
Groeskuilen 185
5421 ZW Gemert
T  
M
E  
I

0492 344 956
06 131 648 87
azione@planet.nl
www.azione.nl
azione@planet.nl

Azione 

‘Als ik blijf kijken zoals ik alti jd heb gekeken, 
blijf ik denken zoals ik alti jd heb gedacht’’ 

 ‘Als ik blijf denken zoals ik alti jd heb gedacht, 
blijf ik geloven wat ik alti jd heb geloofd’ 

 ‘Als ik blijf geloven zoals ik alti jd heb geloofd, 
blijf ik doen zoals ik alti jd heb gedaan’ 

 ‘Als ik blijf doen zoals ik alti jd heb gedaan, 
blijft  mij overkomen wat mij alti jd overkomt’

opleiding, training & coaching

CRKBO erkend 
Azione, Opleiding, Training & Coaching is als opleidingsinstituut 

ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs 
(CRKBO). Uit de erkenning blijkt dat je de zekerheid hebt dat je te 
maken hebt met een erkende opleider en het geeft aan dat je van 
Azione, Opleiding, Training & Coaching, naast inzet ook kwaliteit 
kunt verwachten. Met deze erkenning blijven de activiteiten van 

Azione ook in de toekomst vrijgesteld van BTW.

Wie staat voor Azione, 
Opleiding, Training & Coaching?

Peter Kanters is zijn carrière begonnen in de zorg. In zijn 
loopbaan heeft  hij ruime ervaring opgedaan als werker en 
manager in de (geestelijke) gezondheidszorg, als docent 
binnen de gezondheidszorg en managementopleidingen, 
en als coach voor individuele medewerkers en teams. 

Naast zijn prakti sche ervaring heeft  hij de nodige opleidingen 
en trainingen gevolgd, o.a. inhoudelijke (zorg)opleidingen, 
managementopleidingen, trainersopleiding, 1e-graads 
lerarenopleiding gezondheidszorg, opleiding tot gecerti fi -
ceerd coach en opleiding NLP-practi ti oner en NLP-master-
practi ti oner.

Zaken die Peter Kanters kenmerken zijn: kennis, vaardighe-
den, prakti jkervaring, pragmati sch, betrokkenheid, dienst-
verlenend, gedrevenheid en resultaatgericht. 

Naast het werk voor Azione is Peter 
Kanters werkzaam als zorgmanager 
in een organisati e voor geestelijke 
gezondheidszorg. 

Peter Kanters is in 2005 uitgeroe-
pen tot docent van het jaar door 
het ISBW.

Peter Kanters



 · Managementt ema’s
 · Training mentale weerbaarheid
 · Emoti onele intelligenti e
 · Projectmati g werken
 · Presentati evaardigheden
 · Time-management
 · Moti verende gespreksvoering
 · Eff ecti ever communiceren
 · Werken met de doelgroep LVB; “Op zoek naar de juiste dans”
 · Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking
 · Mensen met een verstandelijk beperking en psychiatrische           

stoornissen
 · Ontwikkelingsstoornissen (Auti sme Spectrum Stoornissen)
 · Psychopathologie

Coaching (individueel, teamverband) 
Coaching betekent iemand van de ene plaats naar de andere 
vervoeren. Coaching is een specifi eke vorm van begeleiding, 
waarmee de degene die gecoacht wordt, zelf leert zijn of haar 
(werk gerelateerde) problemen op te lossen.
Coachen is iemands potenti ële kwaliteiten vrijmaken zodat hij 
of zij zo goed mogelijk presteert. Het is geen onderwijzen, het 
is geen therapie, maar het is leren bevorderen. 
Een coach leert met andere woorden de ander zelf te leren. 
Hierbij gaat het veelal om de ander te sti muleren: 

 ▪ Zichzelf te ontwikkelen,
 ▪ Inzicht in zichzelf krijgen,
 ▪ Haalbare doelen, dromen en wensen te realiseren,
 ▪ Persoonlijke eff ecti viteit in zowel het privé leven als op het 

werk te verhogen,
 ▪ Leer plezier in het leven te hebben.

Individuele coaching 
Persoonlijke (job)coaching is voor mensen die, begeleiding willen 
bij het verder ontwikkelen van hun mogelijkheden en vaardig-
heden binnen hun werkzaamheden. 
Hierbij kan ondersteuning geboden worden in taakgerichte 
coaching (taken, projecten, werkzaamheden) en persoonsgerichte 
coaching (persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden). 

Teamcoaching
Bij teamcoaching wordt samen met een team het accent gelegd 
op het gezamenlijk ontwikkelen van teamdoelen die kunnen 
liggen op het terrein van teambuilding, communicati e en samen-
werking.  
Teamcoaching is gericht op het verbeteren van de prestati es en 
samenwerking van een team. 

