2022 

Basisvorming I de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg (2022-2023) BV1 03 26-27-28/09, 10-11/10/2022 

Basisvorming 2: de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg BV2 01 19-20-21/09, 03-04/10/2022 

Basisvorming 2: de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg BV2 02 02-03-04-21-22/11/2022 

Basisvorming 2: de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg BV2 03 17-18-19/10, 14-15/11/2022 

Basisvorming 2: de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg 
(franstaligen) BV2 04 NN 17-18-19/10, 07-08/11/2022 

Basisvorming 2: de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg BV2 05 24-25-26/10, 21-22/11/2022 
Basisvorming 2: de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg 
(franstaligen) BV2 06 NN 24-25-26/10, 14-15/11/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 
(Maatwerkbedrijven) BV3 01 BW 26-27-28/09, 10-11/10/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 BV3 02 24-25-26/10, 14-15/11/2022 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 BV3 03 17-18-19/04, 08-09/05/2023 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 (franstaligen) BV3 04 NN 17-18-19/04, 08-09/05/2023 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 (franstaligen) BV3 05 NN 

19-20-21/12/2022 + 13-
14/02/2023 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg. 2022-
2023 voor maatwerkbedrijven BV4 01 BW 

28-29-30/11/2022 + 09-
10/01/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  BV4 02 

28-29-30/11/2022 + 09-
10/01/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  BV4 04 

05-06-07/12/2022 + 16-
17/01/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg. 
(franstaligen) BV4 05 NN 

05-06-07/12/2022 + 16-
17/01/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg. 
(franstaligen) BV4 07 NN 

12-13-14/12/2022 + 23-
24/01/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  BV4 09 

19-20-21/12/2022 + 13-
14/02/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg. 
(franstaligen) BV4 10 NN 24-25-26/04, 15-16/05/2023 
Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan 
met polarisatie op de werkvloer en het sociaal 
overleg 2022-2023. BV5 01 24-25-26/04, 15-16/05/2023 
Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan 
met polarisatie op de werkvloer en het sociaal 
overleg 2022-2023. BV5 03 03-04-05-30-31/05/2023 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan 
met polarisatie op de werkvloer en het sociaal 
overleg 2022-2023.(niet nederlandstaligen) BV5 04 NN 03-04-05-30-31/05/2023 
Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan 
met polarisatie op de werkvloer en het sociaal 
overleg 2022-2023. BV5 06 22-23-24/05, 05-06/06/2023 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan 
met polarisatie op de werkvloer en het sociaal 
overleg 2022-2023.(niet nederlandstaligen) BV5 07 NN 22-23-24/05, 05-06/06/2023 
Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan 
met polarisatie op de werkvloer en het sociaal 
overleg 2022-2023. BV5 08 22-23-24/05, 05-06/06/2023 

Communicatie 
Communicatie 
01 06-07-08/02, 06-07/03/2023 

Communicatie 
Communicatie 
02 27-28/02, 01-20-21/03/2023 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Digitalisering  
Digitalisering 
01 06-07-08/02, 06-07/03/2023 

Digitalisering  
Digitalisering 
03 13-14-15-27-28/03/2023 

Socio politieke actualiteit SPA 02 27-28/02, 01-20-21/03/2023 

Socio politieke actualiteit SPA 03 13-14-15-27-28/03/2023 
 

  



 

Oostende 

 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar 
duurzame bedrijfsoplossingen via het 
sociaal overleg.  BV4 08 

12-13-14/12/2022 + 23-
24/01/2023 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief 
omgaan met polarisatie op de werkvloer 
en het sociaal overleg 2022-2023. BV5 05 03-04-05-30-31/05/2023 

 

 

 

  



Vlaams Brabant 

 

Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming I : de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg in 2022-2023 1 23-24-25/01, 07-08/02/2023 

Basisvorming 2: de eerste stappen als 
afgevaardigde in het sociaal overleg 1 15-16-17-27-28/03/2023 

Basisvorming III : Via verbeterde individuele 
dienstverlening het draagvlak van het sociaal 
overleg versterken 2022-2023 1 24-25-26/04, 02-03/05/2023 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  1 26-27-28/09, 13-14/10/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  2 03-04-05-25-26/10/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  3 17-18-19/10, 14-15/11/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  4 21-22-23/11, 08-09/12/2022 

Basisvorming IV : Stappen zetten naar duurzame 
bedrijfsoplossingen via het sociaal overleg.  5 08-09-22-23-24/05/2023 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan met 
polarisatie op de werkvloer en het sociaal overleg 
2022-2023. 1 01-02-19-20-21/12/2022 
Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan met 
polarisatie op de werkvloer en het sociaal overleg 
2022-2023. 2 16-17-18/01, 02-03/02/2023 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan met 
polarisatie op de werkvloer en het sociaal overleg 
2022-2023. 3 06-07-08-20-21/03/2023 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan met 
polarisatie op de werkvloer en het sociaal overleg 
2022-2023. 4 30-31/03, 19-20-21/04/2023 



Benaming van de vorming Groepen Data vormingen – 2022/2023 

Basisvorming V : In een veranderende 
samenleving en bedrijven constructief omgaan met 
polarisatie op de werkvloer en het sociaal overleg 
2022-2023. 5 01-02-14-15-16/06/2023 

Iedereen aan boord: Diversiteit op de werkvloer 
inclusief 1 21-22-23/11, 08-09/12/2022 

Burn-out en re-integratie 1 14-15-29-30/11/2022 

De rol van het CPBW bij arbeidsongevallen 1 06-07-17-18/10/2022 

De rol van het CPBW bij arbeidsongevallen 2 26-27/01, 09-10/02/2023 

Onderhandelen en overtuigen in het sociaal 
overleg 1 16-17-29-30/11/2022 

Geef pesterijen op de werkvloer geen kans 1 24-25/11, 12-13/12/2022 

Geef pesterijen op de werkvloer geen kans 2 13-14-27-28/02/2023 

Wat is ergonomie en waarom is het zo belangrijk 
bij de mens en zijn werkomgeving 

1 29-30/09, 11-12/10/2022 

Wat is ergonomie en waarom is het zo belangrijk 
bij de mens en zijn werkomgeving 

2 05-06-19-20/12/2022 

Het Sociaal overleg in Comité Preventie en 
Bescherming op het Werk (CPBW) met 
jaaractieplan (JAP) en globaal actieplan (GPP)  
Aan de slag met eigen actiepunten in jaaractieplan 
en globaalactieplan om de veiligheid te verbeteren 1 27-28/04, 11-12/05/2023 

 


