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FORTIO’s populairste opleidingen 
  
 

De eerste weken als leidinggevende  
Vliegende start als nieuwe leidinggevende 

 
Heel wat nieuwe leidinggevenden maken in hun eerste weken vaak één van volgende 
drie fouten: ze profileren zich te sterk, niet sterk genoeg, of adopteren nieuwe 
kunstmatige omgangsvormen. Hoe vermijd je als nieuwe leidinggevende deze valkuilen? 
Verder betekent de nieuwe functie toegenomen verantwoordelijkheid en bijkomende 
functieonderdelen. Kan je de nieuwe functie aanvatten volgens dezelfde werkethos als in 
je vorige functie? Op een kritische manier je werkethos beoordelen en geregelde 
zelfreflectie zijn essentieel om te slagen. 
 
 

Talentmanagement: witte raven detecteren                          
Interne talenten beheren en optimaal inzetten 

 
Weinig bedrijven hebben de reflex om in het eigen korps een zoektocht te starten naar 
bepaalde vaardigheden of talenten. Maar met een doordacht systeem worden interne 
sterktes en vaardigheden niet vergeten en spaar je kostbare tijd en uitgaven in de 
zoektocht naar geschikte functieprofielen. In het licht van besparen, is het daarom een 
logische stap om na te gaan hoe het beschikbare talent zo optimaal mogelijk kan worden 
ingezet. In deze opleiding ontdek je bovendien hoe je medewerkers stimuleert om te 
reflecteren over de eigen vaardigheden en vrijuit te spreken over hun beroepswensen. 
 
 

Ontwikkelgesprekken voor leidinggevenden   
Voor duidelijke en goal-oriented afspraken 

 
Wie al eens een ontwikkelgesprek gevoerd heeft, weet dat er heel wat vaardigheden bij 
komen kijken om zulke gesprekken op een vlotte en efficiënte manier te voeren. Veel 
leidinggevenden ervaren dit soort gesprekken als moeilijk en vinden het een uitdaging 
zich erop voor te bereiden. Om misverstanden en spanning te voorkomen zijn heldere 
communicatie en eenduidige actiepunten nochtans noodzakelijk. In deze opleiding 
overloop je het voorbereidingsproces, het verloop en opvolging van een succesvol 
opvolgingsgesprek. Verder krijg je vitale aandachtspunten en strategieën aangereikt om 
doeltreffend te werk te gaan. 
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Clean-slate beleid op de werkplek: optimale bureau-organisatie 
Bureau-organisatie als grondvoorwaarde voor groei 

 
De succesvolste werkplekken op aarde passen clean desk niet alleen toe voor de 

professionele uitstraling. Je gaat voor clean desk als je volgende doelen wilt 

verwezenlijken: 

1. Je stelt minimalisme in kantoororganisatie voorop.  

2. Je wilt efficiënter te werk gaan door werkgewoontes te optimaliseren 

3. Je wilt de inkomende en uitgaande stroom van informatie systematiseren 

4. Je wilt de papierstroom beheersen en efficiënt archiveren  

Om deze doelstellingen te verwezenlijken vertrekt deze opleiding vanuit de 

werkgewoontes en bureau-organisatie van jouw onderneming. Dan gaat de coach vanuit 

5s –principes met je aan de slag. Je zal namelijk systematisch leren scheiden, schikken, 

schoonmaken, standaardiseren en systematiseren. Clean desk vormt de 

grondvoorwaarde voor ondernemingen die een omgeving willen creëren waarin vlot 

nieuwe of betere werkmethodes aangenomen kunnen worden.  

Bovendien volgt uit een efficiënt beheer van ruimte een doeltreffend gebruik van tijd. En 

dat komt werkefficiëntie alleen maar ten goede.  

 

Vergaderen on the clock 
Doeltreffend en tijdsefficiënt vergaderen 

 
Eén van de grootste klachten in de zakenwereld is de onnodige lengte en inefficiëntie 

van vergaderingen. Dit terwijl het gros van die vergaderingen in 20 minuten 

afgehandeld kunnen worden. Dit vergt wel een andere aanpak. Maar met een kleine 

aanpassing van je gewoontes bespaart iedereen heel wat werk, zowel voor als na de 

vergadering. Om nog te zwijgen van de bespaarde tijd.  In deze opleiding ontdek je hoe je 

steeds de tijdefficiëntie van vergaderingen bewaakt. Bovendien krijg je op interactieve 

wijze de vaardigheden onder de knie die nodig zijn voor het voeren van een planmatige 

vergadering: gesprekstechnieken, effectief beïnvloeden, onderhandelen en 

conflicthantering. Ook gaat er aandacht naar stimulerende vormen om interactie aan te 

wakkeren en de kans te baat te nemen om te brainstormen. 
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Excel Training Day  
Op één dag naar een hoger vaardigheidsniveau 

