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Kalender open opleidingen najaar 2018 
 

 Al onze opleidingen worden ook incompany gegeven. Contacteer ons via vraag@atmetis.be 
voor prijzen en meer informatie. 

 
 Voor meer gedetailleerde info over onze opleidingen: vraag@atmetis.be  

 
 Al onze opleidingen komen in aanmerking voor subsidies via Cevora of de KMO-Portefeuille. 

 
 
 

september 
 

Sociale wetgeving dienstencheques 

Deze opleiding is bedoeld voor dienstencheque-consulenten: 
• Wat is een dienstencheque ? 
• Wettelijk kader dienstencheque-sector 
• Wie of wat is Sodexo ? 
• Welke werkzaamheden mag een poetshulp al dan niet uitvoeren ? 
• Wat moet je weten over contracten en verloning? 
• Wat moet je weten over rechten en plichten van de poetshulp t.o.v. de werkgever? 
• Wat zijn de verplichtingen en eventuele sancties voor de werkgever? 
• ….. 
 
Kortom, na deze 2-daagse opleiding ben je voorbereid op alle mogelijke situaties die je in jouw job als 
dienstencheque-consulent kan tegenkomen als het gaat over de sociale wetgeving. 

Prijs € 523 

Locatie Campus Syntra Leuven, Geldenaaksebaan 237, 3001 Leuven 

Duur 2 dagen  

Datum 19/09/2018 + 26/09/2018 

Doelgroep consulenten dienstencheques 

Inschrijven Klik hier  

 

  

mailto:vraag@atmetis.be
mailto:vraag@atmetis.be
https://www.atmetis.be/opleidingskalender/sociale-wetgeving-dienstencheques-leuven-19092018-26092018-tweedaagse-opleiding/
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oktober 
 

Sociale wetgeving dienstencheques 

Deze opleiding is bedoeld voor dienstencheque-consulenten: 
• Wat is een dienstencheque ? 
• Wettelijk kader dienstencheque-sector 
• Wie of wat is Sodexo ? 
• Welke werkzaamheden mag een poetshulp al dan niet uitvoeren ? 
• Wat moet je weten over contracten en verloning? 
• Wat moet je weten over rechten en plichten van de poetshulp t.o.v. de werkgever? 
• Wat zijn de verplichtingen en eventuele sancties voor de werkgever? 
• ….. 
Kortom, na deze 2-daagse opleiding ben je voorbereid op alle mogelijke situaties die je in jouw job als 
dienstencheque-consulent kan tegenkomen als het gaat over de sociale wetgeving. 

Prijs € 523 

Locatie De Finale, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 

Duur 2 dagen  

Datum 3/10/2018 + 5/10/2018 

Doelgroep consulenten dienstencheques 

Inschrijven Klik hier  

 

Verzuimbeleid 

Je leert meer over verzuim en de achterliggende oorzaken hiervan. Hoe voorkomt je een hoog 
verzuimpercentage en hoe ga je om met werknemers met een te hoog verzuim? Hoe krijg je hen terug 
permanent actief op de werkvloer?  
Met een acteur als gesprekspartner leer je goede gesprekken voeren met jouw werknemers als het gaat 
over verzuimgesprekken.  

Prijs € 1334 

Locatie De Finale, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 

Duur 2 dagen  

Datum 4/10/2018 + 11/10/2018 

Doelgroep mensen die dagelijks arbeiders aansturen binnen diverse sectoren 

Inschrijven Klik hier  

 

Getting-Things-Done 

In deze opleiding leer je aan de hand van de GTD- methode minder stress en meer controle te krijgen 
over je werk. Er worden methodieken aangeleerd om efficiënter te werken, prioriteiten te stellen en de 
overvloed aan e-mails en to do’s te verwerken. Gedaan met het thuis werken om alles gedaan te krijgen 
en wakker te liggen omdat je hoofd maar blijft doorgaan. Na deze opleiding kan je relaxter werken en 
krijg je meer ruimte voor quality time. 

Prijs € 900 

Locatie De Finale, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 

Duur 2 dagen  

Datum 9/10/2018 + 10/10/2018 

Doelgroep bedienden die soms het gevoel hebben dat ze hun werk niet binnen hun werkdag gedaan 
krijgen 

Inschrijven Klik hier  

https://www.atmetis.be/opleidingskalender/sociale-wetgeving-dienstencheques-antwerpen-03102018-05102018/
https://www.atmetis.be/opleidingskalender/verzuimbeleid-2-dagen-antwerpen-041020018-en-11102018/
https://www.atmetis.be/opleidingskalender/gtd-training-antwerpen-09102018-en-10102018/
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Omgaan met weerstand 

Mensen kunnen het elkaar aardig lastig maken in de omgang. Wat nog niet meteen betekent dat het 
lastige mensen zouden zijn. 
Beter inzicht in de oorzaken of aanleiding laat toe een juiste keuze te maken in hoe je lastige situaties 
kan voorkomen, en hoe je er zo mee omgaat dat ze snel en zonder veel lawaai worden opgevangen en 
getemperd. Want ja, je hebt keuzes in wat je doet in een situatie. 

