
Training van teams die moeten functioneren in clean rooms. 

Teams onderscheiden zich vaak door hun specifieke expertise waarvoor ze als team zijn samen-
gesteld. Zelden zijn teams samengesteld omwille van hun communicatieve en niet-technische 
vaardigheden. Toch zijn niet-technische vaardigheden essentieel in het vormen van een succesvol 
team dat zich niet enkel meester toont in de technische skills. 

In hun werkuitrusting gaan teams de clean room in en benaderen ze levensechte situaties. Vervol-
gens worden de niet-technische vaardigheden gedebriefd.
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Communicatie binnen (multidisciplinaire) teams

Niet-technische vaardigheden zoals communicatie, goed teamwerk en leiderschap zijn vaak on-
ontbeerlijk in hoogtechnologische teams waaronder de medische-, chemische- en luchtvaartsector. 
Voornamelijk in acute situaties blijken deze niet-technische vaardigheden eerder een noodzaak dan 
een fait-divers.

• Wil je werken aan de teamskills van je werknemers waarbij techniek en communicatie hand in 
hand dienen te gaan?

• Hebben human factors of niet technische vaardigheden een invloed hebben op de veiligheid 
van je werkomgeving, je werknemers, je team, je collega’s en/of je cliënt?

Onderzoekscluster InTeam van Expertisecentrum Zorgstroom onderzoekt de trainingsmodaliteiten, 
veranderingen en effecten bij het individu, het team en de organisatie bij trainingen met een focus 
op niet-technische vaardigheden. Deze opgebouwde expertise delen we graag met organisaties die 
werken met teams, die al dan niet geconfronteerd worden met urgenties, die veel communiceren en 
die op een constructieve manier feedback willen geven aan elkaar.

We bieden:
1. Onze expertise om samen te bekijken waar mogelijkheden liggen en hoe specifieke communi-

catietrainingen ingezet kunnen worden.
2. Begeleiding, ondersteuning en organisatie van simulatietrainingen, aangepast aan jouw noden.
3. Een opleidingstraject voor toekomstige debriefers van simulatietrainingen.

Hoe samenwerken?

1. Hogescholen informeren en communiceren over de laatste nieuwe trends, technologieën en best pratices. 

     Ze triggeren bedrijven en social profit organisaties om met hun innovatieve ideeën aan de slag te gaan.

2. Bedrijven en organisaties krijgen ondersteuning bij het SMART-definiëren van de vraag– of probleemstelling.   

     De doelstelling, de doelgroep, de planning van de activiteiten en de mogelijke financiering worden besproken.

3. Een expert van de hogeschool geeft inhoudelijk advies over het thema en biedt een overzicht van de mogelijke  

     samen-werkingsvormen en subsidiemogelijkheden. 

4. Hogescholen bieden informatie en concreet advies aan over de samenwerking met de hogescholen of andere  

      leden van het VLAIO Netwerk en over het instrumentarium van VLAIO of andere financieringskanalen.
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