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Effectief leidinggeven, module 1
Functies

Meewerkend voorman
Ondernemer
Teeltspecialist

Opleidingsniveau

MBO

URL

https://www.fruitacademie.nl/opleidingen/opleiding-effectief-leidinggevenmodule-1-905.html

Duur

4 middagen

Kosten

675,- p.p. excl. BTW

Subsidie

Neem contact op met Fruitacademie

Data en locaties

maart / april - nader te bepalen

Opleider

Hanneke Westerop Training en advies

Contactpersoon

Hanneke Westerop

Adres

Paramaribostraat 21e

Postcode

2585 GL

Plaats

Den Haag

Telefoonnummer

070-3636140

E-mailadres

info@hannekewesterop.nl

Website

http://www.hannekewesterop.nl

Informatie

ResultaatDe training ‘Effectief leidinggeven’ richt zich zowel op het versterken van de
communicatieve vaardigheden als het zelfvertrouwen dat leidinggevenden nodig hebben
om in deze functie goed te kunnen functioneren.AanpakModule 1 is gericht op het
versterken van de leidinggevende vaardigheden van leidinggevenden, zodat zij in staat zijn
om:– medewerkers te begeleiden tot optimaal functioneren;– om te kunnen gaan met het
geven en krijgen van kritiek;– een bijdrage te leveren aan het werkoverleg;– het eigen
werkoverleg voor te zitten;– slechtnieuwsgesprekken te voeren;– om te gaan met de eigen
sterke en zwakke kanten;– veranderingen in het team met succes te introduceren;–
optimaal delegeren.
Tijdens deze module krijgen de deelnemers de gelegenheid om te oefenen met een
trainingsacteur.

Na het volgen van de cursus (vier dagdelen) ontvangt de deelnemer een bewijs van
deelname, mits drie van de vier bijeenkomsten zijn gevolgd.

Deelnemers: Minimaal 4, Maximaal 6
Deze cursus is onderdeel van het Winterprogramma Fruitacademie. Werknemers in de
fruitteelt die vallen onder de CAO open teelten fruitteelt ontvangen 85% subsidie. (u dient
dit zelf aan te vragen)
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Werknemer in de fruitteelt
€ 675,- p.p. excl. BTW

Ook fruittelers zonder personeel, zijn van harte welkom. Zij betalen 100% van het
cursusbedrag (subsiedie is niet van toepassing)
€ 675,- p.p. excl. BTW

* stapel korting is uitgesloten.
Toelatingseisen
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Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor leidinggevenden uit het middenkader van bedrijven
uit de agrarische sector, zoals de glastuinbouw, de GF-groothandel, de
bloemengroothandel, de open-teelten, de fruittelers en de boomkwekers.
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