Dilemmatraining
Integer handelen: training in morele oordeelsvorming

Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACVOpenbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende
projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid bij de lokale besturen.

Voor iedereen die binnen een lokaal bestuur
regelmatig voor een dilemma staat
In iedere gemeentelijke organisatie komen bestuur, leidinggevenden en medewerkers geregeld voor morele
dilemma’s te staan. De zoektocht naar een zorgvuldige beslissing is vaak heel moeilijk en brengt veel stress met
zich mee.
Persoonlijke overtuigingen en sociale normen zouden hierbij niet de maatstaf mogen zijn, maar wetten, regels
en voorschriften geven niet altijd het nodige uitsluitsel. Daarnaast maakt de aanwezigheid van conflicterende
belangen de zaak er ook niet gemakkelijker op.
De training morele oordeelsvorming maakt deelnemers vertrouwd met een praktisch instrument dat hen in
staat stelt om – zelfstandig of in gesprek met anderen – wél het juiste antwoord te vinden op lastige morele
vraagstukken uit de praktijk.

Praktisch
Waar en wanneer
• Leuven donderdag 29 maart 2018
Park Inn By Radisson Leuven Hotel Martelarenlaan 36,
3010 Leuven
• Gent donderdag 13 september 2018
Het Achterhuis, Diksmuidsestraat 41, 9000 Gent
• Brussel donderdag 11 oktober 2018
VVSG VZW, Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

Opleiding in huis.
Diverscity biedt ook de mogelijkheid om deze opleiding in huis te organiseren in 2018.
Dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse
Overheid kan deze opleiding (volledige dag) in huis
georganiseerd worden tegen de prijs van 1000 euro.
Let op: elke organisatie kan slechts één maal aanspraak maken op een gesubsidieerde opleiding voor
de periode 2018-2019. Voor meer informatie: info@
diverscity.be

. Onthaal vanaf 9.00 uur.
De opleiding duurt van 9.30 tot 16.30 uur

Begeleiding
Alexander De Waele, Governance&Integrity.

Deelnameprijs en betaling
VVSG-leden betalen 30 euro per persoon (incl. koffie en
broodjeslunch).
Je betaalt na ontvangst van factuur.

Info inhoudelijk
Karen Sarens, sectorconsulent lokale besturen,
karen.sarens@diverscity.be, 02 211 56 48

Inschrijven
Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be.
Het maximaal aantal deelnemers per sessie
is beperkt tot 14 (maximum.2 deelnemers per bestuur).

Info praktisch
Elke Van den Wijngaert,
organisatieverantwoordelijke VVSG-academieteam
elke.vandenwijngaert@vvsg.be, 02 211 56 60

Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de
aanvangsdatum van de vorming. Ben je onverwacht
verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je
vervangen door een collega. We rekenen 60 euro aan
wanneer de annulatie later, zonder geldige reden,
plaatsvindt.

Organisatie
Deze vorming is een organisatie van Diverscity
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