
   
 

P a g e  1 | 10 

 

 

Vormingstraject 
Samen bergen verzetten 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVB 22.02.18 – Bijlage RVB2018/009 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5nP2EyqDWAhWKPRoKHWSPAHkQjRwIBw&url=http://www.compaan.be/welkom/wie-zijn-wij/onze-partners/&psig=AFQjCNFDcmuDRml_exB7cJemYsPDLZS96Q&ust=1505337691529205


   
 

P a g e  2 | 10 

 

 

Waarom 
 
De Taborgroep verenigt een 60-tal organisaties in West- en Oost-Vlaanderen in de sectoren welzijn, 
gezondheid en onderwijs. 

Waardegedreven ondernemerschap is wat de partnerorganisaties verbindt: het opnemen van een 
integrale verantwoordelijkheid voor alle mensen en in het bijzonder voor mensen in nood. 

De 3 kernwaarden van de groep, empathie, integriteit en duurzaamheid, vertrekken vanuit de 7 
ankerpunten die bij de stichting geformuleerd werden: solidariteit, gastvrijheid, evenwaardigheid, 
openheid, kwaliteit, soberheid, innovatie. 

Om deze doelen te realiseren organiseren de partners zich in een sterk netwerk van autonome 
organisaties met gemeenschappelijke doelen en waarden. 
 
Om het sterke sociale ondernemersschap en de innovatie waar de groep zo voor gekend is, te 
bevorderen en de onderlinge netwerking te stimuleren, stellen Tabor vzw en Antwerp Management 
School graag onderstaand traject voor. 
 

Aanpak 

Het gaat niet om in steen gebeiteld pad of een kant-en-klaar concept dat wordt uitgerold, maar een co-
creatief traject met ruimte voor voortdurende dialoog en bijsturing, zowel bij de voorbereiding als bij de 
uitvoering. 

AMS wil expliciet verder bouwen op de kennis en kunde die reeds aanwezig is in de organisatie. 
 
AMS engageert zich hiervoor tot het aanbrengen van 'State-of-the-Art' management kennis, verankerd in 
de dagelijkse organisatierealiteit van de deelnemers. Het aanreiken van verdiepende en verbredende 
concepten en kaders is het uitgangspunt van leren. Van daaruit staat het reflecteren, dialogeren en 
bevragen centraal. Daarom is elk leertraject een interactief proces tussen de faculty/facilitator en de 
deelnemers, en worden een reeks van didactische leermiddelen gebruikt om leren en internaliseren te 
stimuleren. 

We bouwen aan het vermogen van mensen om vragen te stellen, en om bij het zoeken naar antwoorden 
te kunnen putten uit een set van modellen om daaruit zelf een onderbouwde keuze te maken. Op die 
manier wordt het innovatief vermogen duurzaam geïnternaliseerd.  

We stellen daarom een programma voor dat is opgebouwd rond ervaringsgericht leren. We moedigen de 
deelnemers aan om eigen ervaringen, cases, kennis en inzichten te delen. Deze aanpak in 
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ontwikkelingsprogramma’s is fundamenteel gebaseerd op onze eigen missie en onderwijsfilosofie: "We 
help our customers in creating sustainable value by cultivating talent to become global citizens, 
mastering the art of making decisions and leading people." 

Onze ambitie 
 

Bekwame managers versterken in hun rol als ‘game changers’. 

De ‘toekomstverkenner’ losmaken in de leden van de Tabor stuurgroep en de directies van de 
partnerorganisaties. 

Steeds in lijn met de 5 beleidsdoelstellingen. 

Programma 
 
Het betreft een traject opgebouwd in lijn met de filosofie van het beleidsplan ‘Samen bergen verzetten, 
16-20’ en de 5 beleidsdoelstellingen. We bekijken samen wat de uitdagingen betekenen op vlak van deze 
focussen en willen ze zo samen verder vorm te geven en de organisaties de nodige vaardigheden en 
inzichten bieden om ze in de praktijk te brengen. 

