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OVER
MANAGEMENT SPARK
Missie
Wij kwalificeren en ondersteunen
gebruikers van de Lumina
coaching- en rekruteringstools
om mensen, teams en
organisaties te ontwikkelen.

Visie
Meer effectiviteit in teams en
organisaties door de ontwikkeling
van bewustzijn over het eigen
gedrag en dat van anderen.

WORKSHOPS 2021

Waarden
Ondernemerschap: wij spelen in
op uw behoeften.
Integriteit: wij ondersteunen u
bij de ontwikkeling van uw
bedrijf, zonder uw bedrijf over
te nemen.
Betrouwbaarheid: wij doen wat
wij beloven.
Professionaliteit: wij
ontwikkelen zakelijke relaties
met open communicatie en
duidelijke feedback.
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LUMINA SPARK
Vergroot bewustzijn
Lumina Spark onthult je totale
persoonlijkheid en biedt een
unieke profielschets van wie je
werkelijk bent. Met behulp van de
Lumina Profielschets verkennen
mensen hun eigen gedrag en
persoonlijkheid en krijgen ze
meer inzicht in zichzelf en hun
relaties
Verhoog het zelfbewustzijn,
onthul het verborgen potentieel
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en werk beter onder druk. Ontdek
praktische acties voor verbeterde
communicatie, teamwerk en
leiderschap Vind je innerlijke
spark. Vergroot jouw potentieel.
Het materiaal kan worden ingezet
voor verschillende leerervaringen,
variërend van inspirerende
coachinggesprekken tot en met
allerlei soorten workshops en
intensieve groepsfacilitaties.
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KWALIFICATIEWORKSHOP

LUMINA SPARK
De Lumina Spark kwalificatieworkshop geeft deelnemers de
bekwaamheid om het Lumina Spark
model en de persoonlijkheidsprofielen te gebruiken als onderdeel
van hun coaching- en trainingspraktijk. Tijdens deze interactieve
workshop leren deelnemers hoe ze
met behulp van Lumina Spark
inspirerende interventies kunnen
verwezenlijken.

Doelstellingen
Je bekwaamheid uitbouwen om inspirerende interventies te doen met het
gebruik van Lumina Spark en het ondersteunende materiaal.
De theoretische achtergrond, de ontwikkel-methode en de validiteit van
het Lumina Spark model begrijpen.
Een belangrijke ervaring hebben in je persoonlijke en professionele
ontwikkeling in een veilige omgeving.
'My Lumina Online’ kunnen personaliseren en gebruiken zodat het jouw
eigenheid en jouw benadering van de business weergeeft.

Prijs
€ 3.445,00 (excl. btw)
Inbegrepen:
Interactieve workshop bestaande uit (1) 2 dagen face-to-face en een halve
dag virtueel of (2) 4 halve dagen virtueel;
Toegang tot uitgebreid online leerplatform voor de duur van de workshop;
Lumina Spark kaartenset en muismat;
Gratis profielschetsen om te oefenen;
Licentie voor 1 jaar voor het Lumina Learning platform;
Gratis begeleidingsgidsen, hulpmiddelen en materialen;
Voortdurende ondersteuning, inclusief webinars, zakelijke ondersteuning
en systeemupdates;
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Programma
(1) Gecombineerde workshop (face-to-face + virtueel)

(2) Virtuele workshop
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Data
(1) Gecombineerde workshop
LSPQ0402: Face-to-face op 4 en 5 februari 2021 van 9:00 tot 17:00
en virtueel op 30 maart 2021 van 9:00 tot 12:00
LSPQ0605: Face-to-face op 6 en 7 mei 2021 van 9:00 tot 17:00 en
virtueel op 25 juni 2021 van 9:00 tot 12:00
LSPQ0909: Face-to-face op 9 en 10 september 2021 van 9:00 tot
17:00 en virtueel op 29 oktober 2021 van 9:00 tot 12:00
LSPQ0912: Face-to-face op 9 en 10 december 2021 van 9:00 tot 17:00
en virtueel op 22 januari 2022 van 9:00 tot 12:00
(2) Virtuele workshop
LSPVQ1201: Start online leerplatform op 12 januari 2021 en virtuele
workshops op 19 en 26 januari en 1 en 8 februari 2021 telkens van
9:00 tot 12:00
LSPVQ1805: Start online leerplatform op 18 mei 2021 en virtuele
workshops op 25 mei en 1, 7 en 14 juni 2021 telkens van 9:00 tot 12:00
LSPVQ2109: Start online leerplatform op 21 september 2021 en
virtuele workshops op 28 september en 5, 11 en 18 oktober 2021
telkens van 9:00 tot 12:00

