
 
Zelf aan de slag met 
teamontwikkeling 
 
 
 
 

 
“Train-de-Trainer voor leidinggevenden” 

  

 
 
 



Hoe zorgt u voor een soepele samenwerking, scherpte en betrokkenheid bij de teamleden? Vanuit uw rol als 
leidinggevende kunt u dit proces beïnvloeden en uw teamleden naar een hoger niveau brengen. Deze praktische, 
interactieve tweedaagse training stelt u als leidinggevende in staat zelf teamontwikkelinginterventies uit te voeren 
en daarmee de samenwerking in de organisatie duurzaam te versterken! 

  

Inhoud 

 
• Wetenschappelijk kader teamdynamiek 
• Randvoorwaarden teamontwikkeling  
• Werkvormen om te komen tot inzicht en bewustwording 
• Uw rol als leidinggevende hierin 
• Sturing geven aan processen in een teamsessie 
• Eigen bevlogenheid als randvoorwaarde voor succes 
• Oefenen onderdelen teamdynamiek (bevlogen samenwerken)  
• Inzet lesschema, oefeningen en materialen 

 

Aanpak 

 
Tijdens deze training staat de praktijk van de leidinggevende centraal. Wetenschappelijke inzichten worden 
gekoppeld aan uitdagingen en praktische vaardigheden. U gaat aan de slag met (nieuwe) werkvormen, krijgt inzicht 
in uw eigen inspirerende kracht en leert deze op natuurlijke wijze in te zetten. 
 
Vanuit wetenschappelijk kader maken we samen met u de vertaalslag naar leidinggeven. Bevlogen medewerkers 
ervaren meer werkplezier, presteren beter en zijn gezonder. Bovendien, bevlogenheid werkt aanstekelijk. 
Prestatievragen verbinden we aan de doelstelling van de school of het team, aan de behoeften en eigenschappen 
van de deelnemers en aan het gewenste resultaat. 
 

Resultaat 

 
Na deze training: 
• Heeft u een theoretisch kader met betrekking tot teamfasen en –dynamieken 
• Heeft u 4 werkvormen waarmee u een teamscan zelfs kunt uitvoeren 
• Weet u welke vragen u kunt stellen om de missie, visie en kernwaarden boven water te krijgen 
• Heeft u 5 werkvormen om elkaar beter te leren kennen en elkaar beter te begrijpen 
• Heeft u 3 werkvormen om met feedback aan de slag te gaan  
• Heeft u 2 werkvormen om samen te leren en te groeien 
• Kent u 1 methode om effectief te vergaderen 
 

Duur 



 
Duur:           2 dagen  
Uitvoering:       Op locatie van de (onderwijs)organisatie 
  

Uw investering 

 
Prijs:           € 4.300,-- per groep* (exclusief BTW**) 
 
*Maximaal 15 deelnemers.  
**Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren. 
 
 


