Op zoek naar een goede leidinggevende? Talent is dichterbij dan je denkt.

Opleiding: Van werkvloer naar leidinggeven
Talent is dichterbij dan je denkt. DOC ontwikkelt daarom een serie opleidingstrajecten,
speciaal voor talenten in de regio. Daarbij hebben we ons laten inspireren door vragen vanuit
het bedrijfsleven en ervaringen van deelnemers in de afgelopen jaren. Als eerste starten we
30 september een nieuw traject voor talentvolle medewerkers; de leidinggevenden van de
toekomst.
Voor wie is de opleiding?
Medewerkers met een aantal jaren werkervaring die door kunnen stromen naar een functie
met meer verantwoordelijkheid en die niet bang zijn voor een stevige opleiding.
Waarom kiezen voor deze opleiding?






Investeren in talenten en dus in je organisatie;
Behoud van goede medewerkers;
Nieuwe en direct toepasbare kennis binnenhalen;
Docenten uit het regionale bedrijfsleven die je uitdagen en inspireren;
Opleidingslocatie dicht bij huis.

Aanpak
In deze opleiding koppelt de deelnemer aan de hand van opdrachten en cases de theorie
aan de dagelijkse praktijk. Deze opzet maakt de opleidingen levendig en waardevol. Een
reflectieverslag en visieverslag zorgen voor de borging waarna de opleiding afgerond wordt
met een kwalificerend eindgesprek. Dit samen vormt het Portfolio. Tijdens de lessen geeft de
docent volop de gelegenheid om ervaringen met andere deelnemers uit te wisselen, waarvan
je héél veel leert.
Opzet
De opleiding Van werkvloer naar Leidinggevende is een middag/avondopleiding. Je gaat 1
dag in de twee weken naar school. De hele opleiding bestaat uit 6 modules die verdeeld zijn
over 20 lesdagen. De doorlooptijd is ongeveer 40 weken. Je begint in de middag om drie uur
zodat je op de ochtend nog op het werk kunt zijn. Dan een lunch en door met het tweede
blok zodat je rond negen uur kunt afronden.
Thuisstudie
Na een lesdag ga je aan de slag met opdrachten op de werkvloer en voorbereiding op de
volgende lesdag. Dit kost je ongeveer 10 uur.
Afsluiting
Heb je minimaal 80% van de lessen bijgewoond en een voldoende behaald voor je portfolio
en kwalificerend eindgesprek? Dan ontvang je aan het eind van de lessen het DOCmanagementdiploma Leidinggeven.
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We starten bij minimaal 5 deelnemers tot maximaal 10 deelnemers
20 lesdagen, verdeeld over ongeveer 40 weken
Start woensdag 30 september 2020 van 15:00 – 21:00 uur
Afronden voor de zomer 2021
Locatie DOC Opleiding & Training Doetinchem
Kosten van de opleiding: € 4.900
Inclusief koffie / thee/ lunch / toetsing
Indicatie boekengeld: ca. € 400
Vrij van btw.

Meer deelnemers per bedrijf?
Bij meer deelnemers per bedrijf hebben we pakketkorting. Neem contact op voor de
mogelijkheden.

Programma
Je begint dicht bij jezelf met je persoonlijke vaardigheden. Daarna werk je aan meer inzicht
in wat er om je heen gebeurt in het bedrijf om het tenslotte af te ronden met een blik op de
buitenwereld. De volgende modulen horen daarbij:
Persoonlijke communicatie
Je komt over zoals jij wilt, wordt assertiever en zichtbaarder. Je gaat begrijpen wat het effect
van jouw communicatie is en hoe je dat kunt aanpassen.
Praktisch leidinggeven
Je leert hoe je beter kunt sturen op goede prestaties en een fijne werkomgeving creëert
waarin jouw collega’s prettig samenwerken.
Basisvaardigheden HRM
In deze module ga je aan de slag met de ontwikkelingen van mensen in een organisatie. Op
welke manier kun je die ontwikkeling van medewerkers stimuleren, ze motiveren en sturen.
Hoe werk je planmatig aan een goede personele bezetting.
Logistiek management
De logistiek is dynamiek en uitdaging, dag in dag uit. Inzicht in zowel de goederenstromen
als de bijbehorende informatie is van groot belang.
Financieel management
Je maakt kennis met de vele financiële aspecten van een organisatie. Je leert gaat veel
financiële begrippen invulling geven zodat je daarin mee kunt denken.
Marketing en ondernemerschap
In deze module leer je hoe je de markt om je heen kunt doorzien zodat je weet wat je eigen
positie is en hoe je op ontwikkelingen in kunt spelen.
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