
Mijn eigen pro-activiteit verhogen dankzij open
en continue feedback
DOELSTELLINGEN

Al te snel beoordelen en veroordelen we de ander in onze nabije (werk)omgeving.
Stop beoordelen en zet je in voor een open sfeer van continue feedback. Op het
einde van dit leertraject zijn alle deelnemers - vanuit een authentieke overtuiging
van de reële meerwaarde van het continu geven en ontvangen van open feedback
- in staat om hun collega’s op een constructief-kritische, stimulerende en
uitdagende manier tot meer autonomie en dynamische betrokkenheid te brengen.

Het traject:

Gespreid om tot definitieve verankering te komen van de aangeleerde sociale
vaardigheden;
Bestaat uit een individuele voorbereiding, een collectieve en een individuele
sessie;
Trainer-coach blijft doorheen het ganse traject ter beschikking (via telefoon of
mail) van de deelnemers in geval van vragen en/of nood aan
feedback/bevestiging.

SAMENVATTING

Categorie:

Persoonlijke ontwikkeling

Niveau:

Basic

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

DOELGROEP



De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

iedereen die zijn/haar pro-activiteit wenst te verhogen;
iedereen die autonomie en betrokkenheid wenst te stimuleren bij collega's en
zichzelf.

VEREISTE VOORKENNIS

Basic Level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

PROGRAMMA

Inhoud

Deze 2-daagse opleiding is als volgt opgebouwd:

Individuele reflectie: aan de hand van een voorbereidend intake-document.

Workshop "Mijn eigen proactiviteit verhogen dankzij open en continue
feedback"

Inhoud:
Correctieve feedback/moeilijke boodschap geven: doe ik dat? Hoe doe ik
dat nu?
Positieve feedback geven: doe ik dat? Hoe doe ik dat nu?
Feedback krijgen: hoe reageer ik nu? Kan het ook anders?

Methodologie/praktisch:
Concreet werkbare kapstokken (zowel verbaal als non-verbaal)
Oefenen, oefenen en oefenen aan de hand van concrete cases uit de
eigen werkomgeving
Formulering van actieplan, om het geleerde in de praktijk te gaan
toepassen
Concrete planning van coachingsessie
Duur van de workshop: 1 dag

Individuele coachingsessie

Inhoud:
Positieve en correctieve feedback geven en krijgen: wat heb ik concreet
toegepast?
Wat ging goed? Aan wat is dat te danken? Wat kan mij helpen om dit
verder te blijven toepassen?
Wat ging (niet/minder) goed? Aan wat ligt dat? Wat zou ik anders
kunnen doen?
Simulaties om verder in te oefenen met de trainer-coach



Methodologie/praktisch:
Terugkommoment +/- 1 maand na de workshop
1 uur per persoon
de individuele coaching kan face-to-face 'al wandelend' georganiseerd
worden met de lesgever

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 2-daagse opleiding + individuele coaching sessie

Uren: 9u - 17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Deze opleiding gaat online door. De individuele coachingsessie kan digitaal
of 'al wandelend' in de natuur doorgaan.

Extra informatie:

Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-
mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door
op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. 
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te
loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde
vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via
eenzelfde pc.

 

METHODOLOGIE

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op
een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-
tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon
en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van
de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als
basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals
(digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Type opleiding: Online, blended learning.

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk
van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare
situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de
deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van
de aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel



verder uitgewerkt worden.

De individuele coachingsessie kan digitaal of 'al wandelend' in de natuur doorgaan.

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie


	Mijn eigen pro-activiteit verhogen dankzij open en continue feedback
	DOELSTELLINGEN
	SAMENVATTING
	DOELGROEP
	VEREISTE VOORKENNIS
	PROGRAMMA
	METHODOLOGIE


