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Inschrijven doe je 
online vanaf 21 september (08u00).

 
 

Elke workshop heeft een eigen inschrijvingslink   
(zie button naast elke opleiding)

 

Je kan je nog steeds voor meerdere workshops inschrijven, maar dat kan niet langer
in één keer: voor elke workshop gebruik je een andere link. Zo maakt iedereen
evenveel kans een plaatsje te reserveren. We hanteren hierbij het principe ‘first in,
first served’. Dus bedenk vooraf goed welke workshop jouw voorkeur geniet. 

Is een workshop volzet, registreer je op de wachtlijst. Komt er een plaatsje vrij, dan
geven wij je een seintje.

Wil je er zeker bij zijn, zet dan 21 september met stip in je agenda!

De Zuurstofdagen zijn ondertussen een bekend begrip geworden. 
Op 24, 25 en 26 oktober staan 'ontwikkeling en ontmoeting' opnieuw centraal in
ons netwerkhuis. Drie opleidingsdagen met een breed aanbod van boeiende en
verrijkende workshops. 

Delen, Duurzaam en Digitaal inclusief zijn de speerpunten van ons beleidsplan.
Je vindt deze ook terug in het zuurstofaanbod. Digitaal spreekt voor zich, Delen
doen deelnemers tijdens de sessies, en Duurzaam betekent dat we niet alleen
zuurstof proberen bieden, maar ook mikken op grote en kleine blijvertjes.

Op één na, gaan alle opleidingen fysiek door. Toch zijn we de voorbije periode niet
vergeten. Dus indien nodig kan er omgeschakeld worden naar online workshops.
Hopelijk hoeft dit niet het geval te zijn. 

Doorblader de brochure, maak je keuze, schrijf je in en neem deel!

We wensen je alvast heel veel zuurstof toe. Zuurstof voor jezelf, op en naast het
werk.

Wij kijken er naar uit. Jij ook? 
Graag tot dan!

Het Taborgroep-team 
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Hoe inschrijven?

Afwezig?

Kan je niet aanwezig zijn, verwittig ons dan
minimum 24 uur vooraf (zuurstof@tabor.be). 
Bij afwezigheid zonder verwittiging vooraf zal er
een no show fee van €50 aangerekend worden.  

Om onze workshops
gratis 

te kunnen blijven
aanbieden, rekenen wij
op jouw aanwezigheid! 

NIEUW
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Hoe deelnemen?

Actieve hoop - Ilse Simoens, Troubadour van Actieve hoop

Oplossingsgericht aan de slag: doen wat werkt - Hannelore Volckaert, Taborgroep

Help, mijn project/werkgroep draait in de soep - Melissa Plasschaert, Taborgroep

Snel en efficiënt stress en spanning loslaten met TRE - Karin Nolmans, DialoogPlus

Verbindend communiceren - 

Slim zitten voor de telewerker - Bram Van de Velde, Idewe

Inspirerend coachen - Eva Lemay, Taborgroep

Eerste Hulp Bij Ongemakken ... in MS Teams - Tom Demeulenaere, Taborgroep/De Vierklaver

Proeven  van mindfulness en zelfcompassie - Tom Dewettinck, Taborgroep

Mocht het nodig zijn, kan er vlot omgeschakeld worden naar online workshops. 

Op één na, gaan alle workshops offline door.

De workshop 'Zelfzorg is een werkwoord' gaat door in Drongengoedbos, Aalter
De workshop 'Slim zitten voor de telewerker' gaat online door. 

Locatie:   Taborgroep Netwerkhuis, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent.

met uitzondering van:
 

De workshops starten stipt op het aangegeven uur. 

Zelfzorg is een werkwoord - Lieve Peeters, Taborgroep

Toolkit  4 MS Teams - Tom Demeulenaere, Taborgroep/De Vierklaver

Trauma & herstel - Sylvie De Paepe, Praktijk Muze

Nieuw talent vinden is niet vanzelfsprekend. Het vergt moed!
 

