Vonk versterkt lokale besturen
Door vorming en ondersteuning geven we jou en je organisatie
de expertise én de goesting om de toekomst vol vuur aan te vatten

Waar ben jij écht trots op? Wat loopt er goed in je
organisatie? Waar zijn je collega’s heel goed in?
Vonk helpt je graag het positieve te versterken,
zowel in jezelf, je collega’s als je organisatie.
Natuurlijk, overal draait het wel eens vierkant.
Ellenlange, maar vruchteloze vergaderingen over
een nieuw organigram, een nieuw decreet waarover
je wat kennis ontbeert of het ziekteverzuim dat
plots piekt. Elk lokaal bestuur botst zo nu en dan op
enkele uitdagingen, niet?
Wél, Vonk versterkt graag je lokaal bestuur.
Versterking om de uitdagingen van vandaag,
maar ook die van morgen, het hoofd te kunnen
bieden. We willen jou, je organisatie én je collega’s
de expertise én de goesting geven om de toekomst
vol vuur aan te vatten! We zetten er mee onze
schouders onder.

Selectie

versterking gezocht? We helpen jou!
Selecties zijn vaak tijdrovend en intensief, terwijl de juiste match vinden voor
je openstaande vacature nog nooit zo belangrijk was. Vonk kan je bij het hele
selectieproces efficiënt en kwalitatief ondersteunen en adviseren. Samen vragen
opstellen voor de schriftelijke proeven? Doen we! Je helemaal klaarstomen om
mondelinge proeven af te nemen? Of mee in de jury zitten? Met veel plezier! We
zijn expert in het opzetten van assessment centers en blinken graag uit in onze
zorgzame, menselijke en positieve aanpak. Jouw organisatie begeleiden bij het
hele proces of slechts een deeltje? Jij hebt altijd de regie in handen!

Consulting

we bundelen de krachten
“Wanneer het vierkant draait, kan Vonk het terug rond doen draaien?”.
Heeft je lokaal bestuur nood aan extra ondersteuning om zaken weer vlot te krijgen
of nieuwe systemen uit te werken? Wil je je HR-beleid helemaal toekomstklaar
maken? Onze consultants helpen jou en jouw organisatie graag op weg. Je wil
een personeelsbehoefteplan opstellen, een belevingsonderzoek voeren of een
feedbacksysteem op punt stellen? We hanteren tal van methodieken om tot die
praktisch hanteerbare resultaten te komen.
Onze rode draad: participatieve processen, die resulteren in gedragen resultaten!
We luisteren naar alle signalen en betrekken de juiste collega’s op het juiste moment.
We blijven de objectieve gespreksleider en zoeken altijd naar wat alle partijen
verbindt. We luisteren, analyseren, interpreteren en adviseren zodat je organisatie
tot oplossingen komt waarin iedereen zich vindt.

Coaching en
teambegeleiding

aanmoediging aan de zijlijn
Een duwtje in de rug nodig? Op zoek naar een frisse kijk op je ontwikkelingstraject?
Onze coaches helpen je groeien en herbronnen. We gaan samen op zoek naar je
talenten en passies en we brengen je uitdagingen in kaart. Je kijkt met een ruimere blik
naar je mogelijkheden binnen je organisatie. Tegelijk helpen we je om de blik op scherp
te stellen: hoe pak je projecten beter aan? Hoe geef je invulling aan je taak?
We stellen graag net dié vragen die je energie bezorgen en motiveren om tot nieuwe
resultaten te komen.
Ook als team kan je op verschillende manieren onderweg zijn. Je team is pas gestart?
Onze coaches helpen je duidelijkheid scheppen in doelstellingen, taken, rollen en
procedures. Moet je met je team eerder herbronnen? We maken samen nieuwe
afspraken! Ook teams die worden geconfronteerd met uitdagingen, veranderingen
of spanningen bereiden we voor op een toekomstige succesvolle samenwerking.
Onze coaches luisteren en brengen de toekomst in kaart. Zo helpen ze de neuzen in
dezelfde richting te zetten. Het doel? De afspraken en doelstellingen van het team
helder én gedragen maken.
Wat zijn dé energieverslinders in een team? Conflicten! Gesterkt met de principes
van bemiddeling, bieden onze coaches hierin specifieke begeleiding. De behoeftes
van alle partijen geven we aandacht en maken we helder. Voor iedereen. We zoeken
samen naar oplossingen waarin iedereen zich vindt. Zo brengen we de communicatie
in het team weer op gang.

