
 

                                                                                  

  

VTO-dag 
“CONFLICTHANTERING en ONDERHANDELEN” 
leer onderhandelen en conflicten oplossen via gesprek in teams  
 
 
 
Situering 
Conflicten op het werk zijn onvermijdelijk. Maar onopgelost blijven ze woekeren, en zijn 
ze nefast voor de teamgeest en de competenties van teams.  
Als verantwoordelijke of teamleider kan je dus maar beter omgaan met conflicten.  
De eerste signalen herkennen die wijzen op een mogelijk conflict, en zo escalatie 
voorkomen zijn dan ook skills die je als teamleider, verantwoordelijke goed van pas 
zullen komen. Bovenal zullen ze je helpen om open en positieve communicatie te 
installeren in je team, zodat vertrouwen en competentie van medewerkers kan groeien.  
Maar bovenal dien je effectief te kunnen handelen in conflictsituaties ... 
 
Doelstelling 
SYN-TOPIA maakt je ervan bewust dat omgaan met conflicten meer vraagt dan enkel 
goed kunnen communiceren. Je emoties in moeilijke omstandigheden kunnen 
beheersen en je standpunt duidelijk maken is een eerste stap.  
Aan de hand van onderhandelingstechnieken leer je van tegenstanders (opnieuw) 
partners te maken en leer je barrières te doorbreken op weg naar betere 
samenwerking. 
 
 
Link wetgeving  
Kwaliteitsdecreet, woonzorgdecreet, codex welzijn op het werk, wet op de rechten van 
de patiënt. 

 
Praktisch 

● Coödinator VTO-dag “Conflichthantering & Onderhandelen”: Rudi Veekhoven, 
adviseur IAO & leiderschapsontwikkeling. 

● Doelgroep: leidinggevenden, coaches en trekkers 

● Duur van de opleiding: 1 dag van 8 uur 

● Op aanvraag en op maat van je organisatie. 
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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 
 

Alternatief 
Zie ook onze andere vormingen binnen het thema communicatie: 

● Basis communicatievaardigeheden & coaching. 
● Coaching voor gevorderderen. 
● Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden. 
● Zinvol & resultaatgericht vergaderen. 

 
 

 
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  . 

 

 

terug  
naar opleidingen 

  inschrijven of 
opleiding aanvragen 

  mail naar de  
programmacoördinator 
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