Mieke Van Gramberen - Netwerkdirecteur Taborgroep

Inspiratieavond:

Een duurzaam HR-beleid vorm geven: een kapstok - Eva Lemay, Taborgroep

Veerle Follens, Taborgroep & 
Tom Demeulenaere, Taborgroep/De Vierklaver



Inschrijven

maandag
24 oktober

13u30-16u00
 

Locatie:
Netwerkhuis

Molenaarsstraat 26, Gent
 

Begeleiding:
Eva Lemay,

Taborgroep
 

maandag
24 oktober

9u30-16u00
 

Locatie:
Netwerkhuis

Molenaarsstraat 26, Gent
 

Begeleiding:
Tom Dewettinck,

Taborgroep
 

In deze sessie duiken we de praktijk in van mindfulness en zelfcompassie. 

Mindfulness (of volle aandacht) is meer dan een modewoord of een hype. Het is een
wetenschappelijk aangetoonde effectieve manier om beter om te gaan met stress en
drukte, met de vloedgolf aan veranderingen en onzekerheid die we bijna dagelijks ervaren. 
Je zal zien dat mindfulness niet mogelijk is zonder mildheid en zelfcompassie. Een gebrek
aan mindfulle zelfcompassie kan leiden tot burn-out en compassiemoeheid.

Positief gesteld: mindfulness en zelfcompassie integreren in je leven leidt o.a. tot meer
motivatie, betrokkenheid, effectiviteit en betere communicatie. We doen oefeningen en
meditaties die je ook thuis en op het werk kan doen. Je gaat naar huis met concrete
inzichten én een praktische toolbox die jou kunnen helpen om duurzaam voor jezelf en
anderen te zorgen. 

Deelnemers dragen comfortabele kledij en warme kousen en brengen een yogamatje 
(evt. een dekentje) mee.  

Proeven van mindfulness en zelfcompassie 

Pauzes

Zowel in de voormiddag als in de
namiddag is er in elke workshop
een korte break voorzien. 

De middagpauze gaat door tussen
12u30 en 13u30. 

Tijdens alle pauzes kan je gratis
genieten van koffie, thee of water. 

Lunch

bij je inschrijving!
Reserveer je broodjeslunch

€ 6 voor 3 belegde broodjes 
Betaal ter plaatse (cash of Payconiq)

Opgelet: je kan ter plaatse GEEN broodjes meer bestellen!  

Elke organisatie is bezig met selecties, met functioneringsgesprekken, met de zorg voor
loopbanen, met evalueren, … Elke organisatie heeft te kampen met medewerkerstekort,
met medewerkers die uitvallen, medewerkers die herintreden. Allemaal activiteiten die de
kern van ons medewerkersbeleid raken. 

Maar hoe geven we medewerkersbeleid krachtig inhoud? Hoe zorgen we voor een
gedragen, inhoudelijk duurzame basis van onze kijk op medewerkersbeleid? 

We werkten binnen de Taborgroep een referentiekader uit, dat de basis kan vormen en
jouw organisatie kan inspireren. Een kapstok om je eigen medewerkersbeleid tegen het
licht te houden, of duurzamer vorm te geven. In deze sessie willen we dit instrument
voorstellen en aan de hand van een paar tools toetsen aan de praktijk.
 
Doelgroep: HR-verantwoordelijken, leidinggevenden.  

Een duurzaam HR-beleid vorm geven: een kapstok 

 

Jouw eigen lunchpakket meebrengen mag natuurlijk ook.

Inschrijven

https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-een-duurzaam-hr-beleid-vorm-geven-een-kapstok-2410-382867957367
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-een-duurzaam-hr-beleid-vorm-geven-een-kapstok-2410-382867957367
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-proeven-van-mindfulness-en-zelfcompassie-2410-381674587967
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-proeven-van-mindfulness-en-zelfcompassie-2410-381674587967


(ter plaatse te betalen)

Trauma en herstel

    Impact & Mechanismen van trauma: Wat is trauma? Hoe nestelt trauma zich in ons?
Wat gebeurt er dan precies in je hart, je lichaam en je geest? Welke impact kan trauma
nog hebben op ons leven?
Herstel van trauma: Mogelijk signaalgedrag bij mensen met traumatische ervaring(en). 
Praktische tools: Hoe ondersteun je kinderen, jongeren en volwassenen in hun herstel?
Op welke manier ga je best met hen om (do’s & don’ts)? Hoe versterk je hun veerkracht
na trauma?

In je job als hulpverlener, (zorg)leerkracht, maatschappelijk werker, opvoeder, verpleger, ...
bots je op levensverhalen vol passie en vreugde, maar ook verhalen van twijfels, angsten
of zelfs trauma. Wat gebeurt er dan en hoe ondersteun je mensen in hun herstel?
 
