
 
 
 

Minimaster leidinggeven 

INVESTERING, excl. 21% BTW Inclusief materiaal en maaltijd Niet leden: € 995 per deelnemer Leden ontvangen € 75 korting 
 MINIMUM AANTAL DEELNEMERS Bij 10 deelnemers gaat de opleiding door. Het maximum aantal deelnemers is 18. Combinatie met collega bedrijven is mogelijk 
 TALEN Nederlands 
 TOELATINGSEISEN • Geen, ervaring als leidinggevende is een pré • Deze opleiding sluit aan bij de opleidingen Effectief Instrueren 1 en 2 

 TOELATINGSEISEN Geen 
 CERTIFICAAT Branche erkend certificaat 

 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN  Subsidieregeling Colland  

INLEIDING Deze Minimaster is bestemd voor senior medewerkers uit het middenkader die werkzaam zijn als bedrijfsleider in de agrarische sector en hun vaardigheden als leidinggevende willen uitbouwen.   In deze opleiding komen alle belangrijke facetten aan de orde die het leidinggeven in de hedendaagse agrarische sector met zich meebrengt. De uitvoering wordt verzorgd door een aantal deskundige en ervaren docenten en gastsprekers. Voor de praktische invulling worden op sommige onderdelen acteurs ingezet.   De werkvorm van deze training is praktijkgericht. Er wordt ingegaan op de knelpunten die de cursisten in hun dagelijkse praktijk meemaken. De ervaring leert dat ze het geleerde de volgende dag in praktijk kunnen brengen. 
 Elke les begint met een excursie bij een van de deelnemende bedrijven.  ONDERWERPEN Lesdag 1 Taken, verantwoordelijkheden van het middenkader en trends in de agrarische sector.  Lesdag 2 Gespreksvaardigheden (beoordelings- en functioneringsgesprekken), interview technieken. Lesdag 3 Motiveren van medewerkers en teambuilding, hoe bouw ik aan een succesvol en winnend team.  Zorgen voor de juiste man of vrouw op de juiste plek.  Lesdag 4 Timemanagement en het effectief leiden van werkoverleg. Lesdag 5 Projectmanagement (basistechnieken als planning, risico’s in kaart brengen, controleren, rap-porteren en ook specifiek: verbouwingen, vruchtwis-seling en teeltplan)  Lesdag 6 Situationeel leidinggeven, inzicht in de eigen stijl van leidinggeven en deze aanpassen aan specifieke situaties.  DUUR EN LOCATIE Zes dagdelen van 15:30 tot 20.00. Locatie: op uw bedrijf.  Daarnaast vindt deze opleiding ook op basis van open inschrijving plaats. Kijk voor de actuele data en diverse locaties op de volgende website: www.ltoseizoenarbeid.nl/onze-opleidingen.  
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