Hoe geef ik als ploegbaas
leiding aan mijn team?
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Opleiding leidinggeven voor ploegbazen

Hoe geef ik als ploegbaas
leiding aan mijn team?
Dit zowel voor leidinggegeven die 2 mensen onder zich hebben
als leidinggevenden met een team van 40, maar ook voor hen die
leidinggeven aan verschillende teams.
Wat mag je verwachten?
We vetrekken vanuit je eigen ervaring en gaan werksituaties analyseren
en bespreken. Interactieve oefeningen zorgen er voor dat je inzicht krijgt
in de do’s-and-don’ts van leidinggeven.
Ook gaan we samen aan de slag om onze vaardigheden te verbeteren,
resultaten te halen en onze medewerkers mee te krijgen.
We leggen de focus op verschillende aspecten van leidinggeven:
• instructies geven
• coachen
• betrekken van medewerker

Inhoud cursus
• Mijn positie binnen het team
• Hoe zorg ik ervoor dat ik geaccepteerd word als leidinggevende?
• Wat betekent ‘het opnemen van de rol van leidinggevende’?
• Hoe positioneer ik me als ik doorgroei vanuit het team? Of als ik nog meewerk
met het team?
• Hoe ga ik om met medewerkers die meer ervaring hebben dan ikzelf?
• Duidelijkheid geven
• Hoe formuleer ik opdrachten?
• Welke stappen moet ik met mijn mensen zetten om hen veiliger te laten
werken?
• Op welke manier communiceer ik nieuwe voorschriften?
• Hoe geef ik kritiek of negatieve feedback?
• Ondersteunen
• Wat kan ik doen om mijn medewerkers te helpen in hun job?
• Hoe coach ik hen?
• Wat kan ik van de verschillende medewerkers verwachten?
• Hoe leer ik hen nieuw gedrag aan?
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Praktisch
Waar en wanneer
• Antwerpen woensdag 28 maart 2018, Cepa, Zaal Jordaens, Brouwersvliet 33 bus 7, 2000 Antwerpen
• Hasselt donderdag 19 april 2018, CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt (lokaal 1)
• Gent maandag 14 mei 2018, Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41, 9000 Gent
• Torhout maandag 24 september 2018, CC de Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout
• Kessel-Lo dinsdag 20 november 2018, Kop van Kessel-Lo, Leuvensestraat 18, 3010 Kessel-Lo
De opleiding duurt van 9.30 tot 16.00 uur. Onthaal vanaf 9.00 uur.
Voor
Ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken
die even stil willen staan bij hun rol als leidinggevende.
Begeleiding
Knowledge On the Spot (KOS Learning)
Inschrijven
VVSG-leden betalen 30 euro per persoon. (incl. koffie en broodjeslunch).
Het maximaal aantal deelnemers per sessie is beperkt tot 14.
Schrijf nu in via http://academie.vvsg.be.
Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vorming.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.
De deelnameprijs van 60 euro wordt aangerekend wanneer de annulatie later, zonder geldige reden, plaatsvindt.
Opleiding in huis.
Diverscity biedt ook de mogelijkheid om deze opleiding in huis te organiseren in 2018. Dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse Overheid kan deze opleiding (volledige dag) in huis georganiseerd worden tegen de
prijs van 1000 euro.
Let op: uw organisatie kan slechts één maal aanspraak maken op een gesubsidieerde opleiding voor de
periode 2018-2019. Voor meer informatie: info@diverscity.be
Info inhoudelijk
Peter Neirynck, coördinator Diverscity
peter.neiyrinck@diverscity.be of 02 211 55 49
Info praktisch
Elke Van den Wijngaert, organisatieverantwoordelijke VVSG-academieteam
elke.vandenwijngaert@vvsg.be, 02 211 56 60
Organisaties
Deze vorming is een organisatie van Diverscity

Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACVOpenbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende
projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid bij de lokale besturen.
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