Déhora Academy

Opleidingenkalender 2020
Er is nog zoveel te leren! De kunst bestaat eruit om de beste keuzes te maken. Ben je op zoek
naar een training of workshop in personeelsplanning of workforce management? Dan ben je in
onze Academy aan het beste adres. Onderstaand vind je een overzicht van onze trainingen in
open inschrijving.
Uitgebreide en actuele informatie vind je altijd op de website: www.dehora.be/academy

Januari

Lengte

Type

vrijdag 17/01

Personeelsplanning in thuiszorg

1 dag

Workshop

donderdag 30/01

Masterclass Strategische personeelsplanning

1 dag

Masterclass

Lengte

Type

Februari
vrijdag 7/02

Personeelsplanning in zorgsector

1 dag

Workshop

Donderdag 20/02

Service planning / dispatchen van techniekers

1 dag

Workshop

Lengte

Type

3 dagen

Opleiding

1 dag

Masterclass

Maart
dinsdag 03/03

Vakopleiding tot personeelsplanner - dag 1

vrijdag 6/03

Masterclass Zelfroosteren

dinsdag 10/03

Vakopleiding tot personeelsplanner - dag 2

/

Opleiding

dinsdag 17/03

Vakopleiding tot personeelsplanner - dag 3

/

Opleiding

dinsdag 24/03

Vakopleiding tot personeelsplanner - examen en casus

1/2 dag

Examen

Lengte

Type

April
vrijdag 3/04

Communiceren voor planners en dispatchers

1 dag

Workshop

vrijdag 24/04

Capaciteitsplanning en verlofbeleid

1 dag

Workshop

maandag 27/04

Time management voor planners

1 dag

Workshop

BEKIJK ALLE OPLEIDINGEN ONLINE

Mei

Lengte

Type

dinsdag 5 mei

Vakopleiding tot capaciteitsplanner - dag 1

2 dagen

Opleiding

dinsdag 12 mei

Vakopleiding tot capaciteitsplanner - dag 2

/

Opleiding

dinsdag 19 mei

Vakopleiding tot capaciteitsplanner - examen

1/2 dag

Examen

Lengte

Type

Juni
vrijdag 5/06

Vakopleiding tot personeelsplanner - dag 1

3 dagen

Opleiding

vrijdag 12/06

Vakopleiding tot personeelsplanner - dag 2

/

Opleiding

vrijdag 19/06

Vakopleiding tot personeelsplanner - dag 3

/

Opleiding

vrijdag 26/06

Vakopleiding tot personeelsplanner - examen en casus

1/2 dag

Examen

Lengte

Type

Juli
vrijdag 17/07

Service planning / dispatchen van techniekers

1 dag

Workshop

maandag 27/07

Capaciteitsplanning en verlofbeleid

1 dag

Workshop

Lengte

Type

Augustus
dinsdag 11/08

Personeelsplanning in thuiszorg

1 dag

Workshop

vrijdag 21/08

Personeelsplanning in de zorgsector

1 dag

Workshop

Lengte

Type

September
vrijdag 11/09

Vakopleiding tot personeelsplanner - dag 1

3 dagen

Opleiding

vrijdag 18/09

Vakopleiding tot personeelsplanner - dag 2

/

Opleiding

dinsdag 22/09

Personeelsplanning in de zorgsector

1 dag

Workshop

vrijdag 25/09

Vakopleiding tot personeelsplanner - dag 3

/

Opleiding

maandag 28/09

Personeelsplanning in thuiszorg

1 dag

Workshop
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Oktober

Lengte

Type

vrijdag 2/10

Vakopleiding tot personeelsplanner - examen en casus

1/2 dag

Opleiding

vrijdag 9/10

Vakopleiding tot capaciteitsplanner - dag 1

2 dagen

Opleiding

maandag 12/10

Masterclass Strategische Personeelsplanning

1 dag

Masterclass

vrijdag 16/10

Vakopleiding tot capaciteitsplanner - dag 2

/

Opleiding

vrijdag 23/10

Vakopleiding tot capaciteitsplanner - examen

1/2 dag

Examen

Lengte

Type

November
maandag 16/11

Communiceren voor planners en dispatchers

1 dag

Workshop

Vrijdag 20/11

Service planning / dispatchen van techniekers

1 dag

Workshop

Maandag 23/11

Time management voor planners

1 dag

Workshop

vrijdag 27/11

Capaciteitsplanning en verlofbeleid

1 dag

Workshop

Lengte

Type

December
vrijdag 4/12

Vakopleiding tot personeelsplanner - terugkomdag

1/2 dag

Terugkomdag

vrijdag 4/12

Vakopleiding tot capaciteitsplanner- terugkomdag

1/2 dag

Terugkomdag

dinsdag 8/12

Masterclass Zelfroosteren

1 dag

Masterclass

Incompany opleidingen
Heb je meerdere collega’s die graag eenzelfde opleiding of workshop willen volgen? Dan kan je ervoor kiezen om die
training of opleiding bij jou op locatie te laten plaatsvinden. Niet alleen bespaar je dan op reistijd en reiskosten. De deelnamekost per deelnemer is aanzienlijk lager dan bij open inschrijving.

Maatwerk
Bent je op zoek naar een opleiding die naadloos aansluit bij een ontwikkeling in je organisatie? Misschien is je trainingsbehoefte erg specifiek of vertrouwelijk? Dan is maatwerk de oplossing. We gaan in overleg om die training of opleiding
te organiseren die precies aansluit bij je leerdoelen. Dit kan een eendaagse workshop zijn, maar net zo goed een volledig opleidingstraject met een officieel erkend examen. Het lesmateriaal wordt toegespitst op je organisatie met actuele
cases en voorbeelden uit de eigen organisatie. Vraag ernaar!
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Over Déhora
De Déhora Consultancy Group is sinds 1987 wereldwijd dé referentie op het gebied
van personeelsplanning en workforce management. We begeleiden organisaties,
groot en klein, bij de optimalisatie en de professionalisering van personeelsplanning en alles wat daarbij komt kijken.
Ons dienstverleningspalet is full-service: we adviseren en begeleiden in de volle breedte van ons
vakgebied. Of het nu gaat om consultancy, onderzoek, training, planningssoftware, detachering of werving & selectie van (interim) planners. Voor maximale ontzorging kan je zelfs je volledige personeelsplanning uitbesteden aan ons Planning Service Center.
Wij zijn een onafhankelijk expertisebureau: Déhora is een onafhankelijk expertisebureau en dat
kenmerkt zich door een praktijk- en resultaatgerichte benadering. We houden steeds rekening met het
perspectief van werkgever, werknemer en andere stakeholders.
Innovatie zit in ons DNA: het is onze kracht om ons snel in te werken in nieuwe omgevingen en uitdagingen. Dankzij onze brede kijk en expertise zijn we in staat om ook sectoroverstijgende kennis en inzichten toe te passen. Waar nodig durven we buiten bestaande paden te denken, waardoor ruimte ontstaat
voor nieuwe ideeën en creatieve oplossingen.
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