
 

                                                                                  

  

VTO-DAG 
SPREKEN IS ZILVER... 
MAAR LUISTEREN IS GOUD 
De basis communicatie- en coachingvaardigheden voor iedereen die managet, coacht of 
leiding geeft 
 
 
 
 
 
Doelstelling 
Na deze opleiding ben je in staat je medewerkers te beluisteren, te reflecteren, hen te 
waarderen en hen op een constructieve manier feedback te geven. Je leert hoe je 
mensen kan laten groeien. Dankzij jouw inspirerende manier van coachen krijgen 
medewerkers meer “goesting” en worden ze op hun beurt actieve promotors van de 
organisatie.  
 
Hoe zorgen we ervoor dat ieders passie en talent aan bod kunnen komen? Wat is dan 
precies  onze rol als coach?  
 
SYN-TOPIA  leert je de basisvaardigheden en kneepjes op vlak van communicatie en 
coaching:  

Je leert medewerkers actief te beluisteren en leert feedback op een aanvaardbare 
manier te verwoorden, zodat medewerkers deze kunnen benutten en kunnen  zien als 
een geschenk. 

We oefenen vooral het feedback geven en het coachen, inclusief groeigesprek. 

Tevens behandelen we kort op een aantal “slechtnieuwsgesprekken”, waarin je al leider 
aanstuurt op noodzakelijke gedragsverandering:  bijsturingsgesprek, 
evaluatiegesprek en ziekteverzuimgesprek. Hoe maak je dit momenten van groei 
eerder dan van afhaken?  
 
Link wetgeving 
Kwaliteitsdecreet, woonzorgdecreet, codex welzijn op het werk, wet op de rechten van 
de patiënt. 
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Alternatief 
Indien je reeds over de nodige ervaring beschikt en je je de basis van communicatie en 
coaching reeds eigen maakte, zijn volgende vormingen binnen het thema 
communicatie voor jou waarschijnlijk zinvoller: 

● Coaching voor gevorderden. 
● Via projecten succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden. 
● Zinvol & resultaatgericht vergaderen. 
● Conflicthantering & Onderhandelen. 

 
 
Praktisch 

● Coördinator VTO-dag “Basis communicatievaardigheden & coaching”: Rudi 
Veekhoven, adviseur IAO & leiderschapsontwikkeling. 

● Doelgroep: leidinggevenden, coaches en trekkers en iedereen die graag 
anderen waardeert en motiveert. 

● Duur van de opleiding: 1 dag van 8 uur 

 
 
Erkenningen en attesten 
Permanente vorming 8 uur /jaar in kader FC HVP – Onderdeel: Managen van een team – 
werd aangevraagd. 

Op het einde van de dag krijg je een officieel vormingsattest. 
 
vzw SYN-TOPIA behaalde het Qfor certificaat na externe audit door Certup. Daardoor 
zijn we gecertificeerd trainer en opleider, coach en adviesbureau. 
 
 
 
Maatwerk op organisatieniveau 
Naast deze opleiding biedt vzw SYN-TOPIA organisaties en groeperingen ook de kans om dit 
thema “in house” aan te pakken. We werken samen een pakket op maat van uw organisatie of 
groepering uit, en kunnen de opleiding dan ook combineren met advisering in de concrete 
situatie.  Vraag alvast een vrijblijvend gesprek aan. En verken ons aanbod via 
www.SYN-TOPIA.org  . 

 

naar opleidingen    inschrijven of 
opleiding aanvragen 

  mail naar de  
programmacoördinator 
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