
Doelgroep

Dit programma is voor leidinggevenden die 
leiding geven aan een team, afdeling, 
projectgroep,stuurgroep of aan een organisatie.

Organisatie & aanbod

Een niet residentieel 4-daagse traject,
bestaande uit 2 x 2 dagen met een tussenperiode voor experimentatie en integratie.

Werktijden: van 9u30 tot 17u00
Locatie: Tweeperenboom in Winksele
Prijs: 1.475,00 € (excl btw)

Dit is inclusief: koffie & thee, een eenvoudige lunch, een syllabus en de begeleiding.
Voor het programma: telefonisch intakegesprek van 30 minuten. 
Dit traject bieden we twee keer per jaar aan.

Data groep najaar 2018:

Woensdag 10 en donderdag 11 oktober 2018  & Woensdag 21 en donderdag 22 november 2018

Data groep voorjaar 2019:

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart 2019 & Donderdag 16 en vrijdag 17 mei 2019

Doelstellingen & focus

In dit programma leer je bewuster kijken naar 
spanning in je team en krijg je concrete kaders en 
handvaten om hier op een proactieve en 
ontwikkelingsgerichte manier mee aan de slag 
te gaan.

“Van teamconflict naar verbinding” 
– voor leidinggevenden

Een programma i.s.m. 
“Conflict-Wijzer: wijs en wegwijs in conflict”

“Ga bewust aan de 
slag met onderhuidse 

spanningen en maak 
moeilijke thema’s 

bespreekbaar.”



We werken vanuit drie invalshoeken

1. Kaders en inzicht: perspectieven op groepsconflict

• Inzicht in het ontstaan en escaleren van conflicten in groepen en teams: alert zijn voor
    signalen van een escalerend conflict
• Potentiële bronnen van conflict (o.a. fusies, ingrijpende veranderingen, nieuw
    samengestelde teams) en hoe hier proactief mee omgaan?
• Specifieke groepsdynamieken in de onderstroom bij sluimerende en open conflicten (o.a.
    polarisatie; zondebokvorming; koude oorlog)
• Een assessment van het eigen team maken

2. De rol en mogelijkheden van de leidinggevende: mindset, vaardigheden en rolmanagement

• De rol van leidinggevende bij conflict: mogelijkheden, grenzen en wanneer hulp inroepen
• Persoonlijke voorkeurstijl in het omgaan met spanning en conflict: sterktes en
    belemmeringen
• De rol van ‘derde’ opnemen in een conflictsituatie: basishouding, overtuigingen en rolmanagement
• Vaardiger worden in het omgaan met conflicten: persoonlijk ontwikkelingsplan opmaken

3. Aanpak en methodieken in de eigen context: aan de slag!

• Aandacht voor de voorwaarden van de-escalatie bij conflict: beweging brengen in een vastgelopen situatie
• Experimenteren met methodieken om bij een matig geëscaleerd conflict een groepsgesprek aan te gaan
• Een aanpak in de eigen context voorbereiden met als doel moeilijke thema’s bespreekbaar te maken: 
    concreet actieplan



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?




