
Vormingsaanbod 2022 – Sociale Werkplaatsen 
Prijsoverzicht 

 
Aanbod voor doelgroepwerknemers – incompany 
 

OPLEIDING OPLEIDINGS-VERSTREKKER KOSTPRIJS DATA - LOCATIE  

Heb aandacht voor je rug IDEWE €1035 De opleiding (1 dag) vindt plaats in de werkplaats. 
IDEWE spreekt met jou data en uren af. 

Werken in team 
 

Fasade €2195/ 2 
dagen 

De opleiding (2 dagen) vindt plaats in de werkplaats. 
Fasade spreekt met jou data en uren af. 

Werken in team – deel 2 Fasade €1250/ dag 
 

De opleiding (1 dag) vindt plaats in de werkplaats. 
Fasade spreekt met jou data en uren af. 

EHBO Rode Kruis €840 /1 dag De opleiding (1 dag) vindt plaats in de werkplaats. 
Rode Kruis spreekt met jou data en uren af. 

Veilig werken Tony Devolder €1925 / 2 
dagen 

 

De opleiding (2 dagen) vindt plaats in de werkplaats. 
Tony Devolder spreekt met jou data en uren af. 

Sirk Sekuur – Coachen naar veiligheidscultuur IDEWE €1876 / 2 
dagen 

De opleiding (2 dagen) vindt plaats in de werkplaats. 
IDEWE spreekt met jou data en uren af. 

Omgaan met papieren en budget i-Diverso 
 

€1640 / 2 
dagen 

+ €0.36/km 
 

De opleiding (2 dagen) vindt plaats in de werkplaats. 
I-Diverso spreekt met jou data en uren af. 

http://www.vivosocialprofit.org/content.aspx?PageId=5252
http://www.vivosocialprofit.org/content.aspx?PageId=5254
http://www.vivosocialprofit.org/content.aspx?PageId=5257
http://www.vivosocialprofit.org/OntPOP%20jezelf!%20Voorbereiding%20op%20POP-gesprekken


Computerinitiatie i-Diverso €1530 / 5 
dagdelen 

+ €0.36/km 

De opleiding  (5 keer een halve dag) vindt plaats in de 
werkplaats. I-Diverso spreekt met jou data en uren af. 

Vergroot je veerkracht Kwadraet €1125 /1 dag De opleiding (1 dag) vindt plaats in de werkplaats. 
Kwadraet spreekt met jou data en uren af. 

Sociale conditietraining Kwadraet €2210 / 2 
dagen 

De opleiding (2 dagen) vindt plaats in de werkplaats. 
Kwadraet spreekt met jou data en uren af. 

Klantvriendelijk aan het werk Fasade 

€715 / 1 
dagdeel 

De opleiding (1 dag) vindt plaats in de werkplaats. 
Fasade spreekt met jou data en uren af. 

Kennismaking met videochat I-diverso 

€820/1 dag 
+ verpl. + 
€0.36/km 

 De opleiding (1 dag) vindt plaats in de 
werkplaats. I-Diverso spreekt met jou data en uren af. 

Sterk in je schoenen I-diverso 

€2460 / 3 
dagen 

+ €0.36/km 

 De opleiding (3 dagen) vindt plaats in de 
werkplaats. I-Diverso spreekt met jou data en uren af. 

Oordeel in je voordeel (Omgaan met conflicten) BlaBla 

€2160 / 2 
dagen 

 De opleiding (2 dagen) vindt plaats in de 
werkplaats. BlaBla spreekt met jou data en uren af. 

Diversiteit De Aanstokerij 

€770 /1 dag  De opleiding (1 dag) vindt plaats in de 
werkplaats. De Aanstokerij spreekt met jou data en 

uren af. 

De kracht van verschil De Aanstokerij 

€770 / 1 dag De opleiding (1 dag) vindt plaats in de werkplaats. De 
Aanstokerij spreekt met jou data en uren af. 

Social Media en Veiligheid I-diverso 

€820 / 1 dag 
+ 

0.36/km 

 De opleiding (1 dag) vindt plaats in de 
werkplaats. I-Diverso spreekt met jou data en uren af. 

