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Wees bewust van 
uw manier van 
communiceren en van 
het effect hiervan op 
anderen en verhoog  
zo de impact van  
uw communicatie.

“Praktijkoefeningen:  
de essentie van  
deze workshop”



Waarom dit programma?

VERTALEN VAN STRATEGIE NAAR OPERATIES: HOE DOET U HET?

Als leidinggevend – operationeel – manager of professional staat u in voor het 

realiseren van de doelstellingen van uw management. Met andere woorden, 

het is uw opdracht om strategie te vertalen naar operationele doelstellingen. 

Hiertoe is een éénduidige, gerichte én heldere communicatie een absolute 

noodzaak. Miscommunicatie leidt immers tot productie- of outputverlies, 

stilstand, ontevreden werknemers, verhoogde kosten, niet in te schatten 

kwaliteitsproblemen, extra kosten, …  

OEFENINGEN EN CASES: DE ESSENTIE VAN DEZE WORKSHOP

Maar makkelijk is dit niet. Daarom stelt het IFBD u dit unieke programma voor.  

Aan de hand van concrete, heldere en uit de praktijk ontleende concepten – 

gestaafd met oefeningen en cases – leert u hoe u binnen uw organisatie groeit tot 

een heldere communicatie op de werkvloer. 

U BENT EEN MANAGER MAAR VOORAL EEN COMMUNICATOR

Verschillende ploegen, shifts of diensten zorgen vaak voor verwarring. Hoe pakt 

u dit aan? Hoe optimaliseert u de communicatie tussen twee afdelingen? Tussen 

onderhoud en productie? Tussen de dagploeg en de nachtploeg? Hoe wijst u uw 

mensen op hun verantwoordelijkheden? Hoe houdt u korte, snelle meetings? Hoe 

krijgt u feedback? Hoe geeft u feedback? Wat met moeilijke gesprekken? Hoe 

maakt u interventies acceptabel? Hoe delegeert u verantwoordelijkheden naar de 

vloer? Hoe voert u een moeilijk gesprek? Hoe stuurt u een communicatieproces? 

AUTHENTICITEIT GEKOPPELD AAN EFFECTIVITEIT 

Kortom, als leidinggevend operationeel manager bent u in eerste instantie een 

communicator. Daarom is deze training een absolute must voor iedere manager op 

de vloer!

Franky Van Hoecke 
is zonder meer een 
expert op het gebied 
van leiderschap, 
communicatie-
vaardigheden, 
onderhandelings-
technieken en team 
building. Hij startte 

zijn carrière bij Volvo Cars Europe, waar 
hij kan terugblikken op een jarenlange 
ervaring als trainer en coach van zowel 
managementfuncties als uitvoerende 
medewerkers. Hij werkte daar tot voor 
kort als leerbegeleider. Zowel binnen de 
eigen organisatie, bij toeleveranciers als 
bij derden was hij verantwoordelijk voor 
organisatieontwikkeling, opleiding en 
coaching van medewerkers op het terrein van 
HRM.  

Hij trainde intussen 1000-den operationele 
managers, leidinggevenden, teamleaders, 
shiftleaders, … in de basisbouwstenen van 
operationeel leiderschap. Hij is wars van 
methodologieën, maar stelt steeds de mens 
(zowel leidinggevende, individueel teamlid 
als integraal team) centraal. Zijn trainingen 
worden vooral gewaardeerd door de no-
nonsense aanpak en de vele herkenbare 
voorbeelden, oefeningen en cases. 

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid de kans om hun eigen problematiek ter sprake te 

brengen. Om dit te realiseren, vragen wij op voorhand een beknopte beschrijving 

van de probleemstelling te formuleren. Op die manier kunnen wij de cursus volledig 

opstellen volgens uw eigen informatiebehoefte. 

U kunt hiervoor steeds contact opnemen met Dirk Spillebeen op het nummer.:  

+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Uw docent

 
Volg ons! @IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



HOE VERTAALT U HET STRATEGISCH BEDRIJFSVERHAAL NAAR DE 
WERKVLOER?

