
 

                                                                                  

  

VTO-DAG 
“ZINVOL en RESULTAATGERICHT VERGADEREN” 
een dagopleiding die jouw meetings wezenlijk zal veranderen... 
 
 
 
Situering 
De dagelijkse briefings, het frequente Bewoners Interprofessioneel Overleg (BIO – 
vroegere MDO), de teamvergaderingen, de stafvergadering, de directievergadering, …. 
zijn ze nog steeds even zinvol en efficiënt? Brengen ze ons korter en sneller bij onze 
doelstellingen? 
 
 
Doelstelling 
SYN-TOPIA leert je efficiënt vergaderen en brengt zeer praktische tools aan zodat je 
op hogerstaande vragen volmondig “JA” kunt antwoorden. 
We huldigen hier zeker het principe ‘Less is more’. Minder lang maar krachtiger 
vergaderen. 

 
Inhoud 
 
1. Vergadertechnieken: 
We maken gebruik van de 5V – techniek. 

● Voorwaarden  
● Voorbereiding 
● Vergaderen zelf 
● Vastleggen van besluiten 
● Verankering van besluiten binnen de organisatie 

2. Communicatietechnieken: 
Leer hoe je met een groep moet communiceren. Verhoog de betrokkenheid van je 

deelnemers. Leer bemiddelen en omgaan met weerstand. Durf feedback te geven 
en onderhandel een resultaatgerichte oplossing. 

 
Link wetgeving  

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

● Coödinator VTO-dag “Zinvol en resultaatgericht vergaderen”: Rudi Veekhoven, 
adviseur IAO & leiderschapsontwikkeling. 

● Doelgroep: leidinggevenden en iedereen die regelmatig deelneemt aan een 
vergadering. 

● Duur van de opleiding: 1 dag van 8 uur 

● Op aanvraag en op maat van je organisatie. 
 

 
Erkenningen en attesten 
vzw SYN-TOPIA behaalde het Qfor certificaat na externe audit door Certup. We zijn daardoor erkend 
als opleidingscentrum, coaching organisatie en adviesbureau.   
 
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. 

 

Alternatieve opleidingen 

Wil je meer focussen op het versterken van communicatieskills,  dan kies je beter voor 
één van volgende opleidingen: 

● Communicatietraining & coaching 
● Coaching voor gevorderden 
● Conflicthantering & Onderhandelen 

Wil je eerder inzoomen op het realiseren van veranderingen, dan kies je beter voor de 
opleiding  ‘Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden.’  

 
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 dan 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 verkens ons aanbod via www.SYN-TOPIA.org  . 

 

naar opleidingen    inschrijven... 
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http://www.syn-topia.org/
https://www.syn-topia.org/aanbodtitels

