creëert toekomst

Ontwikkel jezelf
als leidinggevende
Slimmer samenwerken. Betere onderlinge communicatie. Meer output.
Of samen een nieuwe richting in. Wat je ook wilt bereiken, het lukt
makkelijker na een leiderschapsopleiding van GOC. Voor beginners
én gevorderde leidinggevenden.

Introductie leidinggeven
Als je van een uitvoerende naar een leidinggevende rol gaat, verandert er veel. Met een goede voorbereiding hoeft
die stap echter niet spannend te zijn. Je kunt vaak meer dan je denkt. En deze introductieopleiding leidinggeven
geeft je precies de bagage die je nodig hebt voor die eerste maanden als nieuwe leider. Van inzicht in je nieuwe rol
en leiderschapsstijl tot praktische tips over hoe je communiceert en teamleden aanstuurt.

Voor wie

Wat leer je

Deze opleiding is bestemd voor mensen die zich
oriënteren op een leidinggevende rol. Ook als jij
binnenkort een leidinggevende rol krijgt en nu
praktische kennis en vaardigheden wilt opdoen,
is deze opleiding geschikt voor jou.

• Wat je rol en taken als leidinggevende zijn.
•	Welke plek je als leidinggevende hebt in jouw
organisatie.
•	Op welke manieren je kunt leidinggeven en wat bij
jou past.
•	Hoe je tegelijkertijd boven en tussen je teamleden staat.
•	Hoe je op een goede manier communiceert en
feedback geeft.
• Wat de ingrediënten zijn van een succesvol team.
• Hoe je je als leidinggevende verder kunt ontwikkelen.

Niveau
Als je denkt en werkt op mbo-niveau kun je deze
opleiding goed aan. De opleiding is lekker praktisch.
Je maakt opdrachten, doet zelfanalyses, spart met
andere deelnemers.

Praktisch leidinggeven
Ben jij vanaf de werkvloer doorgegroeid naar een leidinggevende functie? Dan hoeven we jou niets te vertellen over
machines en processen. Maar misschien vind je het wel lastig om collega’s te coachen of de samenwerking in je team te
verbeteren. Of om gesprekken te voeren over dingen die niet goed gaan op de werkvloer. Dan is de opleiding praktisch
leidinggeven perfect voor jou. Je leert op een praktische manier hoe je collega’s aanstuurt, motiveert en de prestaties
van jouw team verbetert!

Voor wie

Wat leer je

Deze opleiding is perfect voor jou als je op de werkvloer
de productie aanstuurt. Bijvoorbeeld als ploegleider,
teamleider, uitvoerder, meewerkend voorman of
supervisor.

• De kenmerken van goed leiderschap.
• Welke manier van leidinggeven bij jou past.
• Hoe jouw eigen gedrag van invloed is op teamleden.
•	Hoe je slim inspeelt op wat teamleden motiveert
en demotiveert.
• Hoe je de samenwerking in je team verbetert.
•	Hoe je met emoties en conflicten
in jouw team omgaat.

Niveau
De opleiding wordt gegeven op mbo werk- en
denkniveau. De opleiding is gericht op leiders die graag
de handen uit de mouwen steken. Je oefent onder
andere met communicatietechnieken in de training
maar ook als opdracht in je bedrijf.

Operationeel leidinggevende
Wil jij medewerkers helpen om het beste uit zichzelf te halen? De afdeling naar een hoger niveau tillen? En collega’s
op een soepele manier meenemen in veranderingen en vernieuwingsprocessen? Dan is de opleiding operationeel
leidinggeven een goede stap in jouw ontwikkeling. Je groeit op het gebied van zelfinzicht, leiderschap, communicatie,
motivatie en verandermanagement. Daardoor gaat het lekkerder lopen in jouw team en nemen jullie teamprestaties toe!

Voor wie

Wat leer je

Deze opleiding is bestemd voor mensen die nu al
leidinggeven in een productieomgeving. We bouwen
verder op de ervaring die je al hebt. Veel deelnemers
zijn doorgegroeid vanaf de werkvloer of hebben een
technische achtergrond.

•	Welke leiderschapsstijlen en leiderschapsvaardigheden
er zijn.
•	Hoe je effectief feedback geeft en lastige
gesprekken voert.
• Hoe je de communicatie in jouw team kan verbeteren.
• Hoe je ongewenst gedrag op de werkvloer bijstuurt.
•	Hoe je jouw team ontwikkelt, waardoor de
productiviteit toeneemt.
• Hoe je jouw team meeneemt in veranderingen.
• Hoe je omgaat met weerstand tegen verandering.
•	Hoe je arbeidsongevallen en ziekteverzuim kunt
terugdringen.

