
 

                                                                                  

  

VTO-DAG 
TEAMONTWIKKELING 
Breng je team op een hoger niveau, laat hen autonomer en resultaatgerichter functioneren... 
 
 
 
Situering 
Een team kan je in een organisatie beschrijven als een bijzondere, ten opzichte van de hele 
organisatie relatief beperkte groep van individuen, die een veelheid aan competenties poolen 
om samen een complete taak vervullen en/of een specifiek resultaat proberen te boeken. Het 
team heeft daarvoor zelfsturend vermogen, en een zekere mate van onafhankelijkheid.  
Cohesie en teamgeest zijn belangrijke aspecten van het team.  
 
 
Doelstelling 
Breng je team op een hoger niveau. Laat teams autonomer functioneren.  
In deze dagopleiding leer je hoe je  je eigen team resultaatgerichter kan helpen werken, hoe je 
het organiserend & samenwerkend vermogen van het team kan verhogen en hoe je team zijn 
expertise ten volle leert te benutten. 

SYN-TOPIA leert je stil te staan bij cruciale vragen nodig om je team verder te ontwikkelen.We 
reiken je tools aan waar je de dag nadien direct mee aan de slag kan. 

Naast de dynamiek van de eigen teamontwikkeling is ook de plaats van je team in het grotere 
geheel van de organisatie en de onderlinge relatie tussen teams van wezenlijk belang. Je leert 
hoe teams verticaal en horizontaal bij kunnen worden gestuurd. 

Aan de hand van het energiemodel leer je hoe je je eigen team als geheel kan coachen, maar 
ook hoe de verschillende teamleden vaak een andere coachingstijl behoeven.  
 

Link wetgeving  

Kwaliteitsdecreet, woonzorgdecreet, codex welzijn op het werk, wet op de rechten van de 
patiënt. 

 
Praktisch 

● Coördinator VTO-dag “Teamontwikkeling”: Rudi Veekhoven, adviseur IAO & 
leiderschapsontwikkeling. 
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● Doelgroep: leidinggevenden en coaches  

 

Alternatief 
Indien je eerder op zoek bent naar vergadertechnieken, omgaan met veranderingen of 
oplossen van conflicten raden we eerder volgende opleidingen aan: 

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

Bekijk ook onze andere opleidingen, in het bijzonder “Inspirerend Leiderschap binnen een 
Innovatieve Zorgorganisatie” en IZO 2.0 waar teamontwikkeling integraal deel van uit maakt. 

 
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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