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QUALITY
KICK-OFF 13 SEPTEMBER

Als Quality manager binnen een kmo of multinational komen er elke dag 

enorm veel uitdagingen op u af. Tijdens dit lerend netwerk kan u ervaringen 

en probleemstellingen uitwisselen met collega’s van andere bedrijven. 

Een uiteenlopende mix van QM-gerelateerde thema’s en leidinggevende 

vaardigheden komt tijdens de sessies aan bod. Wat er specifiek op het 

programma staat… Dat beslissen jullie zelf!

Voorbeelden open thema’s:

behaviour based quality — verbeterteams samenstellen — continuous  

improvement — kwaliteitsprojecten opzetten — klantenklachten —  

controleren en motiveren — kwaliteitstechnieken — moeilijk meetbare grootheden 

— cost of non-quality … 

PRODUCTION  
TEAMLEADER
KICK-OFF 18 SEPTEMBER

Als eerstelijnsverantwoordelijke geeft u minimum  

2 jaar leiding aan uitvoerende medewerkers 

en bevindt u zich meestal op de werkvloer. Het 

lerend netwerk stimuleert uw probleemoplossend 

denkvermogen en zin voor verantwoordelijkheid 

in uw job. Het focust ook op uw leiderschaps- 

vaardigheden, waardoor u een betere leidinggevende 

wordt. Voor dit lerend netwerk kan u kiezen uit vier 

uitgewerkte trajecten. Het gaat telkens om een mix 

tussen vaste en open thema’s, die door het netwerk 

bepaald worden. 

Voorbeelden open thema’s:

mentorship — stijgende werkdruk en stress —  

flexibele productie — veiligheid — probleemoplossende  

technieken — orde en netheid (5S) — werken aan een  

positieve groepssfeer — taken en verantwoordelijkheden …

PRODUCTION  
MANAGER 
KICK-OFF 25 SEPTEMBER

Geeft u als tweedelijnsverantwoordelijke (of hoger) 

leiding aan een team van productie teamleaders en 

bent u actief betrokken bij budgettering, aankoop 

(van machines), bepaling van KPI’s en aanwerving? 

Dan is het netwerk Production manager iets voor 

u. De vier uitgewerkte trajecten waaruit u kan 

kiezen, bestaan uit zowel vaste als open thema’s. 

Ze zijn een mix van productiegerelateerde cases 

en leidinggevende vaardigheden. Het netwerk 

stimuleert uw efficiënt en resultaatgericht 

denkvermogen en geeft zuurstof voor nieuwe 

ideeën en inzichten. 

Voorbeelden open thema’s:

orde en netheid (5S) — Quick Response Manufacturing 

— teamontwikkeling — wapenen tegen bore- en burn-

out — multiculturaliteit op de werkvloer — omgaan met 

“human” errors — competent personeel vinden … 

MAINTENANCE 
KICK-OFF 13 SEPTEMBER 

Als Maintenance manager komt u bijna dagelijks in contact met 

onverwachte situaties en problemen. Het lerend netwerk Maintenance 

is dan ook opgestart om verantwoordelijken voor onderhoud en van 

technische ateliers samen te brengen. De eerste twee thema’s liggen 

vast en zijn: ‘motiveren en behouden van technische medewerkers’ 

en ‘priority management in onderhoud’. De rest van het programma 

bepalen jullie zelf. Van maintenance gerelateerde thema’s tot 

uitdagingen voor elke leidinggevende. Voor elk vraagstuk zoeken jullie 

samen naar een oplossing. 

Voorbeelden open thema’s:

augmented support voor servicetechniekers — onderhoud als kost of 

waardenpost —  lean en 5S — Industrie 4.0 — leidinggeven aan techniekers — 

predictief onderhoud — budget- en beleidsplan — onderhoud uitbesteden aan 

derden …  

INDUSTRIAL ENGINEERING 
KICK-OFF 13 SEPTEMBER

Industriële ingenieurs in een operationele productieomgeving moeten niet 

alleen technisch onderlegd zijn, maar ook vaak een team aansturen. Daarbij 

worden vaak complexe theorieën vertaald naar praktische instructies en 

daar zijn heel wat communicatie- en samenwerkingsvaardigheden voor 

nodig. In dit netwerk helpen we u die onder de knie te krijgen. 

Dit zijn de thema’s:

Hoe lichaamstaal interpreteren en hoe kom ik over bij anderen?

Coachend de samenwerking en sfeer binnen het team verbeteren.

Assertief zijn en leren neen zeggen.

Hoe collega’s overtuigen van een bepaalde doelstelling?

Open thema

“The world is becoming 
too fast, too complex and 
too networked for any 
company to have all the 
answers...” 

Deelnemer Frank Saelens,  
Operations Manager Assa Abloy

Mijn rol als teamleader

Prestaties opvolgen en feedbackgesprekken

Omgaan met weerstand bij veranderingen

Motiveren en triggeren van medewerkers

Open thema

Situationeel leidinggeven

Wat als het fout gaat? (Veiligheid, kwaliteit...) 

Open thema

Hoe loods ik mijn team door veranderingen? 

Open thema

Assertief durven communiceren 

Planning van personeel  

Open thema

Continu verbeteren

Open thema

Van brandjesblusser naar coachend leidinggevende

Presentatietechnieken

Open thema

Leerzame arbeidsongevallen

Open thema

De moderne leider 

De kracht van het visueel productiemanagement

Open thema

Overtuigen met een presentatie

Open thema

Evaluatie- en functioneringsgesprekken

Continu verbeteren om te overleven

Open thema

Mo(e)tiveren voor veiligheid en kwaliteit

Open thema

KBI’s: Key Behaviour Indicatoren

Kennisborging bij medewerkers

Open thema

Carrièreplanning: jobhoppen of doorgroeien

Open thema

Tools voor teamontwikkeling

Strategie vertalen naar KPI’s en doelstellingen

Open thema

Plannen van polyvalent personeel bij flexibele productie

Open thema

Welke  
Lerende  

Netwerken  
bestaan er?

NIEUWE TIMINGsessies van  16.00 uur tot  20.00 uur



Praktische info
• 7 avondsessies telkens van 17.00 uur tot 21.00 uur uitgezonderd lerend netwerk Teamleader dat start om 16.00 uur tot 20.00 uur

• 5 bedrijfsbezoeken 

• op dinsdag of donderdag 

• tussen september 2018 en 25 april 2019 

Prijs (excl. btw)
Ledentarief: € 790 p.p. 

Niet-leden betalen een supplement van 50% bovenop het ledentarief. 

Hoeveelheidskorting van toepassing voor deelnemers aan hetzelfde lerend netwerk 
3-5 deelnemers   € 710 p.p. (-10%)

6 deelnemers of meer  € 630 p.p. (-20%)

Alle sessies vinden plaats in de verschillende deelnemende  
bedrijven en we rekenen daarvoor op uw gastvrijheid. 

Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille.  

Erkenningsnummer: DV.O104126 

Meer info
Voor meer info over het aanbod van de Lerende Netwerken kunt u Britte Ødegård contacteren, 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 facturatiegegevens: 

Naam onderneming (idem kmo-portefeuille)

Facturatieadres:  

Btw-nummer: 

Eventuele PO-vermelding: 

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) 

QUALITY / MAINTENANCE / INDUSTRIAL ENGINEERING / PRODUCTION TEAMLEADER* of MANAGER* 

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

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

(*) Indien een traject minder dan 12 deelnemers telt, schakelen we uw tweede 
keuze in, nadat we u hiervan eerst op de hoogte hebben gebracht.


