
Doelgroep

Leidinggevenden en professionals
• die bezig zijn met het Groepsdynamica-Plus    
    traject en tussentijds geïnspireerd en
    ondersteund willen worden door collega’s
• die overwegen om in te stappen in het 
    programma en een laagdrempelige opstap 
    zoeken
• die na afloop van het volledige aanbod 
    Groepsdynamica-Plus zichzelf scherp willen 
    houden en verder willen groeien.

Organisatie & aanbod

Een halve dag in kleine groep (max. 6 personen)

Werktijd: van 13u30 tot 17u00
Locatie: Tweeperenboom in Winksele
Prijs: 170,00 € (excl btw)

Data voor het seizoen 2018-2019

Herfst: woensdag 26 september 2018 van 13u30 tot 17u00

Winter: woensdag 23 januari 2019 van 13u30 tot 17u00

Lente: woensdag 20 maart 2019 van 13u30 tot 17u00

Zomer: woensdag 26 juni 2019 van 13u30 tot 17u00

Doelstellingen & focus

We organiseren elk seizoen een open groep voor 
wie aan de slag wil met eigen vragen en
casuïstiek: leren van en met ‘collega’s’!

“Open Cirkels”: 
coaching in beperkte groep

“Tijd en ruimte om 
te leren van en 
met collega’s ”



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?