Locatie

(face-to-face workshops)

Domein Martinus, Sniederspad 133, 2980 Halle-Zoersel
WORKSHOPS 2021
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LUMINA SELECT
Optimaliseer je wervingsproces
Lumina Select is de op maat
gemaakte wervingstool waarmee u
de meest geschikte kandidaat aan
een openstaande functie kunt
koppelen.
Vind de juiste mensen, stel de
juiste vragen, onthul verborgen
potentieel en vermijd kostbare
wervingsfouten.
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Lumina Select gebruikt persoonlijkheid om 'competentie-potentieel' te voorspellen. Deze aanpak
helpt u om uw rekruteringsproces
wetenschappelijker te maken. Het
identificeert ook getalenteerde
kandidaten, die misschien over
het hoofd zouden worden gezien
in meer traditionele selectiebenaderingen
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KWALIFICATIEWORKSHOP

LUMINA SELECT
De Lumina Select kwalificatieworkshop
geeft deelnemers de bekwaamheid om het
Lumina Select model te gebruiken als
onderdeel van hun wervings-, selectieen/of talentontwikkelingsactiviteit.
Tijdens deze interactieve tweedaagse
workshop leren deelnemers hoe ze met
behulp van Lumina Select de juiste
mensen met de juiste job kunnen
matchen.

Doelstellingen
Je bekwaamheid uitbouwen om krachtige selectieoplossingen te bieden met
gebruik van Lumina Digital Select en het ondersteunende materiaal.
De theoretische achtergrond van het Lumina Digital Select model
begrijpen.
Het Lumina Digital Select systeem kunnen gebruiken en aanpassen aan
jouw behoeften.

Prijs
€ 2.495,00 (excl. btw) *
Inbegrepen:
Twee interactieve workshopdagen;
Lumina Select kaartenset;
Workshopbinder;
Gratis profielschetsen om te oefenen;
Licentie voor 1 jaar voor het Lumina Learning platform;
Gratis begeleidingsgidsen, hulpmiddelen en materialen;
Voortdurende ondersteuning, inclusief webinars, zakelijke ondersteuning
en systeemupdates.
*Ben je reeds gekwalificeerd voor Lumina Spark, dan volg je enkel de tweede
workshopdag en betaal je € 1.595 (excl. BTW).
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Programma
DAG 1 | EEN LUMINA SPARK ERVARING
Tijdens deze interactieve dag doet u in een workshopomgeving ervaring
op met de Lumina Spark profielschets. Lumina Select bouwt immers
verder op Lumina Spark om een overzicht te creëren van de voorkeuren
en kwaliteiten van een kandidaat.
DAG 2 | INZICHT IN SELECTIEOPLOSSINGEN MET LUMINA SELECT
Tijdens deze dag doet u ervaring op met de Lumina Select profielschets.
Uw bekwaamheid wordt uitgebouwd om krachtige selectieoplossingen te
bieden met gebruik van Lumina Select en het ondersteunende materiaal
en u leert het Lumina Digital Select systeem gebruiken en aanpassen aan
uw behoeften.

Data
LSEQ2904: 29 en 30 april 2021 telkens van 9:00 tot 17:00
LSEQ1612: 16 en 17 december 2021 telkens van 9:00 tot 17:00

Locatie
Domein Martinus, Sniederspad 133, 2980 Halle-Zoersel
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LUMINA SALES
Ontwikkel je verkoopsproces
Lumina Sales stelt je in staat om
op wetenschappelijke basis jouw
mensen te ontwikkelen en de
omzet te laten groeien.
Door te begrijpen hoe je
kwaliteiten het verkoopproces
ondersteunen en door de impact
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van jouw overbelaste momenten
te verzachten, krijg je meer
omzet.
Door te concentreren op het
rendement binnen jouw relatie
maximaliseer je tegelijkertijd het
rendement op de investering.
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KWALIFICATIEWORKSHOP

LUMINA SALES
De Lumina Sales kwalificatieworkshop
geeft deelnemers de bekwaamheid om het
Lumina Sales model en de
persoonlijkheidsprofielen te gebruiken
als onderdeel van hun coaching- en
trainingspraktijk. Tijdens deze
interactieve workshop leren deelnemers
hoe ze met behulp van Lumina Sales
inspirerende ontwikkeltrajecten kunnen
verwezenlijken.

