
Online Training 
Leidinggevend Monteur  

Module Drie 

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 

Startdatum 
Oktober 2020 
1x per week 
14.00 - 16.00 uur 

Kosten 
€ 300,- 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. Leer”meester”schap 
Er zijn verschillende manieren waarop je iemand iets kan leren. 
Namelijk door middel van: voordoen, instructie geven of door coaching. 
In dit onderdeel gaan we alle drie de manieren actief oefenen en leer je 
wanneer je welke methode op welk moment het beste kan inzetten. 

2. Leidinggeven is maatwerk 
Ieder mens is anders en voortdurend in ontwikkeling. Jouw stijl van 
leiderschap stem je af op het individu en de situatie. Tijdens deze 
training breng je jouw teamleden in kaart en krijg je zicht op welke stijl 
van leiderschap je het beste in kunt zetten. 

3. Meer- en minderwerk  
“Werk teveel en tijd te kort”. Om de opdrachtgever tevreden te houden 
doe je toch maar even een “kleine” klus erbij. Of tijdens de uitvoering 
blijkt dat het toch anders wordt dan dat het bedacht is. Wie zal dat 
betalen? Vooraf duidelijkheid hebben over meer- en minderwerk is van 
groot belang om de projectorganisatie goed te laten lopen. Wanneer is 
een klus nu meer- of minderwerk? En hoe ga je er mee om vanuit je 
eigen functie? 

4. Wat is kwaliteit? 
Een Zwitsers zakmes of één uit de € 5-bak bij de doe-het-zelf-zaak? In 
deze training word je meegenomen in de vraag: “wat is kwaliteit?” En 
waar kiezen jij en jouw projectorganisatie voor? We gaan in op de 
kwaliteitseisen en wensen van de opdrachtgever en de manier van 
kwaliteitscontrole.



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. 
Je hoeft geen ervaring te hebben in het volgen van online trainingen. 

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

Voorwaarden om deel te nemen aan de training 
Je dient de Basismodule en Module Twee van de online training voor 
Leidinggevend Monteurs te hebben afgerond. 

Omdat het een online training is dien je de volgende middelen tot je 
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 
de trainers/coaches actief op het gebied van leiderschaps-
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