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mens en ruimte vorming 

Het nieuwe leren is mini
Gratis kant-en-klare downloadbare korte vormingen die flexibel 
inzetbaar zijn op de werkvloer, die tijd en geld besparen, een 
hoog leerrendement hebben en de teamsfeer verbeteren. 
Diverscity bewijst dat het mogelijk is. Een jaar na de lancering 
van de kinderopvangTV en de vormingsbox thuiszorg, waar je 
de minivormingen kunt downloaden, bekijken we de formule en 
laten we enkele enthousiaste gebruikers aan het woord.
tekst hilde hautekees beeld karolien vanderstappen

Minivormingen zijn korte, kant-
en-klare, downloadbare vor-
mingen van één uur om op de 

werkplek in te zetten. De basis is altijd 
een filmpje met herkenbare situaties uit 
een specifieke werkcontext. Die situa-
ties worden aan de hand van reflecte-
rende vragen besproken. Daarna volgen 
er verdiepende oefeningen of opdrach-
ten. Voor alle minivormingen is er dus 
één stramien. Dit maakt het voor de 
begeleider en de deelnemers makkelijk 
en herkenbaar. In de vormingen zitten 
verschillende methodes en werkvor-

men verwerkt: oplossingsgerichte en 
waarderende benadering, ervaringsge-
richt leren, intervisie, verschillende per-
spectieven, teamleren… Alle informa-
tie daarover staat in de handleiding. De 
‘lesgever’ hoeft dus geen ‘les’ te geven, 
hij begeleidt de ervaringsuitwisseling en 
het werkplekleren. De minivormingen 
zijn zo uitgewerkt dat iemand met een 
goede dosis coachende vaardigheden – 
de leidinggevende of een andere mede-
werker – ermee aan de slag kan. 

De onderwerpen zijn gevarieerd: be-
roepstechnische en sociale vaardighe-

den, werkattitudes, afspraken en proce-
dures bespreken enzovoort. Per thema 
of onderwerp zijn er meerdere minivor-
mingen van één uur beschikbaar. Ze zijn 
los van elkaar te gebruiken, maar vor-
men samen een geheel. Zo kunt u bij-
voorbeeld ook een halve dag vorming 
organiseren over één bepaald thema. In 
de loop van de reeks wordt er afhanke-
lijk van het thema en de doelstelling in 
meer of mindere mate over vijf vragen 
nagedacht:
• Wat is thema of begrip X voor ons? 

(definitiebepaling en reflectie)

Gebruikers over hun ervaringen  
met minivormingen

De minivormingen zijn de back-up waar ik van droomde en ze zijn een grote 
ondersteuning in mijn werk. In de loop der jaren heb ik geleerd dat je dingen 
het best uit medewerkers zelf laat komen. Iets opleggen heeft geen zin. De 
filmpjes en oefeningen in de minivormingen laten medewerkers nadenken 
over hun eigen functioneren en helpen hen tot nieuwe inzichten komen. 
Dit is een absolute voorwaarde om tot een gedragen verandering te komen 
op de werkvloer. De medewerkers waren ongelofelijk enthousiast. Toen de 
minivorming afgelopen was, zijn ze nog een half uur blijven doorpraten. Voor 
ons mogen er nog veel minivormingen ontwikkeld worden. 
De voorbereidingen per minivorming zijn erg duidelijk en goed uitgewerkt. 
Dit bespaart me enorm veel tijd. Doordat je zelf kunt knippen en plakken 
in de PowerPoint kun je de vorming helemaal aan je eigen behoeften en 
medewerkers aanpassen.

Ellen Baldewijns, verantwoordelijke van  
Kinderdagverblijf ’t Blommeke, OCMW Lanaken

De vorming werd heel goed geëvalueerd 
door de medewerkers. Ze gaven aan dat 
het direct toepasbaar was in hun werk. 
Ze waardeerden het erg om echt gehoord 
te worden en om hun praktijkervaringen 
met andere collega’s te delen. Tijdens de 
inleefoefening was iedereen ongelofelijk 
stil, zelfs de babbelkousen.

Inge Seghers,  
Gezinsbond Antwerpen
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• Wat is het belang hiervan? (inleven in 
verschillende perspectieven en rollen)

• Wat doen we al en wat loopt goed? 
(positieve analyse)

• Waar willen we/wil ik in groeien? 
(plannen)

• Welke rol kan ik/het team opnemen? 
(actie)

De vormingen zijn kant-en-klaar. Per 
minivorming is er een voorbereiding, 
een PowerPointpresentatie met beeld-
materiaal, achtergrondinformatie en 
indien van toepassing een zelfevaluatie 
beschikbaar. Zo kunt u zich als verant-
woordelijke weer inlezen in het thema. 
Voor sommige thema’s is er veel ach-
tergrondinformatie beschikbaar, voor 
andere is deze eerder beperkt. Met de 
zelfevaluatie kunt u een analyse maken 
van uw sterktes en verbeterpunten over 
dit bepaalde thema. Met die gegevens in 
het achterhoofd kunt u dan met uw team 
aan de minivormingen starten.