Doelstellingen
Je bekwaamheid uitbouwen om inspirerende interventies te doen met het
gebruik van Lumina Sales en het ondersteunende materiaal.
De theoretische achtergrond van het Lumina Sales model begrijpen.
Een belangrijke ervaring hebben in je persoonlijke en professionele
ontwikkeling in een veilige omgeving.
‘My Lumina Online’ kunnen gebruiken in het kader van Lumina Sales.

Prijs
€ 1.548,00 (excl. btw)
Inbegrepen:
Eén interactieve workshopdag;
Lumina Sales kaartenset;
Workshopbinder;
Gratis begeleidingsgidsen, hulpmiddelen en materialen;
Voortdurende ondersteuning, inclusief webinars, zakelijke ondersteuning
en systeemupdates.

WORKSHOPS 2021

PAGINA 11

Programma
Tijdens één interactieve dag doet u in een
workshopomgeving ervaring op met de
Lumina Sales profielschets. U deelt “best
practice” ervaringen in het coachen en
faciliteren met de effectieve Lumina Sales
instrumenten voor gedragsverandering. Deze
dag is bedoeld om ideeën op te doen over hoe
u ons materiaal kunt inzetten bij uw klanten.

"Je sluit geen verkoop,
maar je opent een
relatie."

Data
LSAQ2603: 26 maart 2021 van 9:00 tot 17:00
LSAQ1510: 15 oktober 2021 van 9:00 tot 17:00

Locatie
Domein Martinus
Sniederspad 133, 2980 Halle-Zoersel
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LUMINA LEADER
Ontwikkel je leiderschapsstijl
Leid de weg, op jouw eigen
manier.
Lumina Leader geeft executives
een goed begrip van hun
natuurlijke leiderschapsstijl. Het
laat hen zien hoe ze met
vertrouwen en authenticiteit
kunnen leiden, terwijl ze leren
hoe ze hun leiderschapsstijl

WORKSHOPS 2021

kunnen aanpassen aan de
behoeften van hun mensen en
hun organisatie.
Het biedt ook een kans om
feedback van anderen binnen en
buiten de organisatie te
verkrijgen. Dit geeft meer inzicht
in de persoonlijkheid van de
leider.
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KWALIFICATIEWORKSHOP

LUMINA LEADER
De Lumina Leader kwalificatieworkshop
geeft deelnemers de bekwaamheid om het
Lumina Leader model en de persoonlijkheidsprofielen te gebruiken als onderdeel
van hun coaching- en trainingspraktijk.
Tijdens deze interactieve workshop
leren deelnemers hoe ze met behulp van
Lumina Leader inspirerende leiderschapsontwikkelingen kunnen
verwezenlijken.

Doelstellingen
Je bekwaamheid uitbouwen om inspirerende interventies te doen met het
gebruik van Lumina Leader en het ondersteunende materiaal.
De theoretische achtergrond van het Lumina Leader model begrijpen.
Een belangrijke ervaring hebben in je persoonlijke en professionele
ontwikkeling in een veilige omgeving.
‘My Lumina Online’ kunnen gebruiken in het kader van Lumina Leader.

Prijs
€ 1.548,00 (excl. btw)
Inbegrepen:
Eén interactieve workshopdag;
Lumina Leader kaartenset;
Workshopbinder;
Gratis begeleidingsgidsen, hulpmiddelen en materialen;
Voortdurende ondersteuning, inclusief webinars, zakelijke ondersteuning
en systeemupdates.
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Programma
Tijdens één interactieve dag doet u in een
workshopomgeving ervaring op met de
Lumina Leader profielschets. U deelt “best
practice” ervaringen in het coachen en
faciliteren met de effectieve Lumina Leader
instrumenten voor gedragsverandering. Deze
dag is bedoeld om ideeën op te doen over hoe
u ons materiaal kunt inzetten bij uw klanten.

"Leiderschap is de
vaardigheid om effectief
te handelen in elke
situatie."

