
Doelgroep

Een verdiepend en intensief programma voor 
ervaren en/of ambitieuze interne en externe 
coaches die teams begeleiden naar zelfsturing en 
maturiteit. 

Organisatie & aanbod

Twee residentiële tweedaagse modules met een tussenperiode voor experimentatie en integratie.
(totaal 10 dagdelen)

Woensdag 27 en donderdag 28 februari 2019

Donderdag 4 en vrijdag 5 april 2019 

Welkom vanaf 9u30: start om 10u00 op de eerste dag.
De eerste avond werken we door tot maximum 21u30.
Het einde op de tweede dag is voorzien om 16u00.

Minimum 6 en maximaal 12 deelnemers

Locatie: De Heerlijckyt van Elsmeren in Geetbets
Verblijf: 493,00 € excl btw (556,00 € incl btw)
Cursusbegeleiding en organisatie: 1.250,00 € excl btw (1512,50 € incl btw)

Totaalbedrag: 1.743,00 € excl btw (2.109,00 € incl btw)

Inclusief training, professionele begeleiding, cursusmateriaal en alle Heerlijcke maaltijden, doorlopend 
koffie, thee, levend water, frisdranken, versnaperingen, huisgemaakte vieruurtjes, overnachting in single 
kamer met onbijt en verblijf in kasteeldomein met 23ha natuur.
(Exclusief dranken uit de bar)

Je ontvangt ook het boek van Silvia Prins: Teamleiderschap als ambacht. 
Gids voor het samenwerken mét de verschillen. Uitgeverij Garant (2013) (ter waarde van 28,00 €)

Voor het programma: telefonisch intakegesprek van 30 minuten. 

Doelstellingen & focus

We ontwikkelen en verdiepen het ambacht van 
teamcoach vanuit drie invalshoeken: kennis van 
de stiel, persoonlijk meesterschap en het 
aanvullen van onze gereedschapskist. 

“Teamcoaching: een ambacht” 
– voor professionals

“Een verdiepend en 
intensief programma”



Drie invalshoeken

1. De stiel: kaders en modellen 

• Bewust observeren van teams aan de hand van een structureel model: Team Kompas
• Voeling krijgen met de onderstroom in een team: specifieke groepsfenomenen herkennen
• Alert zijn voor ‘on task’ en ‘off task’ functioneren in groepen
• Observeren van het groepsproces met onder andere aandacht voor onderliggende thema’s, groeps
 patronen, ‘weerstand’,  beschermingsmechanismen, parallelle processen
• Werken met een dynamisch model van groepsontwikkeling: voorwaarden en focus van 
 teamontwikkeling 
• Het begeleidingsproces managen: van vraag tot interventie
• Valkuilen in het begeleiden van groepen en teams
• Een assessment van een team maken: een ontwikkelingsthema identificeren en formuleren

2. Persoonlijk meesterschap: werken met het ‘zelf’ als instrument 

• De kracht van de rol van teamcoach benutten: rolmanagement 
• Bewust zijn van persoonlijke overtuigingen, kwaliteiten en valkuilen ‘in-rol’
• Bewust omgaan met het samenspel teamcoach en leidinggevende
• Verscherpen van de observatievaardigheden op groepsniveau
• Werken met persoonlijke gewaarwordingen: awareness verhogen 
• Persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen: holding space, containment, omgaan met overdracht en 
 tegenoverdracht 
• Omgaan met ‘lastige’ teamleden en ‘moeilijke’ groepen
• Feedback op je persoonlijke stijl en effectiviteit
• Een persoonlijk ontwikkelingsplan maken

3. De gereedschapskist: groepsmethodieken en –interventies 

• Leren werken met een procesmodel voor teamcoaching
• Zorgvuldig ontwerpen van een aanpak voor teamontwikkeling: aandachtspunten
• Diverse soorten interventies: een typologie als houvast
• De illusie van de ‘toolbox’: bewust omgaan met groepsmethodieken 
• Actief faciliteren van creatieve en activerende groepsmethodieken
• Begeleiden van moeilijke gesprekken
• Adequaat interveniëren bij spannende momenten in het hier-en-nu
• Een concreet scenario voor een teamcoaching voorbereiden: experimenteren en feedback 



Groepsdynamica-Plus

“Leer werken met 
de onderstroom 

in samenwerking 
en krijg greep op 

groepsdynamiek!”

• Zoek je naar methodieken om 
sluimerende spanningen en moei-
lijke thema’s bespreekbaar
te maken om weer vooruit te kun-
nen?
• Ben je bereid om je eigen aandeel 
in de groepsdynamiek te onder-
zoeken zodat je je rol
steviger op kan nemen?

Leer werken met de onderstroom 
in samenwerking en krijg greep op 
groepsdynamiek!

Groepsdynamica-Plus is een flexibel en geïntegreerd aanbod 
dat bestaat uit verschillende bouwstenen.

Het is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden en professionals die méér met groepen willen.

Dit domein van expertise ligt op het boeiende snijvlak van de klassieke groepsdynamica,
organisatieontwikkeling, systeemdenken, psychodynamica, teamwerk en conflicthantering.

Stel je eigen pakket samen en stap in het programma waar je wil en wanneer je wil!

    Een aanbod van: 

• Wil je begrijpen wat er leeft    in 
de onderstroom van je team zodat 
je er iets constructiefs
mee kan doen?
• Wens je het potentieel, de 
kracht en de wijsheid van groepen 
bewuster aan te spreken?
• Ben je op zoek naar manieren 
om vastgelopen groepen te de-
blokkeren zodat de energie
weer vrij kan stromen?




