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Training Samenwerken:  je team versterken door 

veerkracht 

Zijn jullie als team aan elkaar gewaagd? Wordt ieders potentieel wel optimaal 

ingezet? Weet iedereen wat er van hem/haar wordt verwacht? Leveren jullie dat, 

wat de organisatie van jullie vraagt? Is dit de wijze waarop jullie echt met elkaar 

om willen gaan?  

Kortom, zijn jullie als team op jullie toekomst 

voorbereid? 

 

Om succesvol in teams te werken, is het belangrijk 

dat de teamleden de dynamiek van 

groepsprocessen en communicatie kennen. Ook de 

omgeving waarin de teamleden en hun  

(project-) collega’s opereren is van belang, net als de invulling van een ieder zijn 

rol als lid van het team. Wij noemen dit in trainersjargon ook wel: 

Teamontwikkeling. 

 

Denken, delen, doen, daar gaat het om. HetWerkt ondersteunt met een 

samenspel van training, coaching on the job en intervisie. Wat leidt tot een sterk 

resultaat naast het behoud en professionalisering van de eigen vastgestelde 

koers als team en leidinggevende. 

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

 

Trainings Programma 
 Groepsdynamieken van theorie naar praktijk; 

 Vergaderen van plaag naar inspiratie moment; 

 Hoe je de groepsdynamiek kan beïnvloeden: interventies in teams; 
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 Feedback geven en ontvangen: in veilige spelvorm 

 Onderlinge individuele communicatiestijlen van alle teamleden; 

 Vergroten van de prestatie in teams; 

 Lidmaatschap en leiderschap; 

 Laat verschillen versterken in de taakverdeling; 

 Conflicthantering in teams; 

 Intervisie voor continuiteit van ontwikkeling. 

 

Resultaat Teamkracht 
Na de training samenwerken in je team: 

 

 De manier van samenwerken verbeterd en is de organisatorische bijdrage en het 

onderlinge plezier van alle teamleden in de samenwerking verhoogd; 

 Een effectieve en waarderende onderlinge communicatie; 

 De teamrollen goed verdeeld en weten ze hoe dynamische processen werken; 

 Inzicht in de invloed van deze processen op de prestaties van het team; 

 Een duidelijke rolverdeling voor deze processen; 

 Ervaring in het beïnvloeden van het groepsproces ten gunste van de prestaties van 

het team; 

 Intristieke motivatie voor het samen doen. 

 

Vervolg opties 
 
Van tijd tot tijd stilstaan bij je marktwaarde en slagvaardigheid als team is van groot 
belang om je rol en ontwikkeling binnen de organisatie scherp te houden.  
Met behulp van onze MTBI - workshop of een korte Teamonderhoudsbeurt kun je 
inzicht krijgen in de huidige evenwichtigheid van jouw team en in de effectieve bijdrage, 
die ieder teamlid daarin levert.  
 
Vervolgens maak je als team een nieuw sterk ontwikkelingsgericht Teamplan. Deze 
afspraken gaan over de kwaliteiten die jullie als team met elkaar willen ontwikkelen en 
de wijze waarop en hoe jullie de samenwerking optimaliseren. 
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Specificaties 

 

Aantal deelnemers 

4 tot 6 personen. 

 

Blended trainingsvormen 

 Als 1-daagse minitraining; 

 Als programma van meerdere (3-5) dagdelen; 

 Als 1-op-1 training met een persoonlijke begeleider in twee sessies van 4 uur. 

 
 
Locatie 
 
Regio Twente zoals Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Almelo. 
Maar ook in Deventer en Zwolle 
 
 

 


