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Teamontwikkeling 

Een team kan beter en sterker gaan presteren door te kijken 

naar communicatie, taakverdeling en verwachtingen. Er zijn 

zeer veel verschillende manieren om niet-werkende patronen 

van een team bloot te leggen, afhankelijk van de samenstelling 

en het doel van het team. Succesvolle teams zijn teams die 

gaan voor een hoge kwaliteit van interactie en een hoog 

commitment hebben voor te behalen teamresultaten. Met de teamcoaching van HetWerkt bent u 

verzekerd van een succesvolleteamontwikkeling. 

Wilt u meer weten over deze training? +31 (0)541 - 663 029 of info@jahetwerkt.nl 

 

Programma 
• Het formuleren van een individuele- en een teamdoelstelling; 

• U krijgt inzicht in uw eigen natuurlijke gedragspatroon versus taakverdeling; 

• U leert over het effect van uw gedrag op anderen; 

• U leert anderen in te schatten op hun kwaliteiten en kunt daarmee een team begeleiden in 

een effectieve teamsamenstelling, passend in de organisatiecontext; 

• We gaan in op de verschillende fases van teamontwikkeling en u leert welke interventies 

daarbij het beste passen; 

• We werken met eigen praktijkvoorbeelden of herkenbare situaties; 

• Uw unieke kwaliteiten naar de nieuwe rol als teambegeleider.  

 

Resultaten 
Bij onze teamcoaching gaat het om het proces van gezamenlijk inzicht, aanvoelen en verbeteren 

van open communicatie en effectieve samenwerking. 

 

• U gaat uw individuele- en teamkwaliteiten op een optimale manier inzetten voor optimale 

teamontwikkeling; 

• Dankzij de optimale teamontwikkeling kan uw team op een constructieve manier werken aan 

een professionele samenwerking in een open sfeer; 

• Men gaat de kwaliteiten van elkaar meer respecteren en inschakelen; 

• Het uitgangspunt is werken en denken vanuit een veilig klimaat en een prettige open sfeer; 
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• Teams kunnen begeleid worden van beginners fase naar de volwassen fase binnen 

teamfasen. 

 

Specificaties 
Coaching mogelijkheden 

• Groepsverband in een maatwerkprogramma van 4-5 dagdelen; 

• Blended variant naast bovenstaande in combinatie met online modules. 

 


