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Vormingsfonds Ouderenzorg 2021-2022 
Opleiding: Genera=es op de werkvloer 
In-house opleiding 

Vormingsinstelling: oMvormiNg VOF

Website vormingsinstelling: h.ps://www.omvorming.be

Adres vormingsinstelling: Molenstraat 24, 2350 Vosselaar

Naam en voornaam contactpersoon: Nadine Ceulemans

Telefoonnummer: 0476 318101

E-mailadres: nadine@omvorming.be

Titel: GeneraJes op de werkvloer

Soort vorming: In-house

Thema: Succesvol samenwerken

Korte omschrijving:

In deze sessie kijken we door de ‘generaJebril’. De verschillen tussen de 

generaJes hoeven niet noodzakelijk te leiden tot conflicten of misverstanden. 

Belangrijk is om elkaars generaJe beter te leren kennen en met elkaar in gesprek 

te gaan, zodat er (opnieuw) respect en samenwerking kan ontstaan tussen de 

verschillende generaJes op de werkvloer.
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Inhoud en aanpak:

Na een generaJequiz als opwarmer en een korte (theoreJsche) inleiding over 

generaJes in het algemeen gaan we in groepjes aan de slag met heel veel 

informaJe over de verschillende generaJes. We maken zo een ‘portret’ van elke 

generaJe met de belangrijkste kenmerken in woord en beeld. We staan sJl bij 

verschillende werkwaarden en beslissen bij welke generaJe die horen … of zit er 

een addertje onder het gras? Wie krijgt waar energie van of net niet? Weten we 

dit van elkaar? 

Tenslo.e bekijken we, vanuit eigen voorbeelden, de interacJes tussen de 

verschillende generaJes en bepalen waar het goed en minder goed gaat en 

bouwen verder op datgene wat wel goed verloopt.  

Einddoel is om er samen voor te zorgen dat alle generaJes voldoende tot hun 

recht komen, rekening houdend met ieders wensen, behoecen en talenten en 

vooral door in te ze.en op verbondenheid. 

Doelgroep: Medewerkers WZC, Medewerkers DVC, Medewerkers GAW

Werkgebied: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duur=jd vorming: 2 dagdelen van 3 uur

Aantal deelnemers: Min: 6 en max 20

Randvoorwaarden:
Beamer en scherm of wi.e muur, Flap-over, Tafels en stoelen voor elke 

deelnemer

Cv trainers:

h.ps://www.linkedin.com/in/nadine-ceulemans-2006b0139/ 

h.ps://www.linkedin.com/in/marjan-huybrechts/ 
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