
Lerende Netwerken
Voor ambitieuze intrapreneurs die meedenken en met zin voor verantwoordelijkheid

1. Productie

2. Kwaliteit

3. Onderhoud en techniek

4. * NIEUW * Industrial Engineering

Waarom netwerken?
 
Als organisatie is het uiterst belangrijk dat u blijft investeren in uw leidinggevenden en medewerkers die zin hebben voor 
verantwoordelijkheid. De omgeving waarin uw operationele medewerkers moeten functioneren, verandert in een razendsnel 
tempo en dat brengt vragen met zich mee.

- Hoe loods ik mijn medewerkers door nakende veranderingen?

- Hoe wapen ik mezelf en mijn medewerkers tegen burn- en bore-out ten gevolge van robotisering?

- Diversiteit op de werkvloer is onvermijdelijk, maar hoe krijg ik de neuzen in dezelfde richting?

Bedrijven kunnen elkaar versterken door hun kennis en ervaringen te delen op netwerksessies. Netwerking buiten de muren 
van de onderneming, brengt nieuwe zuurstof en creativiteit naar de werkvloer.

2017
Nieuw 

Industrial 
Engineering

start 
september

Al 15 jaar pionier in West-Vlaanderen



Kwaliteit
KICK-OFF 26 SEPTEMBER

Dit netwerk is opgericht voor en door Quality Managers van kmo’s 
en multinationals.

Niet bestemd voor controllers of uitvoerders. De onderwerpen 
worden in onderling overleg bepaald en zijn een mix van QM-

gerelateerde thema’s en leidinggevende vaardigheden.

VERBETERTEAMS – PROJECTMANAGEMENT – KPI – LEVERANCIERS- 
EVALUATIE – ISO9001:2015 EN RISICOANALYSE – INTERNE AUDITS – 

FLEXIBILITEIT EN PRODUCTDIVERSITEIT – KLANTENEISEN – KLACHTEN-
MANAGEMENT – CONTROLE EN BORGING – KWALITEITSTECHNIEKEN – 

ASSERTIVITEIT – CHANGE MANAGEMENT – TOTAL COST OF QUALITY – ...  

Onderhoud & techniek
KICK-OFF 26 SEPTEMBER 

Dit netwerk is opgericht voor en door maintenance 
managers, verantwoordelijken onderhoud en 

leidinggevenden van technische ateliers. De onderwerpen 
worden in onderling overleg bepaald uit een mix van OH-

gerelateerde thema’s en leidinggevende vaardigheden. 

TECHNIEKERS AANTREKKEN – STORINGEN OPVOLGEN – VEILIGHEID 
– COMMUNICATIE – ONDERHOUD VS PRODUCTIE EN ENGINEERING 

– CASE MAINTENANCE MANAGER VAN HET JAAR – NIEUWE LIJNEN – 
OFFLINE OMSTELACTIVITEITEN – INSTRUCTIES OPMAKEN – 

MACHINESTILSTAND MINIMALISEREN – ...

Nieuw: Industrial Engineering
KICK-OFF 26 SEPTEMBER 

   
Dit netwerk richt zich tot ‘operations driven’ industrieel ingenieurs en legt de focus op 

communicatievaardigheden, aangezien die tijdens de ingenieursopleiding minder aan bod 
komen. Moderne ingenieurs zijn niet alleen technisch onderbouwd, zij moeten vaak ook een 

team aansturen en technologie en industriële ontwikkelingsmethoden integreren in 
operationele processen. Hierdoor is het van cruciaal belang dat zij goed kunnen samenwerken 

met andere afdelingen en complexe theorieën kunnen vertalen naar praktische instructies.
 

ZELFINZICHT: WAT IS MIJN COMMUNICATIESTIJL? –
OPLOSSINGSGERICHT COMMUNICEREN –

COMMUNICATIE BIJ VERANDERINGEN –
MOEILIJKE GESPREKKEN –

ONDERHANDELEN –
...

Welke Lerende Netwerken starten er op?

Voka wil haar leden 
in alles wat ze doen 

inspireren & stimuleren 
om de beste versie 

van zichzelf  
te worden.

“The world is becoming 
too fast, too complex 
and too networked for 
any company to have all 
the answers...” 
Frank Saelens, Assa Abloy 
Peter Lerend Netwerk Productiemanager

“Voor mij is het Lerend 
Netwerk de prikkel die mij 
goesting geeft om elke 
dag problemen aan te 
pakken en op te lossen.”
Filip Desmedt - WAAK
Deelnemer Lerend Netwerk Productiemanager



Productie 
START OP 14 EN 21 SEPTEMBER

Dit netwerk is 15 jaar geleden opgericht door een externe stuurgroep dat een platform zocht voor het snel groeiende 
knelpuntberoep van meestergast. Inmiddels is dit netwerk uitgebreid naar alle leidinggevenden van een productieafdeling.

