
Online trainingen in zelfontwikkeling,
communicatie, commerciële en digitale
vaardigheden (Goodhabitz)
DOELSTELLINGEN

Bij een inschrijving voor dit opleidingsprogramma krijg je toegang tot het online
trainingsplatform Goodhabitz. Gedurende één jaar kun je je vaardigheden continu
en op eigen tempo uitbreiden via meer dan 100 cursussen.

Via interviews, video’s, artikels en meer komen volgende domeinen aan bod:

persoonlijke kracht;
inspirerend leiderschap; 
taal;
communicatie; 
management en teamwork; 
veiligheid en gezondheid;
productiviteit;
commerciële vaardigheden; 
digitale vaardigheden.                     

 

SAMENVATTING

Niveau:

Basic

Type opleiding:

E-learning

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

DOELGROEP



De opleiding kan gevolgd worden door iedere werknemer die een ruimere aanbod
aan kennis en vaardigheden wil toevoegen aan zijn repertoire.

VEREISTE VOORKENNIS

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

PROGRAMMA

Inhoud

Voor een volledig overzicht van alle trainingen klik hier.

Hieronder alvast een greep uit het aanbod:

Persoonlijke kracht:

Assertiviteit
Out of the box denken
Sociale intelligentie
Feedback vragen

Inspirerend leiderschap:

Leren innoveren
Talent ontwikkelen
Strategisch denken

Taal

Engels
Spaans

Communicatie

Online samenwerken
Goed schrijven
Presenteren
Gesprekstechnieken

Management en teamwork

Design Thinking
Lean
Scrum

Veiligheid en gezondheid

https://www.goodhabitz.com/nl-be/online-courses.html


Ban de burn-out
EHBO
Stressmanagement

Commerciële vaardigheden

Marketingstrategie
Klantgerichtheid
Onderhandelen

Productiviteit

Mindmappen
Time management
Snellezen

Digitale vaardigheden

Linkedin en Facebook
Microsoft Office

PRAKTISCHE INFORMATIE

3 dagen na de inschrijving ontvang je een e-mail met toegangsgegevens voor
Goodhabitz, geldig voor 1 jaar toegang tot de meer dan 100 trainingen op het
Goodhabitz-platform. Je kan elke training op je eigen tempo inplannen en afwerken.

METHODOLOGIE

Een ‘E-learning’ is 100% zelfstudie. Je logt individueel in op het MyFA leerplatform
en verwerkt op eigen tempo leerinhoud die je aangeboden wordt via een
interactieve presentatie. Je kan deze online training volgen waar, wanneer en zo
vaak je maar wil. Het lesmateriaal bestaat uit een digitale format met tekst, video,
afbeeldingen, animaties, testvragen en/of verwijzingen naar relevante documenten
en/of websites.

Type opleiding:

E-learning: Je kunt deze training volgen via zelfstudie via het interactief
leerplatform Goodhabitz.

Opleidingsmateriaal:

Video
Cases



Oefeningen
Artikels
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