De volgende voorbeelden van vragen kunnen aanleiding zijn 
voor teamcoaching: 

 ▪ Hoe krijgen we een duidelijke en open communicati e in 
ons team?

 ▪ Hoe krijgen we de ‘neuzen’ dezelfde kant op? 
 ▪ Hoe halen we het beste uit onze verschillende persoonlijk-

heden en talenten?
 ▪ Hoe krijgen we het voor elkaar om allemaal onze verant-

woordelijkheid te nemen?

Opdrachtgevers 
Azione heeft  diverse acti viteiten op het gebied van analyse, ad-
vies, ondersteuning, training, opleiding, (individuele en groeps) 
coaching en intervisie ten behoeve van diverse opdrachtgevers 
verzorgd, o.a.:

 · Leger des Heils Maastricht
 · Sti chti ng SDW, Roosendaal
 · Twentse zorgcentra
 · Viecurie Medisch Centrum, Venlo
 · Sti chti ng de Belvertshoeve, Oisterwijk
 · Lunetzorg; instelling voor verstandelijk gehandicapten, Eersel
 · Philadelphia, Aphen a/d Rijn, instelling voor verstandelijk                      

gehandicapten
 · Sti chti ng SOVAK, Terheijden, instelling voor verstandelijk                              

gehandicapten
 · Sti chti ng ORO, Deurne, instelling voor verstandelijk gehandicapten
 · Sti chti ng Cavent, Oud- Beijerland, instelling voor verstandelijk       

gehandicapten
 · Mensana, Noord en Midden Limburg, RIBW
 · ‘s Heerenloo, Ermelo, instelling voor verstandelijk gehandicapten
 · Sti chti ng Cello, Boxtel, instelling voor verstandelijk gehandicapten
 · Sti chti ng Amerpoort, Baarn, instelling voor verstandelijk                         

gehandicapten
 · Verpleeghuis Oosterhof, Den Bosch
 · Sti chti ng Ijsselmonde, Barendrecht, instelling voor verstandelijk 

gehandicapten
 · Sti chti ng Diomage, Gemert, instelling voor verstandelijk                          

gehandicapten
 · Sti chti ng S&L zorg, Breda
 · FPC De Rooyse Wissel, Venray, Forensische Psychiatrie

Interesse?
Als ook u wilt investeren in uw organisati e en medewerkers en 
graag een aanbod op maat wilt, waarbij het behalen van resultaten 
u aanspreekt, kan Azione u hierbij wellicht ondersteunen. Neemt 
u gerust vrijblijvend contact op voor een nadere kennismaking.

Verandering en ontwikkeling
In de huidige dynamische wereld worden organisati es geken-
merkt door voortdurende ontwikkeling en beweging. Deze bewe-
ging leidt tot (noodzakelijke) veranderingen/ontwikkelingen die 
haalbaar worden als er wordt geïnvesteerd in het belangrijkste 
kapitaal van de organisati e:

De medewerkers!
Azione, Opleiding, Training & Coaching is een kleine organisati e 
die opleiding, training & coaching aanbiedt aan organisati es en 
medewerkers gericht op het ondersteunen van deze verande-
ringsprocessen.
De lett erlijke vertaling van het Italiaanse woord Azione is “ont-
wikkelingsgang”. Deze ontwikkelingsgang is het uitdagende 
proces waar medewerkers, teams en organisati es voor staan. 
Deze ontwikkelingsgang kan soms kort en relati ef eenvoudig 
gaan, soms wat moeizamer en langduriger zijn, maar kan alti jd 
leiden tot het gewenste resultaat. 
Op deze ontwikkelingsgang richt Azione, Opleiding, Training & 
Coaching zich; het helpen en ondersteunen van organisati es, 
teams en medewerkers om deze ontwikkelingen mogelijk te 
maken.
Uitgangspunten: 
Wij nemen de organisati e, de teams en de medewerkers als 
absoluut vertrekpunt om de gewenste ontwikkelingsgang te 
ondersteunen en vorm te geven. Hierbij is het belangrijk dat 
het goede blijft  behouden en we uitgedaagd worden te kijken 
naar gewenste veranderingen.

Wat kan Azione u bieden?!

Opleidingen en trainingen 
Voor belangstellenden kunnen trainingen (op maat) worden 
verzorgd (in company). Na een grondige inventarisati e van de 
opleidingsbehoeft e volgt een programmavoorstel, waarin inhoud, 
resultaten, werkwijze, borging, duur, ti jdsti p, locati e en kosten 
worden doorgenomen.
Een aantal opleidingen en trainingen die wij in samenwerking 
met u op maat kunnen verzorgen:

 · Training coachvaardigheden
 · Situati oneel leidinggeven
 · Teambuilding en teamontwikkeling 
 · Case-management
 · Eff ecti ef samenwerken