 

Opbouw  
 
 

 
 
Bovenstaande figuur stelt het traject voor dat bestaat uit een kick-off dag en 4 2-daagse seminaries voor 
directieleden van de Tabor-organisaties en een slotcongres, georganiseerd in samenwerking door Tabor 
en AMS voor alle geïnteresseerden uit de sector. 
Het volledige programma loopt over een tijdspanne van 2 jaar. 
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Leiderschap loopt als een rode draad doorheen het traject. Reflectie van de eigen leiderschapsstijl op 
wat je kan bereiken staat centraal evenals het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op 
leiderschap en hoe dit de maatschappelijke opdracht van de organisatie kan ondersteunen. 
 
De modules zullen steeds een aantal vaste elementen bevatten die het leren, het internaliseren en de 
kennistransfer bevorderen:  

• Rigor & relevance: inhoudelijke sessies worden gecombineerd met reflectie in kleine groepjes De 
uitkomst van die reflecties wordt plenair terug gekoppeld en vormt de basis voor een open 
discussie onder deelnemers en faculty. 

 
• Inspiratie & uit de comfort zone treden: elke module zal een programmaonderdeel bevatten dat 

buiten de lijntjes kleurt. Steeds in aansluiting op het inhoudelijke thema, maar met een 
verrassende inhoud of vorm. 
Dat kan gaan van een confrontatie met een organisatie uit een totaal andere context, tot een 
serious game of een teambuilding-activiteit. 
 

De eerste module ’0’ wil de context schetsen waarin organisaties zich vandaag bevinden, wat er allemaal 
verandert in de sector en met welke uitdagingen zij geconfronteerd worden.  
 
Voorafgaand aan de kick-off zullen de organisaties gevraagd worden een self-assessment uit te voeren: 
 
                 Waar staan jullie zelf ver in en wat zijn werkpunten gegeven de uitdagingen?  
                 Waarin zijn jullie koploper en waarin zitten jullie vast? 

Welke case willen jullie inbrengen 
 
 

Module 0: Kick-off 
 
We starten ons traject met een kick-off dag  waarop we alle geesten op scherp willen zetten. ’The game 
is changing’, dat is onze boodschap.  
 
Na het schetsen van huidige trends en ontwikkelingen, bestuderen we hoe spelveranderaars tewerk 
gaan. Hoe gaan we om met paradoxen en bedenken we creatieve oplossingen om schijnbare 
tegenstellingen met elkaar te verenigen. 

We zetten een punt op de horizon: aan het einde van het traject willen we samen ook een game 
changing plan ontwikkeld hebben. 
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Onderwerpen: 
• Ruitme voor groepsvorming/kennismaking en feedback op het programma (verwachtingen) 

 
• Disrupties 

• Technologische / digitalisering / robotisering 
• Start-ups / nieuwe spelers met nieuwe spelregels 

• Ambidexterity 
• Cross-industry innovation 
• Creatief omgaan met schijnbare tegenstellingen: 

• De missieparadox: idealiseren en commercialiseren 
• De kapitaalparadox: investeren en bezuinigen 
• De samenwerkingsparadox: alleen doen of samen met anderen  
• De personeelsparadox: komen en gaan 
• De autocratieparadox: controleren en vertrouwen 

 
Docenten: 
 

• Dr. Patrick Kenis 
• Dr. Arjen van Witteloostuijn 
• Omar Mohout 
• Ramon Vullings 

 
 
 

Module 1: Een waardegedreven kompas 
 
We starten de eigenlijke meer instrumentele reeks modules met een 2-daagse die een strategische 
leidraad voor de toekomst kan bieden.  
Allereerst bestuderen we een aantal managementparadigma’s om de werking van de Tabor-organisaties 
daarin te kunnen situeren en het strategisch besluitvormingsproces te kunnen evalueren. Is er een 
dominant paradigma? Zijn er verschillen tussen de organisaties? Hoe situeren we de zeer 
waardengedreven werking binnen het geheel? Vervolgens kijken we verder hoe we de waardendimensie 
goed kunnen uitwerken. Het uitbouwen van een sterke bedrijfscultuur is van groot belang, maar 
daarnaast ook een stakeholderanalyse om structuur te geven aan het beleid. 
Het loslaten van KPI’s en sturen op waarden veronderstelt een goed werkend kompas. Regelmatig moet 
hierbij stilgestaan worden. In welke mate klopt ons waardenkader nog (integriteit, zelfreflectie)? Zijn we 
goed bezig als groep en als individuen? En waar lopen we tegen de grenzen aan van het sturen op 
waarden? Dit ontdekken we door met elkaar in dialoog te gaan rond dilemma’s. Via het debat krijgen de 
waarden vorm. 
 
