Corporate Vitality Manager
Deze opleiding stoomt je klaar om welbevinden op de
werkvloer en burn-out en stresspreventie aan te sturen. In
samenwerking met het bedrijf of de organisatie stel je
veranderingsstrategieën voor die het welbevinden op de
werkvloer bevorderen. Als intern of extern adviseur kan je
bedrijven ondersteunen bij het uittekenen van een vitaliteits- en
welzijnsbeleid op maat. Organiseren, mensen coachen,
resultaten bespreken en evalueren, motiveren, doelgericht
nieuwe initiatieven implementeren met het oog op welbevinden
van mens en bedrijf... De rode draad in het hele verhaal is de
mens... met het kenmerk zorg! Het realiseren van zorg voor
lichaam en geest, zorg op de werkvloer (work-life/integratie),
zorg voor de ouder wordende medewerker, aandacht voor de
jongere medewerker…

Info
Sint-Niklaas
Beginner
Prijs vanaf 524,99 (incl.
BTW)

Avondopleiding

Waar en wanneer?
Locatie

Tijdstip les

Startdatum

Prijs

Sint-Niklaas

avond

20/09/2022

€524,99

Programma
De avondopleiding duurt 1 jaar met gemiddeld 2 avonden les per week.

Welzijnswetgeving en vitaliseren op de werkvloer (24u)
Wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk
De rol van preventieadviseur en preventie van psychosociale risico’s
Opsporen van gezondheidsrisico’s en de vitaliteitspiramide
Arbeids- en organisatiepsychologie
Motivatie verhogen en ziekteverzuim verminderen met innovatief leiderschap
Ergonomie, pathologie en gezondheid
Financiële voordelen voor de organisatie
Voorbeelden van succesvolle vitaliteitsprojecten

Visie en analytische organisatie (16u)
SWOT-positionering
Strategische welzijnsvisie voor het bedrijf
Vitaliteitsscan versus vitaliteitsbeleid
Visierapport en projectplan opstellen om preventieve maatregelen te nemen
Meetbare resultaten nastreven

Leren sensibiliseren en communiceren (16u)
Intern communicatieplan opstellen : tips en voorbeelden
Symptomen van psychosociale kwalen
Gedragsverandering en motivatiekunde

De rol en duurzame inzetbaarheid van medewerkers (16u)
Veranderingsmanagement in de praktijk
De rol van een interne of externe coach
De essentie van (loopbaan-)coaching
Energiemanagement voor elke individuele medewerker
Zelfsturende teams

Toegepaste bedrijfsvoering en consultancy skills (32u)
Commercieel en klantgericht denken
De verschillende fasen in het consultingproces
Administratie en financiën van de eigen zaak
Coaching probleemoplossend handelen

Vitaliteitsmanagement in de praktijk (28u)
Commerciële vaardigheden als coach optimaliseren
Diagnosticeren en adviseren vanuit een gezondheidsmodel
Planmatig en procesmatig vitaliteitsprojecten begeleiden
Instrumenten voor werkgevers en werknemers
Eindproefbegeleiding
Individuele coaching

Werkplekleren: coachen in de praktijk (38u)

Dit programma is onder voorbehoud. Bovenstaande modules en het aantal uren per module kunnen nog
wijzigen.

Voor wie
De opleiding richt zich tot mensen die zich als vitaliteits- en welzijnscoach willen vestigen, hetzij als
zelfstandige hetzij als werknemer binnen een organisatie.
Je hebt minimum 3 jaar werkervaring als zelfstandige of loontrekkende, binnen een periode van maximaal
5 jaar voorafgaand aan de toelatingsvraag, te bewijzen middels een officieel uittreksel van de
Kruispuntbank van Ondernemingen of duplicaat van één of meerdere afgesloten arbeidsovereenkomsten.

Materiaal en extra kosten
Onze organisatie streeft naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van werken. Om die reden
bieden wij al onze cursussen en lesmateriaal (instructievideo’s, oefeningen, …) digitaal aan op ons
leerplatform. Wil je toch graag jouw cursussen afdrukken? Dan sta je zelf in voor het drukken en de
bijhorende kost.

Examens, getuigschrift / diploma en vrijstellingen
Wie slaagt voor de examens en de eindproef, ontvangt een getuigschrift. Als je daarnaast ook voor de
cursus ondernemerschap slaagt, behaal je een diploma in plaats van een getuigschrift. Getuigschriften en
diploma's zijn officieel erkend door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

