DE VAKMAN ALS
BEGELEIDER
HAAL HET BESTE UIT UW (NIEUWE) MEDEWERKERS
Naast de leidinggevenden, HR-medewerkers en praktijkopleiders worden ook de vakmensen op de werkvloer vaak gezien als de handen en voeten van een bedrijf. Bij de
juiste begeleiding van (nieuwe) medewerkers blijven medewerkers langer in dienst.
Ook kunnen ze hierdoor eerder zelfstandig werken en dus sneller hun waarde
toevoegen aan de organisatie.
Tijdens de cursus De Vakman als Begeleider ontvangt u, als begeleider (op
de werkvloer) van (nieuwe) medewerkers, de nodige handvatten om een
goede begeleider te zijn of te worden. Bij aanvang cursus wordt per
cursist een persoonlijk ontwikkelplan (POP) gemaakt. De cursus
bevat een standaard programma en deze wordt aangevuld door
specifieke behoeften naar aanleiding van de POP. Het cursusprogramma duurt 8 weken en bestaat uit een 3-tal sessies
inclusief een assessment. Tijdens de cursus is er een afwisseling van theorie en praktische oefeningen.
Deze cursus valt onder de voorwaarden van participantschap OBM Noord. Dit houdt in dat een participant 10% korting op deze cursus ontvangt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de hiernaast vermelde contactpersoon.
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INHOUD
Sessie 1
Inwerken van nieuwe medewerkers
Sessie 2
Omgaan met ‘moeilijke’ mensen
Sessie 3
Coachen van medewerkers
Gedragsanalyse (optioneel)
DISC
Assessment
Aangevuld met behoeften vanuit Persoonlijk Ontwikkelplan

DOELGROEP

De cursus De Vakman als Begeleider is
bedoeld voor vakmensen op de werkvloer
die (nieuwe) medewerkers moeten begeleiden. Tijdens de cursus wordt gewerkt met
praktische oefeningen, voorkeur geniet om
voorbeelden uit de eigen praktijk te nemen.

VOORDELEN
Maatwerkcursus
Informatie volledig en gebruiksvriendelijk
Aandacht voor (intensieve) begeleiding
Theorie gelijk toepasbaar in praktijk

DUUR

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten (dagdelen), met een
totale looptijd van acht
weken.
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