Niveau
Deze opleiding wordt gegeven op mbo werk- en
denkniveau. Je voert opdrachten uit in je eigen bedrijf.
Daar heb je dus direct wat aan! Hierna kun je je nog
verder ontwikkelen tot praktijkcoach.

Ook voor de opleidingen Praktijkopleider en Praktijkcoach
kun je bij GOC terecht.

Subsidie

Informatie en contact

Voor KVGO-leden is de subsidieregeling van het
A&O Fonds Grafimediabranche van toepassing.
Deze regeling is tot 1 november 2020 verhoogd van
40% naar 50%.

Op www.goc.nl vind je meer informatie, de startdata
en het aanmeldformulier. Of bel ons en laat ons weten
waar je in je bedrijf tegenaan loopt of waarin je nog
wilt groeien. We denken graag mee. Ook bespreken
we welke subsidieregelingen van toepassing zijn.

Het subsidieproject Create your future van het
Europees Sociaal Fonds biedt nog eens 35% subsidie op
toekomstgericht scholen. Informeer naar de subsidie(s)
die voor jouw organisatie van toepassing zijn.

0318 - 53 91 19
binnendienst@goc.nl

‘Wat je leert kan je meteen
toepassen in de praktijk’
Jarenlang stond Bas Jager aan de machines bij Veldhuis Media
in Raalte. De drukkerij kende geen geheimen voor hem.
Maar mensen aansturen? Dat vraagt toch andere vaardigheden,
merkte Bas toen hij doorgroeide tot assistent productieleider.

De rollenspellen waren hierbij heel waardevol,
vindt Bas. “De trainers wisten altijd weer
onverwacht uit de hoek te komen en zorgden
ervoor dat ik optimaal voorbereid ben op alle
mogelijke situaties.” Bas roemt daarbij de
praktische aanpak van de trainers. “Theorie
werd verdiept via praktische oefeningen
zoals de rollenspellen. Omdat je de theorie
vervolgens meteen op je werk in de praktijk
kan toepassen, neem je de stof sneller op.”
Geen overbodige luxe voor de kersverse
assistent-productieleider. Tijdens zijn opleiding
draaide hij namelijk niet alleen vijftigurige
werkweken, hij en zijn vrouw verwelkomden ook
een dochter. “Het was pittig, maar qua studie
belasting gelukkig wel te doen. Bovendien
waren de trainers prettig in de omgang en altijd
bereikbaar. Ook in de weekenden, wanneer ik
toch het meeste studiewerk gedaan kreeg.”

Binnen Veldhuis Media werden in
deze periode bovendien verschillende
veranderingen doorgevoerd op de werkvloer.
“Van de drukkers wordt op termijn een allround
inzetbaarheid verlangd. Een omslag waarin we
de mensen moesten meenemen. De opleiding
heeft me hier zeker op
voorbereid.”

vlnr: Boy Seijkens, Ciska Pittie, Bas Jager,
Caroline Harder, Marc Römer, Lisa Stevens
Diploma-uitreiking met trainers

Daarom volgde hij de opleiding Operationeel
Leidinggevende van GOC. “Twaalf weken lang
werden we getraind in het menselijk aspect.
Waar ik vooral meer over wilde weten was de
omgang met mensen. Ik ben van nature nogal
direct. Liefst moeten de dingen gebeuren
zoals ik dat voor ogen heb. Uit deze opleiding
heb ik geleerd dat het beter is om mensen mee
te nemen in het proces.”

Waarom een opleiding bij GOC

• GOC is al 95 jaar dé opleider voor de
•
•
•
•

graf imediabranche.
GOC heeft een uitgebreid netwerk van
hooggekwalif iceerde trainers.
GOC trainers kennen de hedendaagse praktijk.
GOC werkt met de meest up-to-date apparatuur
GOC is een door het ministerie van OCW
erkende mbo-instelling.

• GOC voldoet aan de kwaliteitseisen van het
NRTO-keurmerk.

• GOC is gecertificeerd een verkorte mbo-opleiding,
derde leerweg, aan te bieden.

• GOC heeft eigen trainingsfaciliteiten, maar traint
ook incompany.

• GOC stimuleert verder groeien en doorontwikkelen.