Vorming

versterking op het veld
Onze startersopleidingen zijn zoals de lijnen verkennen op een voetbalterrein
voor iemand die nog nooit eerder voetbalde! We leren nieuwe medewerkers
hoe een lokaal bestuur functioneert. Na de lijnen komen de regels van het spel
aan bod in onze kennisopleidingen. Meer weten over e-procurement, digitale
media, feedback geven of overheidsopdrachten? We volgen voor jou de nieuwe
wetgevingen en technieken op de voet.
Bij ons staat praktijk voorop. De ervaring van onze docenten ligt daar waar
de medewerkers van lokale besturen de praktijk moeten toepassen! Daarom
komen we ook al eens graag bij je lokaal bestuur binnen, een thuismatch eigenlijk.
Vonk geeft opleidingen op maat van de noden en verwachtingen van je
organisatie. Geen cursus uit onze kast dus, maar onze expertise toegepast op
jouw organisatie!

Netwerkleren

als collega’s versterken we elkaar
Ook buiten je stad of gemeente heb je collega’s! Niets mooier dan een groep van
een 15-tal mensen met een gelijkaardige functie van verschillende organisaties
die samenkomen bij Vonk! Je luistert, zoekt, vertelt en voelt hoe het eraan
toegaat bij andere lokale besturen. In deze collegagroepen bouw je een netwerk
uit van collega’s bij wie je terechtkunt voor inspiratie en energie. Heb je niet
dezelfde functie maar wel dezelfde uitdagingen? Dan kun je terecht in een lerend
netwerk om samen naar oplossingen te zoeken.

Vonk versterkt lokale besturen!
- Startersopleidingen: dé wegwijzer als je aan de slag gaat in een lokaal bestuur.
- Praktijkgerichte opleidingen, ook bij jou in huis: blijf bij doorheen je hele loopbaan.
- Collegagroepen en lerende netwerken: versterk je netwerk en leer van de
ervaring van anderen.
- Selectie, ondersteuning, advies en assessments: vind samen met ons
de juiste match.
- Consulting: laat je begeleiden bij je organisatieontwikkeling.
- Individuele coaching: groei en herbron met hulp van onze coaches.
- Teambegeleiding: krijg ondersteuning, in een nieuw of bestaand team,
om samen te werken.
- Bemiddeling: laat je teams bij spanningen en conflicten begeleiden.

Samenwerken met Vonk? Daarom:
We selecteren, vormen en coachen, zodat de juiste mensen op de juiste plaats zitten.
We begeleiden jou en jouw organisatie samen doorheen verschillende uitdagingen.
Onze leidraad? Versterken wat positief is. We vertrekken daarbij altijd vanuit
mogelijkheden, niet vanuit problemen. Bij Vonk zoeken onze consultants, coaches en
docenten samen naar passende oplossingen voor jou, je team én je organisatie.

Ontdek je abonnementsvoordelen!
Vrijstelling van de overheidsopdrachtenprocedure via onze aankoopcentrale,
20% korting op al onze diensten en gratis deelname van twee collega’s aan
collegagroepen: het zijn maar enkele van onze voordelen voor abonnees.
Door de kennis van lokale besturen, is Vonk een ideale partner.
Abonnee of niet, elk lokaal bestuur kan op Vonk rekenen
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