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Drenthe

De overstap van een uitvoerende naar een leidinggevende functie, ook in een klein 
bedrijf, wordt vaak onderschat. Ook innovatieve veranderingen binnen metaalbe-
drijven zorgen voor de benodigde kennis. 

Tijdens de cursus Praktisch leidinggeven op de werkvloer ontvangt u handva-
ten zodat u kunt balanceren tussen de belangen van de directie en die van 
uw medewerkers. Deze praktische cursus helpt u bij het invullen van deze 
nieuwe rol binnen de organisatie. De nadruk ligt op het communice-
ren, inspireren en motiveren van medewerkers. U leert de juiste vaar-
digheden maar ook welke valkuilen u moet vermijden.

Deze cursus valt onder de voorwaarden van de vergoeding 
vanuit uw scholingsfonds, waarmee deze cursus geheel of 
gedeeltelijk wordt vergoed.

Voor de exacte voorwaarden verwijzen we u naar de 
geldende voorwaarden van uw scholingsfonds.
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De cursus Praktisch Leidinggeven op de 
werkvloer is bedoeld voor iedere (toekoms-
tige) leidinggevende. Ook voor medewerk-
ers die de overstap maken van uitvoerende 
naar een leidinggevende functie is deze 
cursus waardevol.

VOORDELEN

INHOUD

Met locaties in  
Groningen, Friesland & 

Drenthe

Omgang met medewerkers en collega’s

Medewerkers (aan)sturen

Veranderingen doorvoeren

Duidelijk en concreet communiceren

Communicatie algemeen

Serieus genomen worden

Gesprekken voeren

Ervaring delen met anderen, beknopt en samenvattend

Benaderen van problemen

DOELGROEP DUUR

Praktische en interactieve cursus

Informatie over de communicatievormen

Aandacht voor begeleiding en coaching

Oefenen met verschillende gesprekstechnieken
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De cursus bestaat uit zes bijeen-
komsten (dagdelen). 