Door op drie niveaus (kwaliteit, ma-
nagement, werkvloer) rond dezelfde the-
matiek te werken kunt u een meer ge-
dragen en diepgaande toepassing van de 
thema’s bevorderen. Van management 
tot werkvloer.

Gratis maar veel waard
We legden gebruikers de vraag voor wel-
ke voordelen zij aan de minivormingen 
ontdekten. Een eerste punt dat ze aan-
haalden was het gebruiksgemak. Je hoeft 
geen externe opleider in te zetten. Een 
minivorming is gratis en makkelijker te 
organiseren. Toch vergt ze van de ver-
antwoordelijke weinig voorbereiding, 
omdat alles uitgewerkt is. Je kunt zo’n 
korte vorming ook gemakkelijker en va-
ker inplannen. Zoals iemand het formu-
leerde: ‘Het is kort en beknopt en je kunt 
zelf de tijd bewaken. Je kunt zo lang of 
zo kort vorming geven als je zelf wilt.’

De herkenbaarheid en de praktische 
toepasbaarheid zijn ook grote pluspun-
ten. De vorming sluit aan bij de dage-
lijkse praktijk en leefwereld van de me-
dewerkers. ‘Je kunt knippen en plakken 
in de vormingen en aanpassen op maat 
van je team.’ ‘De betrokkenheid is erg 
hoog, de medewerkers voelen zich ge-
hoord. Hierdoor krijg je een betere band 
met je medewerkers.’ Daarbij aanslui-
tend merkt iemand op: ‘Soms sta je niet 
meer stil bij de dingen. Door de mede-
werkers zelf te laten nadenken krijg je 
zelf ook nieuwe inzichten.’

Ook de vorm spreekt aan: een minivor-
ming is niet schools, alles is heel begrij-
pelijk en de oefeningen doen echt naden-
ken vanuit verschillende perspectieven. 
Hierdoor is er meer respect voor elkaars 
verantwoordelijkheden. De medewer-
kers komen zelf tot bepaalde inzichten. 
Je denkt samen na over oplossingen en 
verbeterpunten, en daardoor blijven de 
afspraken ook beter hangen. 

Voor wie?
Dankzij de VIA4-middelen van de 
Vlaamse overheid kon Diverscity mini-
vormingen ontwikkelen voor  de dien-
sten thuiszorg en kinderopvang. Dienst-
verantwoordelijken van lokale besturen 
kunnen via www.netwerkthuiszorg.be 
en www.steunpuntkinderopvang.be de 
minivormingen, PowerPointfilmpjes, 
handleiding en voorbereidingen down-
loaden. Dienstverantwoordelijken van 
deze diensten kregen een train-de-trai-
ner tijdens de regionale ondersteunings-
punten. 

Hilde Hautekees is VVSG-stafmedewerker 

Diverscity

hilde.hautekees@diverscity.be

Wanneer ik van een inspirerende vorming kom, heb ik meestal zin om 
dingen te delen met mijn medewerkers. Vaak ontbreekt me de tijd om het 
voor te bereiden en soms weet ik ook niet hoe ik eraan moet beginnen. 
Hoe vertaal ik dit naar mijn laaggeschoolde medewerkers? Welke insteek 
moet ik gebruiken om een (moeilijk) onderwerp op een positieve manier 
bespreekbaar te maken? Hoe zorg ik ervoor dat de medewerkers zelf deze 
verandering willen of hun gedrag aanpassen?
De situaties en getuigenissen in de filmpjes waren ongelofelijk herkenbaar, 
zowel voor mij als voor de poetshulpen.  De getuigenissen in de filmpjes 
maakten dat niet ik, maar ‘collega-poetshulpen’ hun een bepaalde 
boodschap brachten. Dit komt veel beter aan. Hierdoor had ik hun volle 
aandacht en reageerden de medewerkers spontaan.
Joren Serraes, coördinator -  
Lokaal Opvanginitiatief & Poetsdienst, OCMW Wachtebeke

Lees de handleiding en voorbereiding, 
er staan erg bruikbare tips in, bekijk de 
filmpjes en test of alles werkt. Maak 
een combinatie die voor jouw team 
zinvol is.
Je merkte echt resultaat na de 
minivormingen over roddelen. 
Vroeger belde een bepaalde klant mij 
wekelijks met de laatste nieuwtjes. 
Na de vorming heb ik nog één keer een 
telefoontje van hem ontvangen. De 
roddelpost is gesloten.
Kevin Wouters, leidinggevende  
thuiszorg en poetsdienst