De focus waardegericht ondernemen staat in deze module centraal. 
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• Het waardengedreven compas 
• Priotitiseren, perspectieven: 

• Kwaliteit 
• Betaalbaarheid 
• Waarden 

• Strategische managementparadigma’s 
• Stakeholdermapping: structuur geven aan beleid 
• Relatie Raad van Bestuur-directie: hoe met RvB werken ifv doelen 
• Ethiek en integriteit: dilemmatraining, waarden krijgen body 

 
Docenten 

• Dr. Luc Van Liedekerke 
• Dr. Nathalie Vallet 
• Paul Ongenaert 

 

 

Module 2: Innovatieve organisatiemodellen 
 
In een snel veranderde omgeving is het van belang innovatief te blijven om als organisatie te overleven, 
relevant te blijven en antwoorden te vinden op de uitdaging die deze snelle veranderingen met zich 
meebrengen. 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat organisaties die over een uitgebreid netwerk beschikken, 
beter presteren op innovatief vlak. 
Maar zoals de paradox ‘alleen doen of samen werken’ aangeeft, is het vaak afwegen:  “Netwerken, doen 
of niet doen? En als we dan netwerken, hoe doen we dat goed?” 
Middels conceptuele kaders, praktijkvoorbeelden en inbreng en analyse van eigen praktijksituaties 
worden verdiepende inzichten over de kansen voor waardecreatie door netwerken gegenereerd. 
We bestuderen de positie van de partnerorganisaties in samenwerkingsverbanden, binnen Tabor, maar 
ook met organisaties buiten Tabor die een gemeenschappelijk doel beogen.  
 
De focussen die centraal staan in deze 2-daagse zijn verbinden in krachtige netwerken en 
dienstverlening in gedeeld eigenaarschap. 

• De samenwerkingsparadox: isoleren en optrekken 
• De innovatieve kracht van organisatienetwerken  
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• Co-creatie 
• Dienstverlening in gedeeld eigenaarschap 
• Nieuwe service modellen 
• Inclusief organisatiedesign 
• Organizorg – game 

 
Docenten 

• Dr.Patrick Kenis 
• Dr. Bart Cambré 
• Steven Van den Oord (PhD kandidaat) 

 

 
Module 3: Sociaal ondernemen 
 
Het kwam al eerder aan bod, de omgeving verandert snel, er komen nieuwe spelers op de markt met 
nieuwe spelregels. Hoe blijf je als organisatie je concurrenten voor, zonder je maatschappelijke 
doelstelling te verwaarlozen? 
De studie van de paradoxen gaf al aan dat echte spelveranderaars een evenwicht weten te vinden tussen 
idealiseren en commercialiseren en investeren en bezuinigen. 
In deze module willen we de beste managementtools uit de profit voorstellen, zonder de 
maatschappelijke focus uit het oog te verliezen. 
 
In  deze 2-daagse staat duurzame bedrijfsvoering centraal. 

• Paradoxen 
• De missieparadox: idealiseren en commercialiseren 
• De kapitaalparadox: investeren en bezuinigen  

• Beyond Corporate Social Responsibility (CSR) and Creating Shared Value (CSV) 
• Business model canvas 
• Service design  
• Procesoptimalisatie 
• Marketing voor non-profit 
• Ethisch beleggen 

 
Docenten 
 

• Dr. Luc Van Liedekerke 
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• Dr. Wayne Visser 
• Dr. Patrick De Pelsmacker 
• Dr. Hans Mulder 
• Roel Derijck 

 

