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Op deze fiche vind je de nuttigste tools en websites om de
samenwerking tussen de IBO-mentor en IBO-contractant vlot te laten
verlopen. Op het einde van de onthaalperiode moet de IBO-medewerker
duidelijk op de hoogte zijn van zijn/haar taken en op wie hij/zij kan
rekenen voor begeleiding en ondersteuning. Hij moet zijn functie in de
zaak kennen zodat hij door de werkgever concreet voor de
salonwerkzaamheden kan worden ingezet. Het opvolgen van deze fiche
biedt zekerheid en houvast en verhoogt het gevoel van welzijn van de
medewerker alsook een goed en vlot werkend salon.
Mentoropleiding voor kappers
Doel van deze opleiding is kappers te ondersteunen in het aanleren van
het beroep op de werkvloer. In de opleiding wordt er stilgestaan bij hoe
je het beste vakkennis kan coachen, hoe je gesprekken kan voeren en
opvolgen, hoe je nieuwe medewerkers kan motiveren en leerkansen kan
creëren en hoe je feedback kan geven en evalueren. Deze tweedaagse
opleiding is op maat van de kapper en zeer praktisch opgevat.
Afspraken kader voor onthaal & begeleiding
In deze op maat gemaakte brochure voor de onthaal- en
begeleidingsperiode voor kappers vind je 3 complete checklists voor de
3 onthaalfases: aanwervingsperiode – onthaalperiode begeleidingsperiode
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Opleidingsplan voor kappers
Dit is een overzichtelijke checklist waarmee je een op maat gemaakte
opleidingstraject kunt opmaken. Je krijgt een beeld van wat de
beginsituatie van de IBO’er is bij aanvang en je brengt zo in kaart hoe
ver hij gevorderd is.
Gedragscode
In het kapsalon kan ook gewerkt worden aan respectvol omgaan met
anderen, attitude, collegialiteit en klantgerichtheid. Deze gedragscode
kan je als voorbeeld gebruiken.
Handleiding Non-Discriminatie
Deze praktische handleiding schets aan de hand van duidelijke
voorbeelden de vormen van discriminatie en geeft richtlijnen bij de
ontwikkeling van een eigen non-discriminatiebeleid en het opstellen van
een
Talentontwikkelaar.be
Op deze website vind je praktische instrumenten rond om talenten aan
te trekken, ontwikkelen, begeleiden en om met talentontwikkeling aan
de slag te gaan in jouw salon.
Werkbaarwerk.be
De info, tools en praktijken op deze website geven je inzicht en
inspiratie om effectief te werken aan werkbaar werk. Wie werkbaar
werkt, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer werken en
is minder vaak ziek.
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NUTTIGE WEBSITES

WWW.MVOVLAANDEREN.BE/TALENTONTWIKKELAAR

WERKBAARWERK.BE

WWW.VDAB.BE/IBO

WWW.FEBELHAIR.ORG
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