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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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Waar en wanneer
• Harelbeke woensdag 19 april 2017  

CC Het Spoor, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke
• Aalst woensdag 26 april 2017  

CC De Werf, Molenstraat 51, Aalst
• Berchem (Antw.) donderdag 11 mei 2017 

CC Berchem, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem
• Halle donderdag 14 september 2017  

CC ‘t Vondel, J. Possozplein 40, 1500 Halle
• Genk dinsdag 7 november 2017  

C-mine, Evence Coppéelaan 91, 3600 Genk

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.

Schrijf nu in op http://congrescentrum.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 30 euro wordt aangerekend wanneer de annulatie later, zonder geldige reden, plaatsvindt.

Info inhoudelijk
Peter Neirynck, diensthoofd Diverscity, peter.neiyrinck@diverscity.be of 02 211 55 49

Info praktisch
Nils Callens, organisatieverantwoordelijke VVSG-academieteam, nils.callens@vvsg.be, 02 211 55 56

Organisaties
Deze vorming is een organisatie van Diverscity 

Praktisch

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

http://www.cchetspoor.be/praktisch
http://www.ccdewerf.be/praktisch/locatie-route
http://www.ccberchem.be/bereikbaarheid
http://www.vondel.be/info
http://www.c-mine.be/Contact_Info/Routebeschrijving
http://congrescentrum.vvsg.be/efficy.dll/guest?page=Login.htm&app=vvsg&lang=nl
mailto:peter.neiyrinck%40diverscity.be?subject=
mailto:nils.callens%40vvsg.be?subject=
http://www.diverscity.be