 ◆ Hoe creëert u een draagvlak voor de doelstellingen van het management?
 ◆ Hoe zorgt u ervoor dat de doelstellingen van het management doorheen de 
integrale organisatie worden begrepen?

 ◆ Hoe informeert u wie?
 ◆ Praktische toepassing en oefening.

HOE COMMUNICEERT U OPTIMAAL TUSSEN VERSCHILLENDE 
AFDELINGEN/DIENSTEN/SHIFTS/…

 ◆ Hoe zorgt u voor een optimale informatie-overdracht tussen de afdelingen/
ploegen/diensten?

 ◆ Hoe maakt u duidelijke afspraken over afdelingen heen, over shifts heen, over 
diensten heen en zorgt u dat deze nageleefd worden?

 ◆ Hoe communiceert u (visueel, schriftelijk, …) transparant over veiligheid, kosten, 
kwaliteit, service, … ?

 ◆ Praktische toepassing en oefening.

BASIS VERGADERPRINCIPES VOOR OP DE WERKVLOER
 ◆ Welke informatie moet u communiceren?
 ◆ Hoe brengt u uw medewerkers samen?
 ◆ Basisvergadertechnieken voor korte duidelijke meetings.
 ◆ Hoe valideren en opvolgen van meetings?

AANSTUREN VAN EERSTELIJNS-VERANTWOORDELIJKEN OP DE VLOER
 ◆ Definiëren van verantwoordelijkheden van de meestergast, chef of 
eerstelijnsverantwoordelijke.

 ◆ Essentiële leidinggevende basisvaardigheden voor de meestergast, chef of 
eerstelijnsverantwoordelijke.

FEEDBACK GEVEN/KRIJGEN OP DE VLOER
 ◆ Performance feedback versus coachen.
 ◆ Sanctioneren versus belonen.
 ◆ Praktische toepassing en oefening.

HOE ZORGT U ERVOOR DAT UW INFORMATIE HELDER OVERKOMT?
 ◆ Werken met diverse nationaliteiten op de vloer.
 ◆ Hoe valideert u uw boodschap?
 ◆ Hoe voorkomt u miscommunicatie?
 ◆ Praktische toepassing en oefening.

HOE MAAKT U INTERVENTIES ACCEPTABEL
 ◆ Omgaan met kritiek.
 ◆ Omgaan met ‘grote’ emoties (woede, agressie, verdriet, verwijten,…).
 ◆ Brengen van moeilijke/vervelende boodschappen.
 ◆ Praktische toepassing en oefening. 

Doorheen het programma worden de leermomenten gevolgd door praktische 
herkenbare oefeningen en cases. Op deze wijze slaagt u erin het geleerde direct te 
vertalen naar de vloer. 

Overzicht programma

OPTIMAAL LEEREFFECT
We beperken het aantal deelnemers 
aan deze cursus. Hierdoor kunt u 
optimaal profiteren van de kennis en 
ervaring van de docent. Bovendien 
toetst u op een interactieve manier 
uw eigen praktijksituatie aan die van 
uw collega’s. Zo garandeert het IFBD 
u een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

VERLOOP CURSUSDAG(EN):

08.30 Ontvangst, registratie & koffie.
09.00 Start van de trainingsdag
 (met voorstelling van de docent).
12.30 Lunch.
17.00 Einde van de cursusdag. 

Zowel in de voor- als namiddag wordt  
een korte (koffie-)pauze gehouden.

“Twee dagen actief mee-
communiceren.  
Franky is een motiverende, 
aangename lesgever.”



COMMUNICATIE OP DE PRODUCTIEVLOER

DATUM & LOCATIE:

INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 1.295 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de 
cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid 
(zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse 
Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer 
informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving 
krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een 
routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen 
ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn 
uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. Uw informatie is 
voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet 
“verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer 
informatie via onze webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

KOSTPRIJS: 

>>> € 1.295 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
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Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 





https://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/491/communicatie-op-de-productievloer/inschrijven