In deze interactieve, ervarings- en oplossingsgerichte vorming komen volgende thema's
aan bod:

 
Deze workshop richt zich tot hulpverleners, (zorg)leerkrachten & andere ondersteuners
(0de & 1stelijnshulpverlening).

maandag
24 oktober

10u00-16u30
 

Locatie:
Netwerkhuis

Molenaarsstraat 26, Gent
 

Begeleiding:
Sylvie De Paepe,

Praktijk Muze

Basisprincipes & praktische tools 
bij het omgaan met en herstel van traumatische ervaringen

Je herkent het misschien wel: je wil de andere iets zeggen, maar het effect blijkt anders uit
te draaien dan je verwacht en bedoelt. In plaats daarvan krijg je een heftige tegenreactie, of
de andere gaat zwaar in de verdediging. 
Wanneer we erin slagen verbindend te communiceren, dan wordt de andere veel meer
uitgenodigd constructief te reageren. Tegelijk is dat een vorm van zelfzorg: slaag ik erin te
verwoorden wat ik voel bij deze situatie en waar ik zelf behoefte aan heb? 

Tijdens deze workshop leren we waar verbindend communiceren uit bestaat, en vooral hoe
we dat kunnen toepassen: in het werken met cliënten, met collega’s, thuis. We leren de
bouwstenen van verbindende communicatie kennen en passen ze toe op dagelijkse
situaties. Je gaat naar huis met een aantal concrete tips én hebt een eerste keer grondig
kennisgemaakt met verbindend communiceren.

Deze workshop is een mix tussen een online en een offline aanbod: je kan een online deel
thuis of op het werk verwerken, en we koppelen daar een workshop in groep aan in het
netwerkhuis. 

Verbindend communiceren
maandag

24 oktober
09u30-15u30

 
Locatie:

Netwerkhuis
Molenaarsstraat 26, Gent

 
Begeleiding:

Veerle Follen,
Taborgroep

&
Tom Demeulenaere,

Taborgroep/De Vierklaver

Inschrijven

Inschrijven

https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-verbindend-communiceren-2410-382892099577
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-verbindend-communiceren-2410-382892099577
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-trauma-herstel-2410-382884356417
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-trauma-herstel-2410-382884356417


Definities van een project, werkgroep.
De rol en positie van de ‘trekker’/projectleider/werkgroepleider.
Overzicht van de meest voorkomende knelpunten waar projectteams/werkgroepen
tegenaan lopen en bijhorende set aan mogelijke oplossingen die zich al bewezen hebben.
Dit aangevuld met ervaringen en beste praktijken uit de groep.
Aan de slag met eigen werkcasussen.
Ontdekken van en uitproberen van tools die ondersteunend kunnen zijn in je project- of
werkgroepmanagement.

Trek je (voor het eerst) een project of werkgroep? Loop je hierbij ook soms tegen problemen
aan waar je niet meteen een oplossing voor vindt? Of moet je nog starten en dus op zoek naar
praktische tips om goed te beginnen? Dan is deze interactieve opleidingsdag iets voor jou.

Op het programma?

Na afloop beschik je over de nodige kennis en inzichten om je projectgroep/werkgroep te
leiden en een extra shot zelfvertrouwen om je rol als leider met verve te vervullen.
 

Deze opleidingsdag is zowel voor ervaren als voor startende trekkers van projecten en
werkgroepen.  

Help, mijn project/werkgroep draait in de soep
dinsdag

25 oktober
9u-16u30

 
Locatie:

Netwerkhuis
Molenaarsstraat 26, Gent

 
Begeleiding:

Melissa Plasschaert,
Taborgroep

Inschrijven

Je bent leerkracht, verpleegkundige, opvoeder; je bent vader/moeder; je bent collega, vriend/
vriendin en misschien kreeg je ook de kans stagebegeleider, stagementor of coach te worden. 
Veel rollen waarin je mensen feedback geeft, mensen stuurt, mensen begeleidt, waarin je
mensen uitdaagt te groeien. Wie wil je voor hen zijn? Wat wil je voor hen betekenen? Wat doe
je met hen? En wat doen zij met jou? 

Tijdens deze interactieve dag gaan we op introspectie, verkennen we onze eigen energie-
gevers en -nemers. We verkennen hoe je er nog beter in slaagt een positieve, motiverende,
inspirerende coach te zijn voor jouw stagiair, jouw nieuwe collega, jouw zoon of dochter. 