 
Microsoft EXCEL behoort tot het Microsoft Office pakket waarin gebruiksvriendelijkheid 

troef is. Excel is het toonaangevende spreadsheetpakket onder Windows met vele 

mogelijkheden: rekentabellen, grafieken in alle mogelijke vormen en kleuren, 

rapportering, cijferanalyse en programmering. Een must voor elke computergebruiker. 

Op de Excel Training Day krijg je op structurele en overzichtelijke wijze alle handelingen 

aangeleerd die je voor je job inzet of wilt gaan gebruiken. Je vult eerst een bevraging in. 

Zo krijgt de Excel trainer een beeld van je startniveau en je leerdoelen. Vervolgens werkt 

hij een volledig  maatprogramma uit dat je op korte tijd klaarstoomt om Excel zo 

diepgaand als je maar wil onder de knie te krijgen; Wil je eenvoudige grafieken leren 

maken of sjablonen ontwerpen? Of juist dashboards ontwikkelen en werken met 

macro’s? Alles kan.  

 
 
Winterblues netwerkdag 
Voorbereiden op stress, bore-out en burnout 
 

De winter zit er weer aan te komen. En elk jaar weer steken dè malaises in de 

professionele wereld van vandaag hun kop weer op: burn-out en bore-out. De 

moeilijkheid schuilt erin deze te (h)erkennen wanneer ze zich dreigen voor te doen. 

Symptomen worden vaak des te erger omdat men ze weigert te erkennen, of verkeerd 

identificeert als stress of verstrooidheid.  

Op de Winterblues netwerkdag komen alle medewerkers samen om bewust te worden 

van stress-gewaarwordingen en professioneel welzijn serieus te leren nemen. Doorheen 

de dag leer je de symptomen van burn-out en bore-out herkennen, zowel bij anderen als 

jezelf, je brainstormt in groep over stress-reducerende acties, je krijgt methoden onder 

de knie om preventieve stappen te nemen, je ontleedt bovendien je eigen werkmethodes 

en - ethos om consequent en systematisch burn-out of bore-out te voorkomen.  
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Health coaching 
Een gezondheidsbeleid implementeren op het werk 
 

Wil je preventief werken inzake burn-out, depressie, lichamelijke klachten en sfeer op 

het werk? Wil je uitval verlagen en welzijn op het werk verhogen? Dan is deze opleiding 

voor jou. Middels verhalen uit de praktijk leer je hoe je met kleine veranderingen 

personeel kan stimuleren om hun (mentale) gezondheid serieus te nemen. Je doet 

ideeën op om initiatieven op poten te zetten en leert op een niet-offensieve manier 

gezond werk- en leefgedrag aan te moedigen. Dit is het begin van een gezond bedrijf! 

 

Outputmanagement voor een groeiend personeelsbeleid 
Doordacht en ongecompliceerd personeel opvolgen  
 

Een efficiënt personeelsbeleid moet u in eerste instantie ontzorgen en u een formele en 
objectieve maatstaf geven om de prestaties van uw medewerkers op te volgen.  Verder moet 
het systeem dat u hiervoor gebruikt eenvoudig zijn, alle informatie samennemen en 
gemakkelijk toe te passen zijn. Zonder een doordacht systeem wordt outputmanagement 
bijzonder gecompliceerd en wordt het een huzarenstukje om eerlijk prestaties te evalueren, 
functioneringsbijsturing te voeren of werkuren te verdelen.  
 
Deze opleiding is erop gericht op interactieve wijze tot het meest optimale systeem te komen. 
De coach, met doorwrochte ervaring in personeelsbeleid, vertrekt vanuit uw huidige 
registratie -en outputmanagementsysteem om vervolgens optimalisatiekansen aan te wijzen. 
Vervolgens worden je voorstellen uitgewerkt die uw kantoor of vennootschap het beste 
kunnen dienen. De coach begeleidt je uiteindelijk in de implementatie van je verkozen 
systeem.  
 
