
 

                                                                                  

  

VTO-DAG 
“COACHING VOOR GEVORDERDEN” 
stel in één dag je coaching-vaardigheden opnieuw scherp... 
 
 
 
Situering 
Het woord coach is etymologisch verwant aan de Engelse “coach” of de comfortabele 
zetel, waarin je goed zit  om de ander te laten praten, om te luisteren en te reflecteren, 
om te ondersteunen en bij te praten,  … Coaching focust op de groei van mensen, als 
persoon zowel als binnen een specifieke rol of opdracht.   
Coaching lijkt een evidentie in de functie-omschrijving van iedere medewerker die een 
leiderschapsrol opneemt. Maar échte coaching die groei mogelijk maakt vergt een 
aantal inzichten, competenties en technieken…  
 
 
Doelstelling 
Na deze opleiding ben je in staat je medewerkers op een inspirerende manier  te 
coachen, waardoor medewerkers de weg naar professionele groei en het realiseren 
van hun persoonlijke ambities en doelstellingen efficiënter kunnen bewandelen. 
Het aansluiten van persoonlijke ambities bij organisatiedoelen is daarbij van cruciaal 
belang.  
Jouw coaching zal je medewerkers in staat stellen, doelen te realiseren en zichzelf te 
overtreffen. Je coaching zal hen richting en zin geven... 

We staan stil bij waarderen en feedback geven. We frissen het concept GRROEI (GROW) 
op en gaan dan zeer interactief aan de slag om onze coachingsvaardigheden te 
trainen. 

We reiken je het werkinstrument aan om een goed groeigesprek te voeren.  
En we geven je de handvatten mee om deze tools verder vorm te geven op maat van je 
organisatie… 
 

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

● Coödinator VTO-dag Coaching voor gevorderden: 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. 

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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