De opleiding is voor iedereen die mensen begeleidt en bereid is om in eigen boezem te kijken.

Inspirerend coachendinsdag
25 oktober

9u00-16u30
 

Locatie:
Netwerkhuis

Molenaarsstraat 26, Gent
 

Begeleiding:
Eva Lemay, Taborgroep

Inschrijven

Inschrijven mogelijk vanaf 21 september (08u00)

Hoe online inschrijven?

Klik op de button 'Inschrijven' naast de opleiding van je keuze.
De inschrijvingstool opent zich. Klik op 'Registreren' en dan op 'Registreer'
Vul de juiste contactgegevens in (nl. die van de deelnemer) en bevestig door terug
op 'Registreer' te klikken. 

de bevestigingsmail voor deelname, 
de link voor deelname aan online workshops, 
voorbereidende documenten en opdrachten bij o.a. blended learning,
het vormingsattest,

Deze contactgegevens worden enkel gebruikt in functie van de opleiding. 

Het correcte e-mailadres van de deelnemer is hierbij heel belangrijk!
 Dit voor het toesturen van:

en het verlenen van toegang tot het digitale platform met de opleidingsdocumenten.

NIEUW
Elke workshop heeft een inschrijvingslink

https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-help-mijn-projectwerkgroep-draait-in-de-soep-25-10-382894767557
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-help-mijn-projectwerkgroep-draait-in-de-soep-25-10-382894767557
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-inspirerend-coachen-2510-382902169697
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-inspirerend-coachen-2510-382902169697


Angst, boosheid, verdriet, stress en trauma laten sporen na die zich onbewust opstapelen
in je spieren. Dat leidt tot klachten zoals rugpijn, schouder- en nekpijn, darmklachten of
slapeloosheid. 

TRE - Tension & Trauma Release Exercises - zijn een serie oefeningen om deze chronisch
aanwezige spanning op een lichte fysieke manier te ontladen. TRE is een fantastische
techniek, omdat het zo eenvoudig, veilig en effectief is om spanning en stress los te laten.
Het helpt jou om terug rustig te worden en in evenwicht te komen. Je kan TRE ook
preventief doen.

Praten tijdens de workshop hoeft niet als je daar geen zin in hebt. Gewoon de oefeningen
doen en je lichaam doet het werk voor jou. Felle gevoelens worden zo getemperd en
vinden een andere weg naar buiten. Nadien voel jij je heerlijk ontspannen. 

Deze dag is voor iedereen die een manier wil vinden om eigen dagelijkse stress te
verminderen. Door actieve deelname ervaar je zelf de effecten en de kracht van TRE. 
Je hoeft niet sportief of lenig te zijn. De oefeningen zijn aanpasbaar op elk niveau.

Draag losse kledij en breng een matje, een deken en/of kussen mee.

Snel en efficiënt stress & spanning loslaten 
met TRE

dinsdag
25 oktober

9u-16u30
 

Locatie:
Netwerkhuis

Molenaarsstraat 26, Gent
 

Begeleiding:
Karin Nolmans,

DialoogPlus

Inschrijven

Je kunt pas goed voor iemand zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Zeker voor een
hulpverlener zou zelfzorg bovenaan de agenda moeten staan. Toch worden velen vroeg of
laat getroffen door chronische stress en burn-out. Een belangrijke buffer hiertegen is
zelfzorg. 

Zelfzorg is de capaciteit om zorgzaam om te gaan met jezelf, om je bewust te zijn van je
eigen noden en behoeften door er aandacht aan te geven. Dit gaan we doen tijdens deze
workshop. We gaan kijken hoe het hier en nu zit met onze basisbehoeften van gezond
leven. Verbinding maken met jezelf, betekent aandacht geven aan de lagen die meer naar
de kern gaan, je binnenste lagen. Wat heb ik op dit moment nodig om mijn werk met
voldoende goesting te doen en te blijven doen? Hoe kom en blijf ik in mijn flow? Hoe
behoud ik mijn engagement, mijn bevlogenheid? 

Tijdens deze sessie gaan we ‘proeven van zelfzorg’. Je krijgt inzicht in wat zelfzorg voor jou
kan betekenen en hoe je er concreet mee aan de slag kan. 

