
De feedback op de eerste online training Verbindende 
Communicatie

In cijfers
Mijn algemene waardering voor de online training:
• super: 50% (van de deelnemers)
• Zeer goed: 33%
• Goed: 17%
Ik vond de duur/lengte van de training (2 dagen van 9:30-17:00):
• Okay: 83%
• Te lang: 17%
De voorafgaande e-learning was waardevol:
• 100%
Ik ben van plan om het 10-weken online-programma met mijn buddys’ af te werken:
• Zeker: 83%
• Misschien: 17%

Een greep uit de verbale feedback
Het online-veraf-gevoel had ik totaal niet, de verbinding met de andere deelnemers 
was er helemaal.

Super time-management, super inhoud, goed contact met de andere deelnemers, 
ondanks de one-line werkvorm. Fijn om vast te stellen dat het ook heel goed lukt 
om een one-line manier en dit motiveert voor het vervolg.

Door de afwisseling theorie en oefeningen in break out rooms bewoog het genoeg 
en vond ik 2 opeenvolging van 2 volle dagen perfect om helemaal in de flow te 
blijven.

Het voordeel van deze setting was voor mij vooral dat ik mij heel erg goed kon 
concentreren. Geen achtergrondgeluiden, niemand valt je lastig terwijl je naar de 
ander aan het luisteren bent....en toch heb ik deze setting als vermoeiend ervaren. 
Een halve dag is stoppen terwijl je net op dreef bent. Naar mijn gevoel tot 16U?

Aan de e-learning cursus is geen verbetering nodig maar misschien tijdens de 
cursus wel nog meer verwijzen naar het verband tussen de oefening op dat 
moment het geleerde vooraf.

Ook online werkt de complimentendouche of de waarderingsoefening, die ga ik 
zeker meenemen in mijn online trainingen. De check ins na de middag met de 
Qigong oefeningen vond ik super tof, met de armen zwaaien en ademhaling volgen 
met armen.

Wat ik heel erg mooi vond was het bolsteren van gevoel en behoefte (2 interne 
wieltjes, dansen, liedje + gitaar) op zich al best ok is. Vragen moeten niet meteen 



worden beantwoord. Beleven in wat NU is. Dat ik vooral erg bij mezelf mag blijven, 
verwoorden in mijn gevoelstempo en niet ingaan op “komaan, kom to the point" 
uiteindelijk komt dat wel maar in mijn tempo op mijn eigen ritme.

Ik heb geen suggestie om de training te verbeteren maar eerder een ervaring; 
werken aan de pc de hele dag was minder problematisch dan ik gedacht had; maar 
het speelse, humoristische, de energiegevende interactiviteit tussen groepsleden 
onderling en met de trainer blijft voor mij een grote nood die ik mis in online 
training. Maar voila, da's eerder de beperking van het medium. Ik hoop dat dit niet 
de standaard wordt in onze trainingswereld;…

Mijn suggestie is dat elke deelnemer met een headset werkt indien voorhanden 
(geen in-ears). Ik vond het niet zo storend nu omdat iedereen in een rustige 
omgeving werkte, maar dit kan gi-gantisch storen als er bij iemand achtergrond 
lawaai is. De intro (stel jezelf voor) zou ik ook laten voorbereiden adhv een 
oefening (bv. maak een tekening die je dan voorstelt, toon een foto op je scherm en 
dan oefen je ineens om je scherm te delen). Ik zou ook meer met voting werken 
(hands up/thumbs up is ok maar redelijk beperkt). Desnoods fist-to-five werken, bv. 
om energieniveau te checken of een voting te doen). En de episode met de gitaar... 
zeker blijven doen, de max!

Het enthousiasme van Erwin over verbindende communicatie werkt aanstekelijk! Ik 
heb veel zin gekregen om het me eigen te maken én anderen ermee te laten 
kennis maken. Veel dank!

Verbluffend virtueel. Erwin slaagde er moeiteloos in om mij op de virtuele VC-
dansvloer met ogen dicht en vol vertrouwen achteruit te laten vallen. Hij ving mij op 
en we dansten verder...

Verbindend leren communiceren dankzij het feit dat je ervaart dat het werkt, door 
les te krijgen van echte pro, geeft heel veel energie en motivatie om te oefenen.

Erwin is een top professioneel, hij heeft niet enkel verbindende communicatie, hij is 
verbindende communicatie.

Het was een hemelse opleiding die ver boven mijn verwachtingen uitsteekt. 
Bedankt Erwin ook voor wie jij bent :). 