Module 4: Duurzaam HRM 
 
Welke toekomstige HR uitdagingen worden gecreëerd door de disrupties en welke impact heeft dit op de 
manier waarop je binnen je eigen organisatie je medewerkers aanstuurt en je personeelsbeleid vorm 
geeft? Daar willen we ons in deze module over buigen. De focus die hier centraal staat is uiteraard 
‘integer personeelsbeleid’. 
Zoals eerder aangegeven leeft binnen Tabor een sterke centrale richtinggevende cultuur en kunnen we 
tegelijkertijd een grote diversiteit aan types organisaties opmerken die ook ruimte moeten krijgen om 
eigen specifieke accenten te kunnen leggen. 
Deze balans tussen collectiviteit en zelfstandigheid bewaken, is een kernelement van duurzaam HRM.  
Doorheen dit traject willen we dit evenwicht verder borgen door niet enkel of niet zozeer vanuit de ‘top 
down’ benadering te bekijken wat HRM kan en moet omvatten om duurzaam te zijn in iedere 
organisatie. We willen de collectiviteit versterken door uitwisseling van context specifieke HR-visies en 
praktijken als basis te nemen. Daarbij gaat het niet zozeer over het in de verf zetten van ‘de goede 
praktijken’ maar wel om het verruimen van het blikveld, waarbij ook een grote zorginstelling kan leren 
van bv. de aanpak van mentoring op een kleine school. 

• Paradoxen 
• Personeelsparadox: komen en gaan 
• Autocratieparadox: controleren en vertrouwen 

• Sleutels voor een duurzaam HRM beleid 
• Engagement 
• Dialoog 
• Duurzame loopbanen, het eigenaarschap van de individuele werknemer over de eigen 

ontwikkeling en loopbaan 
• Gedeeld leiderschap en zelfsturende teams 

Docenten 

• Dr. Peggy De Prins 
• Dr. Ans De Vos 
• Koen Marichal 
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Slotcongres: Lift-off  
 
Tijdens dit gezamenlijk afsluitmoment ligt de focus op integratie van het geleerde en het formuleren van 
concrete engagementen naar de toekomst. 
 

• Terugkoppeling van reflecties, ambities en groeipaden 
• Workshops geleid door directieleden van Tabor-organisaties, geflankeerd door AMS faculty 
• Toegankelijk voor alle geïnteresseerde personeelsleden 
• Toegankelijk voor alle geïntereseerden uit de sector 

 

Elektronisch leerplatform 
 
Het traject wordt volledig ondersteund door een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke elektronische 
leeromgeving, ‘Brightspace’. De omgeving is responsief en kan bezocht worden vanop laptop, tablet of 
smartphone. 
 

 
 
Via het platform ontvangen de deelnemers alle documentatie behorend bij de verschillende fasen in het 
traject. Daarnaast stelt het ons in staat audiovisuele materialen te delen, extra (achtergrond)informatie 
uit te wisselen, met elkaar in discussie te gaan rond bepaalde thema’s en zo tijd en plaats onafhankelijk 
verder te leren en te groeien, complementair aan de fysieke bijeenkomsten. 
Gekoppeld aan elke module zullen verdiepend en verbredend materiaal en reflectie-opdrachten 
aangeboden worden. Het verwerken van deze informatie is geen conditio sine qua non om deel te 
nemen aan de bijeenkomsten, maar biedt de mogelijkheid aan wie wil om net dat stapje verder te gaan. 
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We bieden op deze manier een gepersonaliseerde leerervaring voor elke deelnemer aan het traject. 
 

Doelgroep 
 

- Algemene directie en een tweede vaste deelnemer vanuit de partnerorganisatie 
(directie/beleidsmedewerker)  

- Consultants Tabor vzw 
- Aantal: max 35 deelnemers 

Timing 
 
Kick-off: maart 2018 – optie donderdag 29 maart 2018 
Module 1: mei/juni 2018 – optie: do 31 mei en vr 1 juni 2018 
Module 2: oktober/november 2018 – optie: do 8 en vr 9 nov 2018 
Module 3: april/mei 2019 – optie: do 9 en vr 10 mei 2019 
Module 4: september/oktober 2019 – optie: do 3 en vr 4 okt 2019  
 
Lift-off: voorjaar 2020 - later te bepalen 
 
 

Prijs 
 
Totaalprijs wordt gedeeld door het aantal deelnemers wat een richtprijs geeft van circa 2500 
EUR/deelnemer voor het ganse traject. Daarnaast is er de kost van het residentieel verblijf en catering. 
 
Bovendien worden verdere voordelen besproken met AMS in het kader van deze samenwerking. 
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