Basisopleiding Ergocoach
k i n d e r o p va n g
 I n c o m p a n y  2 d a g e n  maximaal 12 cursisten
Werken in de kinderopvang is fysiek soms zwaar werk. Als ErgoCoach kan je op de
werkvloer collega’s helpen om fysieke overbelasting te verminderen of te voorkomen. De Basisopleiding ErgoCoach Kinderopvang ontwikkelden we speciaal voor de
peuterspeelzalen en (medisch) kinderdagverblijven. Als je deze opleiding hebt gevolgd ben je uitstekend in staat om collega´s in het werk te coachen en te instrueren in Gezond Werken. Daarnaast kan je Gezond Werken structureel onder de aandacht brengen in je organisatie en ben je in staat een bijdrage te leveren aan het
beleid Fysieke Belasting.

Doelgroep
Medewerkers in de kinderopvang (medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bso etc).

Verwachte resultaten
Na afloop van de training ben je in staat
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om belastende situaties te signaleren, herkennen en analyseren en deze samen met collegae te vertalen naar oplossingen;
oplossingen te toetsen op haalbaarheid & kwaliteit;
de juiste implementatiemethode te bepalen;
A-normen (handelingen en werkhoudingen), B-normen (ergonomische inrichting) en praktijkrichtlijnen op de juiste manier te gebruiken;
om gevonden oplossingen te vertalen naar een Plan van Aanpak en de voortgang hiervan te bewaken;
draagvlak te creëren en mensen enthousiast te maken;
collegae te coachen in de dagelijkse praktijk en waar nodig op een positieve manier corrigeren;

Je bent je bewust van jouw eigen handelen, mogelijkheden, perspectief en communicatiestrategieën. Hierdoor ben je in staat
eerlijk naar jezelf en de ander te kijken. In het algemeen neemt de effectiviteit van denken en handelen toe.

Programma inhoud
Na kennismaking en toelichting op het programma gaan we in op beleidsvorming voor fysie-
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Daarna staat coaching centraal. Wat is coaching en welke stappen zijn daarin te onderscheiden? De groep gaat aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze toe te
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De deelnemers leren elkaar feedback te geven. In verschillende werkvormen (zoals rollenspelen) worden de vaardigheden geoefend.

* MAATWERK

Het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen volgt daarna. Daarbij maken ze
gebruik van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering ondersteunen.
In deze module staat het denken in wensen en mogelijkheden centraal.
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training op maat te maken.

Duur van de training
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten, niet aaneengesloten (dagdeel-dag-dagdeel).
Training 3 vindt plm. 4 weken na het eerste plaats.
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Open Inschrijving:

Actuele prijzen vindt je op www.ergocoach-academie.nl of

belasting,

www.corpussanum.com. Je kunt ze ook opvragen op telefoonnummer

agressie op de werkvloer.

(024) 348 24 95.
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We zijn pragmatisch, gedreven en werken voor opdrachtgevers in heel Nederland.
Op

www.corpussanum.com

leest u meer over hoe we u
kunnen helpen.

Bel voor meer informatie of een offerte

(024) 348 24 95

Eerste Oude Heselaan 340 - 6541 PH - NIJMEGEN
Kantoor@corpussanum.com