Teamleader 
KICK-OFF 14 SEPTEMBER

Teamleaders geven rechtstreeks leiding aan de uitvoerende 

medewerkers. Minimum 2 jaar ervaring als leidinggevende is vereist 

om voldoende te kunnen bijdragen aan de ervaringsuitwissing.

U kunt kiezen uit 4 trajecten: A, B, C & D. Er zijn vaste en open 

thema’s, die in onderling overleg gekozen worden uit een reeks van 

productiegerelateerde thema’s en leidinggevende vaardigheden.

Productiemanagers 
KICK-OFF 21 SEPTEMBER

Productiemanagers geven leiding aan een team van teamleaders 

en zijn betrokken bij budgettering, aankoop (van machines), 

bepaling van KPI’s en aanwerving. Hoger opleidingsniveau of 

gelijkwaardig door ervaring is vereist om voldoende te kunnen 

bijdragen aan de ervaringsuitwisseling.

U kunt kiezen uit 4 trajecten: A, B, C & D. Er zijn vaste en open 

thema’s, die in onderling overleg gekozen worden uit een 

reeks van productiegerelateerde thema’s en leidinggevende 

vaardigheden.

A A

Mijn rol als leidinggevende Weerstand bij optimalisatie van processen 

Oplossingsgericht communiceren De kracht van het visueel voorstellen van cijfers en doelstellingen 

Prestaties opvolgen en feedbackgesprekken Open thema

Motiveren, blijven triggeren van medewerkers Wat als het mis gaat? (veiligheid, storingen,…) 

Omgaan met moeilijke situaties en weerstand Open thema

B B

Omgaan met verschillende types persoonlijkheden Rekruteren, coachen en behouden van medewerkers

Wat als het fout gaat? (storingen, veiligheid,…) Lean manufacturing: muda, mura, muri 

Open thema Open thema 

Hoe loods ik mijn team door veranderingen? Het belang van communicatie bij veranderingen 

Open thema Open thema

C C

De meestergasten “hulplijn” Continu verbeteren om te overleven  

Signalen van burn- en bore-out  Het belang van 5S en hoe krijg je alles geborgd?

Open thema Open thema

Welke taken kan ik (niet) delegeren? Onderhandelen tot de deal 

Open thema Open thema

D D

Assertief leren “neen” zeggen KBI’s: Key Behaviour Indicatoren 

Open thema IAO: Innovatieve arbeidsorganisatie 

Omgaan met “human errors” Hoe wapenen tegen burn- en bore-out? 

Open thema Carrièreplanning: jobhoppen of doorgroeien? 

Open thema Kennisborging na opleiding



Praktische info
 - 7 avondsessies
 - 5 bedrijfsbezoeken
 - telkens van 17u00 tot 21u00
 - op dinsdag of donderdag
 - tussen september 2017 en 26 april 2018 

Prijs
Tarief: € 690 excl. btw

Hoeveelheidskorting van toepassing voor deelnemers aan hetzelfde Lerend Netwerk

3-5 deelnemers € 620 p.p. (-10%)

6 deelnemers of meer € 550 p.p. (-20%)

Alle sessies gaan door in de verschillende deelnemende bedrijven en we rekenen daarvoor ook graag op uw 
gastvrijheid. 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille. 
Erkenningsnummer: DV.O104126

Meer info? 
Meer info over het aanbod van de Lerende Netwerken krijgt u bij Britte Ødegård, britte.odegard@voka.be, tel. 056 23 50 47. 
www.voka.be/communities/lerende-netwerken-west-vlaanderen

Schrijf nu in! 
Inschrijven kunt u rechtstreeks via de website van Voka West-Vlaanderen: 
www.voka.be/communities/lerende-netwerken-west-vlaanderen of per e-mail naar britte.odegard@voka.be met vermelding van 
volgende gegevens: 

 - Naam onderneming (idem kmo-portefeuille)
 - Btw-nummer
 - E-mail beslisser (bevoegde persoon voor deze inschrijving)

 - Gegevens van de deelnemer:
 - Naam en voornaam
 - Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer)
 - Functietitel
 - Aantal jaren leidinggevend  
 - Schrijft zich in voor het Lerend Netwerk (schrappen wat niet past)

Kwaliteit / Onderhoud en techniek / Industrial Engineering / Productie
o Teamleader of Productiemanager

o 1ste keuze traject (*): A / B / C / D
o 2de keuze traject (*): A / B / C / D

 
-     Eventuele opmerkingen van uw kant
-     Handtekening + datum (vergeet uw intern PO nummer niet, indien van toepassing)

(*) indien een traject minder dan 12 deelnemers telt, schakelen we de tweede keuze in. U wordt hiervan eerst op de hoogte 
gebracht.

Heeft u al enkele jaren 
deelgenomen en voelt u zich 
aangesproken om als peter/

meter de sessies mee in 
goede banen te leiden?

Neem dan vrijblijvend contact 
op met Britte Ødegård, 

britte.odegard@voka.be, 
tel. 056 23 50 47.




