Wat is VideoFeedback?
VideoFeedback is een methode om de interactievaardigheden
van een professional te verbeteren.
Je maakt opnames van jezelf in interactie met klanten of
patiënten, reflecteert daarop en krijgt van een ervaren coach
feedback en tips.

Hoe werkt VideoFeedback?
Nadat je een intakeformulier hebt ingevuld
nemen we telefonisch contact met je op. We
bespreken je leerdoel en geven je instructies
voor de opname. Je reflecteert op je eigen
opname en kiest uit de opname specifieke
momenten waar je feedback op wilt hebben.
De opname en reflectie stuur je naar de coach,
die bij je langskomt en je feedback geeft. Met de
feedback van de coach op zak, maak je een
nieuwe opname. De coach komt weer langs en
samen stel je vast of je leerdoel is gerealiseerd.

Waarom effectief?
Rendement door training
vindt pas plaats als er
volledige aandacht is voor
jouw persoonlijke leerdoel
in een veilige leeromgeving. En dat is bij
VideoFeedback het geval.
Er is geen betere manier
om te reflecteren dan jezelf
in de praktijk terug te zien.
Je krijgt van een
professionele coach
feedback en tips op
datgene wat je graag wilt
leren en verbeteren.

Wat is de investering?
De investering voor VideoFeedback is 700
euro per persoon (exclusief btw en
reiskosten). Hiervoor krijg je:
•
•

Een telefonische intake en instructie
Twee fysieke gesprekken van 1 uur met
een coach

VideoFeedback wordt ingekocht voor
minimaal drie personen.
De VideoFeedback vindt doorgaans plaats op
de locatie van jouw organisatie.

Wij zijn KOOTSJ
Kootsj helpt organisaties te
ontwikkelen op organisatie-,
team- en individueel niveau.
Dat doen we door op moderne
en ludieke wijze leerelementen
aan te bieden en bij te dragen
aan leercultuur. Binnen Kootsj
werken ervaren trainers,
coaches en adviseurs die het
leren in organisaties graag
anders aanpakken dan de
gebaande paden. Leren in
organisaties kan anders,
leuker en beter! We schromen
niet om gebruik te maken van
moderne technologische
middelen.

“Wat je ook kunt of droomt te kunnen, doe het nu. Doortastendheid omvat genialiteit,
macht en magie. Begin meteen!” -Johann Wolfgang von Goethe-

