
 

                                                                                  

  

VTO-DAG: 
via projecten succesvol veranderen  
in moeilijke tijden 
leer op één dag hoe je jouw verandertraject succesvol maakt... 
 
 
 
Situering 
Waarom slaagt ons project niet? Waarom blijkt onze werkgroep niet de verandering 
teweeg te brengen waar we zo hard hebben aan gewerkt? Waarom blijkt veranderen 
zo moeilijk te zijn? 
Make it happen! Maar hoe begin je eraan? 

 
Doelstelling 
SYN-TOPIA leert je op een zeer gestructureerde manier projectmatig te werken. Een 
veranderingsproces vraagt voorbereiding. Ontwikkel je strategisch denkvermogen om 
tot betere actieplannen te komen. Minimaliseer de onzekerheden en sluit zoveel 
mogelijk risico’s uit. Stuur bij waar nodig en bestendig de beoogde verandering. Kies 
de juiste 5 parameters om je verandering of project op te volgen. Ook jij kan na 1 dag 
opleiding succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden. 
 
Praktisch 

● Coödinator VTO-dag ‘Via projecten succesvol veranderen in moeilijke 
omstandigheden’: Rudi Veekhoven, adviseur IAO & leiderschapsontwikkeling. 

● Doelgroep: leidinggevenden en iedereen met coachingsopdrachten. 

● Duur van de opleiding: 1 dag van 8 uur 

● Op aanvraag en op maat van je organisatie. 

 
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. 
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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  . 

 

 

terug  
naar opleidingen 

  inschrijven of 
opleiding aanvragen 

  mail naar de  
programmacoördinator 
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http://www.syn-topia.org/
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