Op zoek naar geluk De Aanstokerij 

€770 / 1 dag De opleiding (1 dag) vindt plaats in de werkplaats. De 
Aanstokerij spreekt met jou data en uren af. 

 



Aanbod voor omkaderingspersoneel 
 

1. Basiscursus  
 

OPLEIDING OPLEIDINGS- 
VERSTREKKER 

RICHTPRIJS CODE DATA – REGIO 

Basiscursus voor 
assistent 
werkleiders 

Vonst €2865 / 
incompany 

 €318 / 
dlnmer 

LDE-SWP.22-ASS-001 
LDE-SWP.22-ASS-002 

29/04/2022, 06/05/2022, 13/05/2022 
20/10/2022, 27/10/2022, 10/11/2022 

Basiscursus Vonst €6505 / 
incompany 

€903 / dlnmr 

LDE-SWP.22-BO-001 
LDE-SWP.22-BO-002 
LDE-SWP.22-BO-003 
LDE-SWP.22-BO-004 
LDE-SWP.22-BO-005 
LDE-SWP.22-BO-006 
SWP-BWP.22-BO-001 
SWP-BWP.22-BO-002 

06/01 - 13/01 -20/01 - 27/01 - 03/02 - 10/02/2022 Scoutshuis – Antwerpen 
17/02 - 24/02 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03/2022 Vonst – Waregem 
28/04 - 5/05 - 12/05 - 19/05 - 24/05 - 02/06/2022 Arbeidskansen - As 
21/04 - 28/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05 - 02/06/2022 Parothea – Drongen 
08/09 - 15/09 - 22/09 - 29/09 - 06/10 - 13/10/2022 Vonst – Waregem 
15/11 - 22/11 - 29/11 - 6/12 - 13/12 - 20/12/2022 Parothea – Drongen 
12/05 - 19/05 - 02/06 - 09/06 - 16/06 - 23/06/2022  - Romaanse poort – Leuven 
6/10 - 13/10 - 20/10 - 27/10 - 10/11 - 17/11/2022 – Scoutshuis – Antwerpen 

Basiscursus met 
agogische 
voorkennis 

Vonst €6505/ 
incompany 

€903 / dlnmr 

LDE-SWP.22-BO-007 
LDE-SWP.22-BO-008 
LDE-SWP.22-BO-009 
LDE-SWP.22-BO-010 

15/02 - 22/02 - 8/3 - 15/03 - 22/03 - 29/03/2022 Scoutshuis – Antwerpen 
26/04 - 03/05 - 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05/2022 Parothea – Drongen 
06/09 - 13/09 - 20/09 - 27/09 - 4/10 - 11/10/2022 – Arbeidskansen - As 
18/10 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 -29/11/2022 – Romaanse poort - Leuven 

Opfriscursus 
begeleider op de 
werkvloer 

Vonst €1815/ 
incompany 

 

LDE-SWP.22-FRIS-001 10/03 - 17/03/2022 – Parothea - Drongen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. Verdiepingsmodules in open aanbod 
 

OPLEIDING OPLEIDINGS- 
VERSTREKKER 

RICHTPRIJS CODE 
 

DATA – REGIO 

Omgaan met angsten van je 
medewerkers 

Vonst 
 

€104/ dlnmr 
 
€933 / incompany 

LDE-SWP.22-ANG-001-OL 
LDE-SWP.22-ANG-002-OL 

31/03/2022 
27/10/2022 

Maak je werknemers 
klantvriendelijker 

Vonst €134/dlnmr 
 
€933 / incompany 

LDE-SWP.22-VRI-001 
LDE-SWP.22-VRI-002 

25/03/2022 – Vonst – Waregem 
20/10/2022  - Scoutshuis - Antwerpen 

Omgaan met eigen stress en 
emoties als begeleider 

Vonst €268/dlnmr  
 
€1875/incompany 

LDE-SWP.22-EMO-001 
LDE-SWP.22-EMO-002 

03/02 - 10/02/2022 – Romaanse poort – Leuven 
17/11 - 24/11/2022 – Vonst - Waregem 

