
Online Training 
Leidinggevend Monteur  

Basismodule 

Als leidinggevend monteur ben je een vakman die 
(mede) verantwoordelijk is voor het gehele proces 
van planning tot en met oplevering. In de praktijk 
brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee.

ONLINE 

Basismodule  
4 juni 2020 
30 minuten p.p. 

11 juni 2020 
14.00-16.00 uur 

18 juni 2020 
14.00-16.00 uur 

25 juni 2020 
14.00-16.00 uur 

2 juli 2020 
14.00-16.00 uur 

Kosten 
€ 600,- per deelnemer 

LET OP: voor deze 
training kun je de 
online OTIB-voucher 
van € 500,- gebruiken. 

Deze online training geeft je handvatten om effectief met je 
team te werken en communiceren. Je leert je kennis op de 
juiste manier over te brengen en de samenwerking met klant 
en collega te optimaliseren. 

1. Kennismaking en ‘online’ ready zijn 
Voor sommigen is het online training volgen een nieuwe manier van 
leren. Om die reden plannen we voor iedere deelnemer apart 30 
minuten in om kennis te maken met de trainers. Daarnaast is het 
tegelijkertijd een try-out of de online verbindingen goed werken. 

2. Je kunt niet-niet communiceren 
Communiceren is te leren. Als je de basisregels kunt toepassen haal je 
veel meer effect uit je gesprekken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
maken we een koppeling tussen de basisvaardigheden Luisteren, 
Samenvatten en Doorvragen. 

3. Een alternatief voor jouw ongezouten kritiek  
Je hebt een mening over het gedrag of werk van de ander. Hoe kun je 
hier effectief mee omgaan? We staan stil bij het verschil tussen iemand 
aanspreken en iemand feedback geven. Aan de hand van praktijk-
voorbeelden gaan we oefenen. 

4. Wie niet kan plannen moet rennen 
Tijdens deze training nemen we je mee in het opzetten en maken van 
een planning. Om van opdracht tot een goede uitvoering te komen zijn 
voorbereiding en planning het halve werk en de kern van het verloop 
van de opdracht. Wat heb jij nodig om een haalbare planning te kunnen 
maken?  

5. De centen van de baas zijn niet van blik 
Waar gewerkt wordt vallen spaanders. De uitvoering van een opdracht 
zal altijd zorgen voor kosten èn faalkosten, maar het moet niet zo zijn 
dat de opdracht meer geld kost dan dat het opbrengt. Je krijgt inzicht in 
het ontstaan van faalkosten en hoe jij als leidinggevende ervoor kunt 
zorgen dat deze ongewenste kosten binnen de perken blijven.



Vragen en  
inschrijven via 
info@menszaken.nl 
of 06 - 30397488 
Harmke Peeters 

Incompany 
Uiteraard is het ook 
mogelijk om deze 
training intern voor 
jouw bedrijf te 
faciliteren.  
We maken dan graag 
in co-creatie een 
maatwerkprogramma 
en -offerte. 

Voor wie is deze training? 
De online training is geschikt voor iedere leidinggevend monteur die 
zich verder wil professionaliseren of een opfrisbeurt kan gebruiken. 
Je hoeft geen ervaring te hebben in het volgen van online trainingen. 

Twijfelt je of deze training bij jou past? Bel ons op of stuur een mail, 
dan kijken we samen of het een goede match is.  

Voorwaarde om deel te nemen aan de training 
Omdat het een online training is dien je de volgende middelen ter 
beschikking te hebben: 
- computer 
- goede wifi / internetverbinding 
- een rustige ruimte waar je kunt zitten 

Mogelijkheden vervolg 
De hele reeks voor deze online training voor leidinggevend monteurs 
bestaat uit drie modulen: 
1. Basismodule 
2. Module Twee 
3. Module Drie 
Op de website www.menszaken.nl tref je meer informatie aan. 

Wie zijn de trainers? 
Deze training is tot stand gekomen door de samenwerking van twee 
bedrijven; 2SA en Menszaken.  
Door ieder onze eigen expertise in te zetten krijg je tijdens deze 
training het beste uit twee werelden; de vakinhoudelijke expert en de 
professional op het gebied van communicatie, gedrag en leiderschap. 

2SA 
Ontwerpt uiteenlopende installaties in de elektro-, installatie- en 
energietechniek. De technische adviseurs van 2SA begeleiden en 
ondersteunen installateurs, bouwers, architecten en project-
ontwikkelaars. Daarnaast ontwikkelen en verzorgen zij cursussen en 
trainingen. 

Menszaken 
Heeft zich als bureau gespecialiseerd in het trainen en ontwikkelen 
van mens en organisatie in de technische branche. Al ruim 13 jaar zijn 
ze actief op het gebied van leiderschapsontwikkeling, persoonlijke 
effectiviteit en organisatieontwikkeling. 
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