Data
LLQ1203: 12 maart 2021 van 9:00 tot 17:00
LLQ1709: 17 september 2021 van 9:00 tot 17:00

Locatie
Domein Martinus
Sniederspad 133, 2980 Halle-Zoersel
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LUMINA EMOTION
Ontwikkel je emotionele intelligentie
Het vermogen om onze reactie op
een situatie te kiezen is krachtig Lumina Emotion geeft mensen
die mogelijkheid.
Lumina Emotion leert ons hoe we
onze emoties effectief kunnen
managen om aan veranderende
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contextuele eisen te voldoen, wat
ook onze natuurlijke kwaliteiten
mogen zijn.
Verbeterde emotionele
intelligentie, aanpassingsvermogen en veerkracht zijn slechts
enkele van de voordelen die
organisaties ervaren.
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KWALIFICATIEWORKSHOP

LUMINA EMOTION
De Lumina Emotion kwalificatieworkshop
geeft deelnemers de bekwaamheid om het
Lumina Emotion model en de persoonlijkheidsprofielen te gebruiken als onderdeel
van hun coaching- en trainingspraktijk.
Tijdens deze interactieve workshop leren
deelnemers hoe ze met behulp van Lumina
Emotion inspirerende ontwikkeltrajecten
kunnen verwezenlijken.

Doelstellingen
Je bekwaamheid uitbouwen om inspirerende interventies te doen met het
gebruik van Lumina Emotion en het ondersteunende materiaal.
De theoretische achtergrond van het Lumina Emotion model begrijpen.
Een belangrijke ervaring hebben in je persoonlijke en professionele
ontwikkeling in een veilige omgeving.
‘My Lumina Online’ kunnen gebruiken in het kader van Lumina Emotion.

Prijs
€ 2.220,00 (excl. btw)
Inbegrepen:
Twee interactieve workshopdagen;
Lumina Emotion kaartenset;
Workshopbinder;
Gratis begeleidingsgidsen, hulpmiddelen en materialen;
Voortdurende ondersteuning, inclusief webinars, zakelijke ondersteuning
en systeemupdates.
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Programma
DAG 1 | EEN LUMINA EMOTION ERVARING
Deze dag is bedoeld om iedereen een ervaring te geven over hoe Lumina
Emotion wordt gebruikt bij het faciliteren van workshops en coachingsituaties. Je hebt voldoende mogelijkheden om deel te nemen, te delen en
vragen te stellen. Je zult ook een scala aan oefeningen en activiteiten
ervaren met de vloermatten en kaarten.
DAG 2 | THEORIE, GELDIGHEID EN MEER ERVARINGEN
Deze dag neemt een diepe duik in het Lumina Emotion-model. Aan het
einde hiervan zul je begrijpen hoe het model werkt, de belangrijkste
verschillen in de definities kennen en dit allemaal aan uw klanten kunnen
uitleggen. Gedurende de dag krijgt u de kans om uw eigen portretleesvaardigheid te oefenen.

Data
LEQ1803: 18 en 19 maart 2021 telkens van 9:00 tot 17:00
LEQ1811: 18 en 19 november 2021 telkens van 9:00 tot 17:00

Locatie
Domein MartinusSniederspad 133, 2980 Halle-Zoersel
WORKSHOPS 2021
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TRAINERS
GUY JANSSENS
Economische studies aan de Universiteit
Antwerpen
18 jaar ervaring in verschillende
managementfuncties
Onafhankelijk coach sinds 1990
27 jaar ervaring in leidinggeven, leadership,
teamcoaching, transformatie-processen,
organisatieontwikkeling

TINNE JANSSENS
Economische studies aan de Lessius
Hogeschool Antwerpen
12 jaar ervaring als internationaal BTWexpert, manager compliance en outsourcing
team indirecte belastingen
Zelfstandig business consulent sinds 2013
Gespecialiseerd in stressmanagement en
burn-out coaching

BRAM JANSSENS
Marketing en Sales studies aan de Karel de
Grote Hogeschool Antwerpen
15 jaar ervaring in diverse sales en
management rollen
Onafhankelijk coach en consultant sinds
2016
Gespecialiseerd in sales management
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INSCHRIJVEN
Ik schrijf mij in voor volgende workshop(s):
KWALIFICATIE LUMINA SPARK
LSPVQ1201
LSPQ0402
LSPQ0605
LSPVQ1805
LSPQ0909
LSPVQ2109
LSPQ0912

KWALIFICATIE LUMINA SALES
LSAQ2603
LSAQ1510
LUMINA LEADER
LLQ1203
LLQ1709

KWALIFICATIE LUMINA SELECT KWALIFICATIE LUMINA EMOTION
LSEQ2904
LEQ1803
LSEQ1612
LEQ1811

Bedrijfsnaam:
Naam deelnemer(s):
Facturatieadres:
BTW-nummer:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Datum:

Handtekening:

