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Functionerings- en evaluatiegesprekken / leiderschapsstijlen / motiveren en coachen
leidinggevenden, administratief personeel en directies en diensthoofden werkzaam in
CAR of andere organisaties uit de zorg-, onderwijs- en welzijnssector
N.v.t.

Evaluatie- en functioneringsgesprekken zijn tools voor leidinggevenden, die gezien moeten
worden als verdiepingsmomenten die aansluiten bij het dagelijks leiderschap. Evaluatie- en
functioneringsgesprekken kunnen zich op die manier ontwikkelen tot leermomenten voor
de medewerker en zijn/haar leidinggevende.
De eerste twee dagen worden een aantal basiselementen met betrekking tot leidinggeven,
motiveren en coachen uitgewerkt. We ronden dit deel af met het formuleren van
individuele acties. Tijdens dag 3 staan we stil bij de toepassingen van de voorgaande dagen
en gaan we uitgebreid in op het functioneringsgesprek. Tijdens dag 4 is er ruimte voor
casuïstiek en wordt uitgebreid ingegaan op het evaluatiegesprek.
In deze workshop wordt een interactieve en concrete stijl gehanteerd. Michel Rosius gaf
voor Sig in het voorjaar van 2018 voor het eerst deze workshop. Deze werd zeer positief
beoordeeld door de deelnemende leidinggevenden. Rosius is van mening dat een vorming
over functionerings- en evaluatiegesprekken niet los kan staan van leiderschapsstijl. Daarom
is het noodzakelijk deze vorming over vier dagen te spreiden.
Meer informatie over de visie en de inhoud van de workshop vindt u op de website.

Michel Rosius
VOCA Training en Consult
Gegradueerde in de orthopedagogie, systeemtherapeut en
gecertificeerd TMA-opleider
24 jaar actief in de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector als
hulpverlener en beleidsverantwoordelijke - vanaf 2008 als
consultant bij VOCA Training en Consult - vooral actief rond
thema’s als coaching, leidinggeven, communicatie en
samenwerking – sinds 2017 eigen bedrijf Vocabis
€ 741 - € 593 voor Sig-participanten - Minimum 13, maximum 25 deelnemers
donderdag 21 en vrijdag 22 februari,
dinsdag 26 maart en maandag 29 april, telkens van 9u30 - 16u30
Sig vzw, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem
Uiterste inschrijvingsdatum: 1 februari 2019
Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen

