Voor leidinggevenden
Training Gezond & Veilig werken
Leidinggeven is een vak apart. Zeker in de schoonmaakbranche, waar werknemers
(zwaar) lichamelijk werk verrichten en vaak meerdere culturen met elkaar moeten
samen werken. Hoe stuur je deze groep goed aan? Waar moet je op letten? Hoe
voorkom je bijvoorbeeld dat een schoonmaker met rugpijn langdurig thuis komt te
zitten? Of door pesterijtjes minder komt opdagen?
In deze training leer je hoe jij ervoor zorgt dat jouw werknemers zo lang mogelijk
gezond, veilig en prettig blijven samen werken. Om verzuim terug te dringen,
vroegtijdig uitval te voorkomen én het werkplezier te vergroten.
In de training ga je:
•
•
•

Signalen herkennen – van onderlinge pesterijen, intimidatie en discriminatie tot lichamelijke
klachten;
Het vertrouwen van jouw werknemers winnen of vergroten. Zodat je weet wat er speelt en
tijdig kunt ingrijpen;
Meer leren over jouw rol en invloed als leidinggevende.

Met praktijkvoorbeelden, praktische oefeningen en de nodige theorie verbeter je jouw vaardigheden als
leidinggevende. Ook deel je jouw eigen ervaring en kennis met collega-leidinggevenden, zodat iedereen
van elkaar kan leren.
Resultaat
Na de training heb je meer inzicht in jouw rol als leidinggevende, pik je sneller signalen op, kun je beter
je werknemers motiveren en weet je hoe je toegankelijk bent om te benaderen.
Hoe ziet de training eruit?
De training start met 5 e-learnings. Deze duren elk 10 minuten en kun je volgen op een door jou
gekozen moment. Na de e-learnings start de online training. Deze duurt 2 dagdelen en volg je met een
klein groepje van hooguit 8 deelnemers.
De training wordt gegeven door ervaren communicatietrainers via Microsoft Teams of Zoom.
Voor wie?
Voor leidinggevenden die schoonmakers aansturen én voor leidinggevenden die leidinggevenden
aansturen. Van voorwerker tot objectleider en regio-/rayonmanager.
Na de training te hebben gevolgd, ontvang je een certificaat.
Kosten
Gratis voor iedereen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
Meld je aan!
Klik hier om je aan te melden en voor meer inhoudelijke informatie over de training. Je kunt je
individueel aanmelden, maar ook als groep van jouw bedrijf.

