
Krachtige Leermeesters
“Krachtige hybride leermeesters zijn essentieel 
voor de groenbranche”

Maar hoe zorg je ervoor dat jouw (ervaren) medewerkers echt 
een leermeester worden? Daar worstelen veel groenbedrijven 
mee. De hybride leermeester is een belangrijke bron in zowel 
vakinhoudelijke kennis als vakspecifieke vaardigheden.
Hybride leermeesters zorgen voor de ontwikkeling van de 
broodnodige nieuwe medewerkers en vormen het vakinhoudelijk 
fundament waar de sector op gebouwd is. De leermeesters 
binnen de bedrijven spelen een belangrijke en cruciale rol. 

Koninklijke VHG biedt namens de sector ruim 200 volledig 
gratis trajecten gericht op de ontwikkeling van medewerkers 
naar een krachtige hybride leermeester. Zowel mensen met als 
zonder leidinggevende ervaring zijn welkom. Elk traject heeft 
een waarde van 1.000,- euro en wordt volledig vanuit de sector 
vergoed. 

Een leermeester begeleidt nieuwe medewerkers in het bedrijf. 
Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? In ons programma krijgt 
de leermeester praktische handvatten voor het nog leuker en 
effectiever begeleiden van de (nieuwe generatie) vakmannen 
en -vrouwen.



Enthousiast? Snappen we! 
Neem contact met ons op via 
leermeester@vhg.org!

Ons programma

Goed om te weten dat we ook trajecten aanbieden die op 
maat gemaakt worden naar de behoefte van jouw bedrijf. 
Dat kunnen we bij voldoende groepsgrootte (minimaal 10 
medewerkers) zelfs op locatie in jouw bedrijf aanbieden. 

Deze opleiding wordt 
mede mogelijk gemaakt door:

VHG voert dit programma met ervaren coaches en 
trainers uit. Scholen zullen vanuit hun verantwoordelijkheid 
de leermeesters bijpraten over het inhoudelijke programma 
op school en de rol van de leermeester daarin.

VHG biedt deze trajecten aan in nauwe 
samenwerking met een aantal groene 
Hotspots verspreid over het land. 
We gaan in januari 2022 van start, 
de trajecten worden fysiek binnen 
de kaders van de coronaregelgeving 
aangeboden.

We bieden de deelnemer minimaal twee keer 1-op-1 
coaching met een ervaren coach aan. Daarin leert de 
deelnemer de eigen leiderschapsstijl beter kennen. 
De leermeester bedenkt samen met de coach wat hij/zij 
nodig heeft om (nog) sterker te worden in leiderschap. 
De leermeesters nemen vervolgens ook deel aan een 
groepssessie met andere leermeesters uit andere 
bedrijven zodat ze met en van elkaar leren. 
En een vast onderdeel is vaardigheidsontwikkeling 
gericht op coachend leiderschap en communicatie. 
Zo versterken we ook de didactische vaardigheden van 
de leermeesters. Ook dat doen we in groepsverband. 
Kortom, we bieden twee persoonlijke sessies en twee 
groepssessies. 


