
Inzicht in obstakels 

bij online 

gespreksvoering 

Online effectief je 

communicatie-

doelen behalen 

In 1 dag handvatten 

voor effectief 

videobellen 

Effectieve online 

communicatie 

Maak van je communicatiestijl jouw kracht! 

Videobellen is niet meer weg te denken uit ons leven. Het is sinds de afgelopen jaren hét middel 

om op afstand met teamleden en andere professionals te kunnen blijven samenwerken. 

Helemaal in de zorg! Toch heb je vast ook gemerkt dat de communicatie stroever verloopt met 

een scherm ertussen. Waar ligt dat aan en hoe zorg je ondanks dat voor effectieve 

gespreksvoering?  

 

We nemen je in deze 1-daagse training mee in de psychologie achter gespreksvoering: wat zijn de voorwaarden voor 

effectieve communicatie en wat gebeurt er als hier niet aan kan worden voldaan? We bekijken hoe dit werkt bij 

videobellen, waarmee het inzichtelijk wordt waarom je op die manier niet altijd je doelen bereikt. Je krijgt de 

handvatten om hiermee om te kunnen gaan en deze breng je in de praktijk met de hulp van een trainingsacteur.   



Programma (1 dag) 

Digitale kick-off 

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte van jou en de 
andere deelnemers, vindt er voor de training een (individuele) digitale kick-off 
plaats. Hierin maak je alvast kennis met de trainer en breng je je leerdoelen in 
beeld. 

Online communicatie & de zorg 

• Context en belang van online communicatie in 

de zorg 

• De dynamiek van zorg op communicatie 

 

Online vs. face-to-face gespreksvoering 

• Voorwaarden voor effectieve communicatie 

• Obstakels bij communicatie 

• Kenmerken van online gespreksvoering 

Online communicatie: hoe pak je dat aan? 

• Voorbereiding van online gesprekken 

• Omgaan met gebrek aan non-verbale 

communicatie 

• Technische hulpmiddelen bij videobellen 

• Tips & tricks 

Oefenen met trainingsacteur 

Samen met een trainingsacteur oefen je met eigen 
casuïstiek.  

Waarom Q-Academie? 
 
Leren volgens de Q-Leerformule 
Je leert pas echt als je de opgedane kennis en vaardigheden 
effectief kan toepassen in de praktijk. Met de Q-Leerformule 
realiseren we dit samen met jou. Deze visie op leren en 
ontwikkelen vormt de basis van elk van onze trainingen.  

 
Trainers met kennis van de zorg 
Onze kundige en energieke trainers bezitten naast didactische 
vaardigheden, jarenlange ervaring als consultant in de zorg. Zij 
kennen de zorg door en door! 

 
Complete dienstverlening 
Niet alleen kun je bij ons terecht voor een uitgebreid aanbod aan 
training, opleiding en coaching. We helpen je ook met coaching-
on-the-job, advies, projectmanagement en detachering vanuit  
Q-Consult Zorg en Q-Talent.  

Locatie, data & tijden 

Bekijk voor de meest actue-

le trainingsmomenten onze 

website www.qacademie.nl 

Incompany 

Volg je deze training liever met jouw 

collega’s binnen je eigen organisatie? 

We verzorgen de training graag op 

maat bij jullie op locatie! Neem gerust 

contact met ons op. 

Investering 

Afhankelijk van het programma. 

Vraag ons naar de 

mogelijkheden. 

https://www.qacademie.nl/opleidingen/incompany/trainingsacteur
https://www.qconsultzorg.nl/
https://www.qtalent.nl/