Coachingsvaardigheden 
Vonst 

€268/dlnmr 
 
€1875/incompany 
 

LDE-SWP.22-COA-001 
LDE-SWP.22-COA-002 

21/03 - 28/03/2022 – Scoutshuis – Antwerpen 
03/10 - 10/10/2022 – Parothea - Drongen 

Omgaan met conflicten  Vonst €208/ dlnmr 
online 
 
€1875/incompany 

LDE-SWP.22-CON-001-OL 
LDE-SWP.22-CON-002-OL 

17/02 - 24/02/2022 
29/09 - 06/10/2022 

Feedback en moeilijke 
gesprekken 

 

Vonst 
 

€164/dlnmr live 
 
€1875/incompany 

LDE-SWP.22-FB-001 
LDE-SWP.22-FB-002 

26/04 - 03/05/2022 – Vonst – Waregem 
1/12 - 08/12/2022 – Arbeidskansen - As 



Doorstroomgericht werken I-diverso €1640 / 
incompany 
 
€142/dlnmr 
 
+ €0.36/km 

LDE-SWP.22-DW-001 
 
LDE-SWP.22-DW-002 

2 dagen vorming van 9u-16u30 
11/02 - 21/02/2022 - Spitaalpoortstraat, Gent 
 
26/09 - 3/10/2022 - Sint-Martensbergstraat - Genk 

Omgaan met psychische 
aandoeningen 

Omegacoaching €3300/incompany 
 
€457/dlnmr live 

LDE-SWP.22-PSY-001 
LDE-SWP.22-PSY-001 

15/03 – 22/03 - 29/03/2022 – Romaanse poort – Leuven 
8/11 – 15/11 – 22/11/2022 – Vonst - Waregem 

Hoe mijn medewerker 
doorstroomklaar maken? 

Mentor vzw €995 / incompany  
 
€120/dlnmr  

SWP-BWP.22-MED-001-OL 
SWP-BWP.22-MED-002-OL 

19/04 - 26/04/2022 
20/09 - 27/09/2022 

Veerkracht in je team I-diverso €820 / incompany 
+ €0.36/km 
 
€161/dlnmr 

SWP-BWP.22-VEE-001-OL 
 
SWP-BWP.22-VEE-002-OL 

7/02/2022 – Online 
 
19/09/2022 - Online 

 
 
 

 

3. Verdiepingsmodules: in company of intercompany* 
 

OPLEIDING OPLEIDINGS- 
VERSTREKKER 

KOSTPRIJS DATA - LOCATIE 

Coachen van werkleiders  Vonst 

€1875 / 
incompany 

 

Omgaan met conflicten Vonst 

€1875 / 
incompany 

 



Aan de slag en werken met POP  Vonst 

€1875 / 
incompany 

 

Technische vaardigheden 
aanleren Vonst 

€1875 / 
incompany 

 

Doorstroomgericht werken 
intervisie  Vonst 

€1875 / 
incompany 

 

Funcionerings- en 
evaluatiegesprekken Escala 

€2200 / 
incompany 

(plus 
verplaatsing) 

 

Alcohol en drugsbeleid VAD 

€490 / 
incompany 

 

Omgaan met agressie Impuls 

€1980 / 
incompany 

 

Omgaan met maatschappelijke 
kwetsbaarheid  i-Diverso 

€1640 / 
incompany 

 
+ €0.36/km 

 

Intervisie begeleiders  Kwadraet 

€1000 / 
incompany 

 

Intervisie medewerkers 
ondersteunende diensten  Kwadraet 

€1000 / 
incompany 

 

De kracht van diverse talenten in 
ons team Mentor vzw 

€ 595 / 
incompany 

 



Zo bouw je je VTO-beleid uit Mentor vzw 

€2485 / 
incompany 

 

Communiceren met anderstalige 
medewerkers voor begeleiders I-diverso 

€ 820 / 
incompany 

 
+ €0.36/km 

Online of live 

Omgaan met armoede en 
diversiteit op de werkvloer Cedes 

€955 / 
incompany 

 

Talenten spotten en pimpen Kwadraet 
€1070 / 

incompany 

 

*alle opleidingen uit het open aanbod kan je ook incompany of intercompany aanvragen. 
 
 