Ik wens gebruik te maken van de KMO-portefeuille.
Ik stem ermee in dat mijn gegevens worden verzameld en opgeslagen zoals
aangegeven in het Privacy Beleid op pagina 22 van deze brochure.
Management Spark BV | André Hermandslaan 7, 2100 Antwerpen
BTW BE0555.796.439 | RPR Antwerpen | KMO-portefeuille DV.O219245
info@managementspark.com | www.managementspark.com
WORKSHOPS 2021
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ALGEMENE
VOORWAARDEN
Inschrijving
Het aantal deelnemers per workshop is beperkt tot 8 personen.
U dient zich uiterlijk 1 week vóór aanvang van de workshop schriftelijk in te schrijven middels het voorgaande
inschrijvingsformulier. Dit formulier dient u - volledig ingevuld - per e-mail te bezorgen aan: info@managementspark.com. Uw
inschrijving wordt definitief van zodra wij uw inschrijving schriftelijk hebben bevestigd.
Wie zich inschrijft verbindt zich ertoe om aan de volledige workshop deel te nemen. Wanneer u niet aan alle opleidingsdagen
deelneemt of wanneer u de opleiding vroegtijdig beëindigt, wordt de deelnameprijs niet aangepast en zal er ook geen
terugbetaling gebeuren, wat ook de reden moge zijn.
ls de deelnemer wegens heirkracht genoodzaakt een workshop te onderbreken, bestaat er de mogelijkheid om deze op een later
tijdstip verder te zetten. De expliciete, schriftelijke goedkeuring van Management Spark BV is hiervoor vereist.

Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief 21% btw. Prijzen zijn enkel geldig voor de huidige overeenkomst. Er kunnen geen
rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud).

Betalingsvoorwaarden
Een factuur wordt u toegestuurd na ontvangst van uw inschrijving en dient binnen 30 dagen, maar uiterlijk vóór aanvang van de
workshop betaald te worden. Bij laattijdige betaling worden alle nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en wordt het
totaalbedrag van rechtswege vermeerderd met en schadevergoeding van 10% met een minimum van €100. Vanaf de
vervaldatum worden er tevens verwijlintresten gerekend aan 1,5% per maand. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht
voor de overeenkomst onmiddellijk en éénzijdig te beëindigen

KMO-portefeuille
Vlaamse ondernemingen kunnen gebruik maken van een subsidie van 30 of 40% op de deelnameprijs via de KMO-portefeuille
(voor meer informatie zie: www.kmo-portefeuille.be). Deelnemers dienen zelf in te staan voor de tijdige aanvraag hiervan.
Indien de aanvraag niet tijdig werd afgerond of wegens omstandigheden werd geweigerd, dient de volledige deelnameprijs
rechtstreeks aan Management Spark BV betaald te worden

Annulatie
Annulatie is kosteloos tot 3 weken voor aanvang van de workshop. Bij annulatie tussen 3 weken en 1 week voor aanvang van de
workshop is er een annulatiekost van 25% van het deelnameprijs. Bij annulatie minder dan 1 week voor aanvang van de workshop
is er een annulatiekost van 50% van het deelnameprijs. Een annulatie is slechts geldig als ze schriftelijk gebeurd én na
ontvangstmelding van ons.

Auteursrechten
Het cursusmateriaal en andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mag niet
gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden.

Heirkracht
Management Spark BV gaat een inspanningsverbintenis aan om alle opleidingen te laten doorgaan. Wij zijn niet aansprakelijk
indien de workshops niet kunnen doorgaan om redenen die buiten onze macht liggen. Management Spark BV heeft echter
steeds het recht om, in geval van heirkracht of wanneer het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 6 personen
bedraagt, een workshop of andere activiteit te annuleren. Wij brengen u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte en de
volledige deelnameprijs wordt dan teruggestort.

Bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing. Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement
Antwerpen.

WORKSHOPS 2021
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PRIVACYBELEID
Inschrijvingen
Wanneer u zich inschrijft voor een van onze workshops vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens
worden gebruikt om de inschrijving geldig te verklaren. De gegevens worden opgeslagen in ons CRM-systeem.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u
naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken
en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in ons CRM-systeem.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit
privacybeleid tenzij we vooraf uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
Contactgegevens worden doorgegeven naar desbetreffende trainers die deze enkel gebruiken tijdens de duur van de opleiding.
Onze trainers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle deelnemers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op
moment aan ons is verstrekt.

A a n p a s s e n / u i t s c h r i j v e n i n f o r m a ti e
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie
onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons
opnemen:
Management Spark
André Hermanslaan 7, 2100 Antwerpen
+32 (0) 486 17 12 11
tinne@managementspark.
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