Workhop effectieve instructie
Hoe ‘verleid’ je mensen tot veiliger werken?
In de sector bos en natuur wordt gewerkt door professionals maar ook door vrijwilligers. Er is voldoende
kennis aanwezig over de inhoud van het werk, regels en veiligheid. Maar wordt er ook altijd veilig
gewerkt? Hoe staat het met het veiligheidsgedrag?

Gratis deelname aan pilotworkshops
In het kader van het project Zero Accidents organiseert de VBNE twee pilotworkshop Effectieve Instructie. Er
kunnen per workshop maximaal 12 personen deelnemen. Deelname is gratis en gaat in volgorde van
binnenkomst van aanmelding.

Datum
19 januari 2021
Tijd: 09:30 tot 12:30 uur
2 februari 2021
Tijd: 13:30 tot 16:30 uur

Online
via Teams
via Teams

Voor wie?
De workshops zijn voor iedereen die instructie en/of toolboxen geeft aan medewerkers en vrijwilligers in de sector
bos en natuur. Geef je nog geen instructie maar ga je dit wel doen, of ben je geïnteresseerd in het effectief
overbrengen van een boodschap? Dan ben je ook van harte welkom!

Inhoud programma
Tijdens deze workshop leer je basisvaardigheden om effectief instructie te geven en te ontwikkelen. Onderwerpen
die aan de orde komen zijn:
Hoe zorg je dat jouw boodschap ook daadwerkelijk overkomt bij de uitvoerders? Hoe sta je voor de
groep? Wat is je lichaamstaal?
Welke leerstijlen zijn er en hoe sluiten werkvormen daarop aan?
Hoe maak je gebruik van het stappenplan voor het ontwikkelen van effectieve instructie?
Tijdens de workshop ga je zelf aan de gang met het geven en ontwikkelen van (delen van) instructies aan de
hand van dit stappenplan.

Resultaat
Na het volgen van de workshop ben je je bewust van jouw manier van het geven van instructie en ken je je
mogelijke verbeterpunten. Je hebt geleerd hoe effectieve communicatie werkt. Je hebt met collega’s van
gedachten gewisseld over het geven van effectieve instructie. Daarnaast heb je geoefend met het geven en
ontwikkelen van effectieve instructie en heb je handvatten meegekregen voor de toekomst.

Werkwijze
Theorie, praktijkcases en oefenen met de stof wisselen elkaar af. Je ontvangt tijdens de workshop het
stappenplan en twee op dit stappenplan gebaseerde toolboxen.

Tijdsinvestering en aantal deelnemers
De workshop duurt vier uur. Een groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers om zoveel mogelijk individuele
aandacht te kunnen geven.

Informatie en aanmelding
Wil je meer informatie over de workshop, neem dan contact op met Yvonne Kok (06-55118071) of Henk Veen
(06-20320777) of stuur een mail naar yvonne@kok-tca.nl.

Aanmelden doe je via https://www.vbne.nl/agenda/