Indien voldoende interesse zal er een zelfzorg-traject van enkele dagen georganiseerd
worden. Iets voor jou? Laat het weten aan Lieve.Peeters@tabor.be.

Zelfzorg is een werkwoord 
dinsdag

25 oktober
10u00-14u30

 
Locatie:

Drongengoedbos, Ursel
(de juiste startplaats

en de voorbereidende
opdracht worden nog per

mail gecommuniceerd)
 

Begeleiding:
Lieve Peeters,

Taborgroep

Inschrijven

https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-snel-en-efficient-stress-en-spanning-loslaten-met-tre-2510-382907415387
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-snel-en-efficient-stress-en-spanning-loslaten-met-tre-2510-382907415387
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-zelfzorg-is-een-werkwoord-2510-382911387267
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-zelfzorg-is-een-werkwoord-2510-382911387267


De omvang van de globale uitdagingen waarmee we vandaag geconfronteerd worden, kan
overweldigend zijn. Ervaar je daardoor machteloosheid, frustratie en radeloosheid in jezelf
en in jouw omgeving? Ben je op zoek naar ruimte voor herbronning, inspiratie en verbinding
te midden van al wat gaande is? Wil je een beter evenwicht vinden tussen de zorg voor de
Aarde en haar bewoners en de zorg voor jezelf? Wil je samen ontdekken wat ieders unieke
bijdrage kan zijn in deze bijzondere tijd van grote veranderingen? Dan is Actieve hoop zeker
iets voor jou. 

Tijdens de workshop nodigen we je uit om je kracht, moed, innerlijke rust en veerkracht te
vergroten. Door je te verbinden met het web van het leven, ontwikkel je een nieuwe kijk op
het leven die je ondersteunt om verder in vertrouwen op pad te gaan. Deze krachten kan
ieder van ons goed gebruiken in de wereld van vandaag. 

Hiervoor maken we gebruik van het “verbindingswerk” van de Amerikaanse ecofilosofe
Joanna Macy. Deze ervaringspraktijk baseert zich op oude spirituele tradities, diepe
ecologie, ecopsychologie en systeemdenken. 

De workshop is voor iedereen die geïnteresseerd is in innerlijke transitie. Geen voorkennis
vereist.

Actieve hoop
woensdag

26 oktober
09u30-15u30

 
Locatie:

Netwerkhuis
Molenaarsstraat 26, Gent

 
Begeleiding:

Lut De Nayer &
Ilse Simoens,

Troubadours van
Actieve hoop

Inschrijven

Je moet af en toe een vergadering bijwonen of zelf plannen in Teams, maar er loopt
haast altijd wel iets mis? Je ziet het telkens als een opgave van jewelste?

In deze workshop staan we stil bij de basis, en delen we tips & tricks. Je brengt je eigen
laptop mee, en we zorgen samen dat een online vergadering niet zo’n grote opgave meer
voor je is. Kleine problemen met micro of vervelende meldingen fiksen we samen.

Doelgroep: mensen die regelmatig een vergadering in Teams moeten plannen. Teams is
niet helemaal nieuw voor je, maar je ervaart over onvoldoende basis te beschikken om
met enig comfort die vergaderingen te plannen of in goede banen te leiden.

Eerste Hulp Bij Ongemakken ... in MS Teamswoensdag
26 oktober

9u30u-12u30
 

Locatie:
Netwerkhuis

Molenaarsstraat 26, Gent
 

Begeleiding:
Tom Demeulenaere,

Taborgroep/De Vierklaver

Dat online vergaderen lukt je wel, maar echt happy wordt niemand er van? Men ervaart het
als een passief en vervelend gebeuren? Je wil er meer dynamiek in krijgen maar “dat kan
toch helemaal niet in een online vergadering?”

In deze workshop staan we stil bij het ‘activeren’ van mensen in een Teamsvergadering. Zo
kan je niet alleen de vergaderagenda delen, er zijn veel méér dingen om je ‘deel-knop’ voor
te gebruiken. En dat kan ook met wat luchtigheid.

Doelgroep: je leidt af en toe een vergadering in Teams, maar je ervaart dat die minder
energie geven aan deelnemers dan je zou willen, en je vindt het zelf misschien ook lastig?
Je beschikt over een basis rond die Teams: een vergadering plannen kan je goed, de
techniek wil best wel met je mee, maar je wil er graag meer uit halen.

Geen gebruiker van Microsoft Teams maar van Zoom? Jij bent ook welkom!

Toolkit 4 MS Teams
 hoe zorg ik dat mensen actief deelnemen?

woensdag
26 oktober

13u00u-16u00
 

Locatie:
Netwerkhuis

Molenaarsstraat 26, Gent
 

Begeleiding:
Tom Demeulenaere,

Taborgroep/De Vierklaver

Inschrijven

 Inschrijven

https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-eerste-hulp-bij-ongemakken-in-ms-teams-2610-382928939767
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-eerste-hulp-bij-ongemakken-in-ms-teams-2610-382928939767
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-toolkit-4-ms-teams-2610-382933021977
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-toolkit-4-ms-teams-2610-382933021977
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-actieve-hoop-2610-383395926537
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-actieve-hoop-2610-383395926537


Stel, je komt op station Gent aan het loket en je zegt: 'Ik wil niet naar Drongen en ook niet
naar Oostende. En ik wil ook niet naar Brussel'. Wat zal men dan tegen je zeggen?
Vooraleer je als cliënt, hulpverlener of leidinggevende in 'de trein stapt', is het belangrijk te
weten waar je naartoe wil, wat je doel precies is. En daar kan oplossingsgericht werken je
prima bij helpen.
Oplossingsgericht werken is een activerende, respectvolle, pragmatische en waarderende
aanpak die je inzet tijdens individuele gesprekken, intervisie, (team-)coaching,
bemiddeling, enz. Het helpt mensen of groepen (weer) grip te krijgen op de situatie, met
focus op wat écht effectief is.
Hierdoor kom je met oplossingsgericht werken in kortere tijd tot gewenste resultaten.

Het oplossingsgerichte denkkader gaat er bovendien van uit dat mensen en groepen zélf
weer verder kunnen komen. Het doel is dus ook om cliënt, collega of team in een korte tijd
zelfstandig op weg te helpen.

'Problem talk creates problems, solution talk creates solutions' (Steve De Shazer) Tijdens
deze zuurstofdag dompelen we je een ganse dag onder in het oplossingsgericht werken,
en we maken het daarbij heel concreet.
Op het eind van de dag beschik je over een pak inzicht én over methodieken en tools om
meteen mee aan de slag te gaan.

Oplossingsgericht aan de slag: doen wat
werkt 

woensdag
26 oktober

9u00u-16u30
 

Locatie:
Netwerkhuis

Molenaarsstraat 26, Gent
 

Begeleiding:
Hannelore Volckaert,

Taborgoep

Door tal van technologische ontwikkelingen zijn de meeste werknemers niet langer
gebonden aan een fysieke werkplek op kantoor. En dus werken steeds meer mensen
van thuis uit. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat werknemers meer klachten
ondervinden bij het telewerk. 65% van alle beeldschermwerkers zitten vaak langer
dan 1 uur continu stil. 72% heeft problemen bij de instelling van de werkpost. 46%
heeft klachten van oogvermoeidheid. 48% heeft rugproblemen. (Cijfers uit de
OptiDesk-bevraging - IDEWE 2018)

Hier willen we een antwoord op bieden door werknemers de correcte adviezen te
geven om hun thuiswerkplek correct in te stellen. 

De workshop is heel praktisch en participatief. We bespreken stap voor stap hoe je
bureau thuis zo optimaal mogelijk in te richten. Er wordt gewerkt rond de positieve
gezondheidseffecten van een ergonomische opstelling van de beeldschermwerkplek,
van meer bewegen en een aangename werkomgeving. Na de workshop zal elke
deelnemer ook bewuster omgaan met zitten en voor zichzelf weten welke acties te
nemen. 

De online workshop duurt 1 uur en richt zich tot alle werknemers die op structurele,
occasionele of verplichte basis telewerken. De deelnemer neemt bij voorkeur deel
vanaf de telewerkpost. 
We werken via het platform ‘Microsoft Teams’.

Slim zitten voor de telewerker
woensdag

26 oktober
09u00u-10u00

 
ONLINE:

 

Begeleiding:
Bram Van de Velde,

IDEWE

Workshop volzet?
 