Prijs € 671 

Locatie De Finale, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 

Duur 1 dag 

Datum 18/10/2018 

Doelgroep iedereen die in zijn/haar job in contact komt met klanten, collega’s, … 

Inschrijven Klik hier  

 

Diversiteit op de werkvloer 

Omgaan met diverse nationaliteiten kan ongewild wel eens leiden tot onbegrip, vooroordelen, 
misverstanden…. Hoe kan je omgaan met diversiteit en leer je individuele verschillen begrijpen en 
respecteren? Hoe stel je je onbevooroordeeld op in een werkomgeving die steeds meer wordt 
gekenmerkt door diversiteit? 

Prijs € 733 

Locatie De Finale, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 

Duur 1 dag 

Datum 25/10/2018 

Doelgroep werknemers die geregeld in aanraking komen met diverse nationaliteiten 

Inschrijven Klik hier  

 

november 
 

Sociale wetgeving dienstencheques 

Deze opleiding is bedoeld voor dienstencheque-consulenten: 
• Wat is een dienstencheque ? 
• Wettelijk kader dienstencheque-sector 
• Wie of wat is Sodexo ? 
• Welke werkzaamheden mag een poetshulp al dan niet uitvoeren ? 
• Wat moet je weten over contracten en verloning? 
• Wat moet je weten over rechten en plichten van de poetshulp t.o.v. de werkgever? 
• Wat zijn de verplichtingen en eventuele sancties voor de werkgever? 
• ….. 
 
Kortom, na deze 2-daagse opleiding ben je voorbereid op alle mogelijke situaties die je in jouw job als 
dienstencheque-consulent kan tegenkomen als het gaat over de sociale wetgeving. 

Prijs € 523 

Locatie Ajuinlei 1, Ajuinlei 1, 9000 Gent 

Duur 2 dagen  

Datum 8/11/2018 + 9/11/2018 

Doelgroep consulenten dienstencheques 

Inschrijven Klik hier  

https://www.atmetis.be/opleidingskalender/omgaan-weerstand-antwerpen-18102018/
https://www.atmetis.be/opleidingskalender/diversiteit-op-werkvloer-antwerpen-25102018/
https://www.atmetis.be/opleidingskalender/sociale-wetgeving-dienstencheques-gent-8112018-9112018/
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Coachend leidinggeven aan mobiele teams 

Jouw rol als leidinggevende – vaak gekneld tussen de werkvloer en management – is er de laatste jaren 
niet gemakkelijker op geworden. Niet alleen moet je de krijtlijnen van het strategisch beleid vertalen 
naar jouw mensen toe, maar evenzeer jouw ploeg gemotiveerd aan de slag houden. In deze opleiding 
leer je op een constructieve manier te informeren en te motiveren. Je beïnvloedt en overtuigt! Kortom, 
je coacht op een verantwoorde wijze jouw arbeiders. 

Prijs € 728 

Locatie De Finale, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 

Duur 2 dagen  

Datum 15/11/2018 + 29/11/2018 

Doelgroep leidinggevenden die arbeiders moeten aansturen vanop afstand 

Inschrijven Klik hier  

 

Coaching op de werkvloer 

Er wordt van consulenten meer en meer verwacht dat ze multi-inzetbaar zijn. Niet alleen moeten ze  
administratief en commercieel sterk zijn, ook moeten ze een rol als coach opnemen. Poetshulpen komen  
bij hen als ze specifieke vragen en/of problemen ondervinden bij de uitoefening van hun job. Ook  
verwachten klanten in geval van klachten over een poetshulp (dit kan op vlak van attitude, 
werkorganisatie  of poetstechniek zijn) dat de consulent daarin actie onderneemt. 

Prijs € 1142 

Locatie De Finale, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 

Duur 2 dagen  

Datum 19/11/2018 + 26/11/2018 

Doelgroep consulenten dienstencheques 

Inschrijven Klik hier  

 

december 
 

OPFRISSING: Sociale wetgeving dienstencheques 

 Volgde jij één van onze voorbije opleidingen rond “Sociale wetgeving in de dienstencheque-
sector”? 

 Is het gewoon al een tijdje geleden dat je een opleiding rond sociale wetgeving 
(dienstencheques) volgde? 

 Of wil je jouw algemene kennis opfrissen? 
 
De sociale wetgeving is steeds in beweging en onderhevig aan wijzigingen, daarom organiseren wij een:  

OPFRISSINGSCURSUS SOCIALE WETGEVING DIENTSENCHEQUES 
 

Tijdens deze dag worden de belangrijkste thema’s herhaald, nieuwe reglementeringen toegelicht en 
worden de meest courante documenten en aangiftes van naderbij in de praktijk bekeken en ingeoefend. 

Prijs € 523 

Locatie De Finale, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem 

Duur 1 dag  

Datum 7/12/2018 

Doelgroep consulenten dienstencheques 

Inschrijven Klik hier  

 

https://www.atmetis.be/opleidingskalender/coachen-leidinggeven-aan-mobiele-teams-antwerpen-15112018-29112018/
https://www.atmetis.be/opleidingskalender/coaching-op-werkvloer-antwerpen-19112018-26112018-tweedaagse-opleiding/
https://www.atmetis.be/opleidingskalender/opfrissingscursus-sociale-wetgeving-dientsencheques-antwerpen-7122018/