 

Top of mind Pitching   
Memorabel presenteren  
 

Hoe begin je aan de voorbereiding van je pitch of presentatie? Als je weleens een presentatie 
gegeven hebt, weet je hoe moeilijk het kan zijn om je ideeën helder en boeiend over te 
brengen. Zelfs als je je inhoud mooi voor elkaar hebt, kan een verkeerde lichaamshouding of 
onaangepast stemgebruik je presentatie of pitch in het water doen vallen. Deze opleiding richt 
zich daarom tot de drie hoofdbestanddelen van een goede pitch: lichaamshouding in functie 
van de boodschap, dynamisch stemgebruik en een uitgekiende taal en zinsconstructie. 
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China Conduct Training 
De gepaste omgangsvormen voor business in China 
 

Al eens zaken gedaan in China of met Chinezen? Dan heb je vast al ontdekt dat een 

gepast decorum een beginvoorwaarde is om zaken te doen. Dit kan voor de doorsnee 

European wel een uitdaging zijn.  In deze training verwerf je de gedragsregels en inzicht 

in de dealbreakers in omgang met Chinese zakenlui. Je bereidt met je trainer, middels 

realistische rollenspellen, de specifieke doelsituaties voor. Je trainer stelt je vervolgens 

op de proef door je verwachtingspatroon om te keren, contingenties aan te geven en 

nieuwe rollenspellen op te zetten. Binnen geen tijd ga je voor succesvolle business met 

Chinezen.  

 

Guerrilla-marketing 
Impromptu en razend doeltreffende marketing acties 
 

Guerrilla-marketing doet wonderen voor het image van een merk. Denk bijvoorbeeld 

aan de customer service verantwoordelijke van Tesco, wiens Facebookreacties op de 

klacht van een klant over een worm in zijn komkommer viraal gingen. Of het reisbureau 

dat hun zomerse aanbiedingen in de sneeuw schreef op voorruiten van geparkeerde 

auto’s. Dit zijn spotgoedkope en spontane acties die in het tijdperk van sociale media 

razendsnel de ronde doen. Wilt u te weten komen hoe uw bedrijf zulke acties kan 

ondernemen? Hoe u uw team tot zo’n brainstormsessie kan brengen? Dit traject brengt 

u er op verrassende wijze toe!  

 

Assertief denken = assertief doen 
Voor duidelijke afspraken en klare taal  
 

In de opleiding 'Assertief communiceren’ vind je antwoorden op de vragen waar iedereen 
weleens mee zit: Hoe benadruk ik op een niet-confronterende manier afspraken en verzeker 
ik vlotte communicatie, ook als het moeilijker is? Deze opleiding reikt je daarom denk-en 
communicatiestrategieën aan om op een heldere en duidelijke manier te kunnen èn durven 
communiceren. Samen met de docent zal je werken aan een gezonde en sterke assertiviteit 
zodat je gemakkelijker op deadlines en afspraken durft staan, zeker als ze niet nageleefd 
dreigen te worden.  
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Taalworkshop Frans, Engels, Duits  
Voor functiegerichte professionele taalvaardigheden 
 

Men denkt vaak: wil men vlotter en meer zelfzeker met een taal aan de slag, dan dient men 
vooreerst grondig inzicht te verwerven in de grammaticale onderbouw. Begrijpen hoe een 
taal werkt, leidt echter niet noodzakelijk tot inzicht hoe je de taal in specifieke situaties dient 
te gebruiken. Wat levert een taalopleiding op als de taalstudenten enkel op papier heel wat 
van een taal weten, maar toch niet vlot schijnen te kunnen spreken.         
                                                                                                                                                                 
In onze taalworkshops en taalbaden hoef je geen onnodige grammaticale onderbouw of lange 
woordenlijsten te doorploegen, maar krijg je een opleiding op maat, gesneden naar de functie 
van de deelnemers. Met behulp van rollenspellen, interactieve drills en on-the-job training 
vergaren de deelnemers in een mum van tijd functiegerichte en direct inzetbare professionele 
taalvaardigheden. 
 
 

Company-voice Training 
Eenvormig en eensgezind communiceren  
 

Al je medewerkers in dezelfde tone of voice laten communiceren? Iedereen in hun geschreven 
klantencommunicatie de waarden van het bedrijf laten uitdragen? Dat bewerkstellig je met de 
opleiding ‘Written excellence’. De deelnemers krijgen vooreerst een grondige analyse van hun 
schrijfgedrag. Vervolgens gaan ze aan de slag met praktische schrijfstrategieën, verwerven ze 
reviseermethoden en leren ze tekst evalueren naar de kernwaarden van het bedrijf. Zo kan je 
rekenen op een consequente, uniforme en klantgerichte tone of voice. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