 Geen nood!
Bij voldoende interesse

lassen we een
bijkomende sessie in van

10u30 tot 11u30
 

Interesse?
Plaats je op de wachtlijst

Inschrijven

Inschrijven

https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-oplossingsgericht-aan-de-slag-2610-382917666047
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-oplossingsgericht-aan-de-slag-2610-382917666047
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-slim-zitten-voor-de-telewerker-2610-online-382862771857
https://www.eventbrite.be/e/tickets-o2-slim-zitten-voor-de-telewerker-2610-online-382862771857


 

De arbeidsmarkt staat in brand en de krapte wordt steeds nijpender. Vele organisaties
ondervinden dit aan den lijve. 
Hoe zorg je ervoor dat je nieuw talent vindt en aan je bindt? Hoe creëer je een context
waarin mensen het beste van zichzelf kunnen (blijven) geven? Een context waarin
mensen mét goesting aan de slag gaan. 

Organisaties worden uitgedaagd om kleur te bekennen. Wat mogen mensen verwachten?
Hoe onderscheidt jouw organisatie zich van andere? Hoe pak je dat aan? 
Organisaties worden uitgedaagd om hun rekrutering en selectie te herzien. Als men de
krapte het hoofd wil bieden zal men breder en diverser moeten rekruteren, met
voorkennis en zonder vooroordelen. Welke voorbeelden zijn inspirerend? 
Welke troef hebben organisaties die zich in een netwerk bewegen? Welke meerwaarde
kan je samen realiseren? Iets dat een individuele organisatie niet of veel moeilijker lukt?
Samen sterk in het (net)werk! 

Mieke vertelt er jou alles over op onze inspiratieavond.

Nieuw talent vinden is niet vanzelfsprekend.
Het vergt moed! 

dinsdag
25 oktober

 
 
 

 18u00
 

 18u30
 

 20u15
 
 

Locatie:
Netwerkhuis

Molenaarsstraat 26, Gent
 
 

werkte rond 'arbeidsmarkt' en ligt mee
aan de basis van o.a. de uitbouw van
een activerend arbeidsmarktbeleid, de
loopbaandienstverlening, de diensten-
cheques, de ervaringsbewijzen. 

INSPIRATIEAVOND

ontvangst met 
hapje en drankje:

 
 start lezing:

 
napraten:

 

medewerkers, directieleden, 
bestuurders van de partnerorganisaties
van de Taborgroep zijn van harte
welkom.
Ken je nog geïnteresseerden? Breng
gerust iemand mee.

18u00: ontvangst met hapje en   

 18u30: start lezing 

 20u15: mogelijkheid tot napraten 

                     drankje 

Doelgroep Programma

Inschrijven

Mieke deed onderzoek en begeleidde organisaties in kader van innovatief organiseren
(als algemeen directeur van Flanders Synergy – nu Workitecs) waarbij men op zoek ging
naar wat mensen motiveert om in organisaties het beste van zichzelf te geven.

Recent startte Mieke als netwerkdirecteur van de Taborgroep.

Mieke Van Gramberen 

https://inspiratieavond-okt2022.eventbrite.be/


Bereikbaarheid Netwerkhuis

Met de wagen
Het Netwerkhuis ligt binnen de lage-emissiezone van Gent. De parking van het AZ Sint-Lucas
valt hier net buiten. Kom je met de wagen, maak dan gebruik van deze parking (inrit via
Blaisantvest). 
Ga te voet verder en volg de peilen 'Taborgroep' tot aan ons Netwerkhuis. Vraag bij het
aanmelden naar je gratis parkeerticket.

Denk eraan: de straten rondom het netwerkhuis zijn allemaal betalend parkeren.

Carpoolen met collega’s is een vaak gebruikte formule tijdens de Zuurstofdagen.

Met de fiets
De snelste weg met de fiets vind je op de fietsrouteplanner van de stad Gent. In de tuin is een
fietsenstalling voorzien om je fiets veilig te plaatsen. Je kunt de tuin bereiken via het zwarte
hekken (schuin tegenover Molenaarsstraat 111a). Vergeet je fiets niet op slot te zetten. 

Met het openbaar vervoer
Er zijn verschillende haltes van het openbaar vervoer op wandelafstand van de Taborgroep
(Molenaarsstraat 26). Raadpleeg hiervoor https://www.delijn.be/nl/routeplanner/

Het programma van de Zuurstofdagen werd
samengesteld door de adviseurs van de
Taborgroep

Voor bijkomende info: zuurstof@tabor.be

Molenaarsstraat 26
9000 Gent

 
www.taborgroep.be
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