Leergang Teamontwikkeling voor teamleiders
Doe het lekker zelf!
Als teamleider draag je verantwoordelijkheid voor de resultaten van je
team. Je bent gedreven om deze resultaten continu te verbeteren. Je wilt
de samenwerking leuker maken. Om
zo als team een waardevolle bijdrage
te leveren aan je de organisatie en de
klanten die je bedient. Maar hoe zorg
je ervoor dat je teamleden steeds beter
gaan samenwerken? Initiatiefrijke, gemotiveerde en zelfstandige teamleden
zorgen voor topprestaties. Het enige
wat jij te doen hebt, is ze hierin ondersteunen met de juiste teaminterventies
(op het juiste moment).

Alleen ga je sneller,
samen kom je verder!

In deze leergang leer je je eigen team
stapsgewijs ontwikkelen. Je krijgt
inzicht in teamprocessen en je krijgt
de praktische tools om deze te sturen.
Je neemt daarbij je eigen effectiviteit
als teamleider onder de loop en gaat
tijdens de leergang al aan de slag met
het versterken van je eigen team.
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Doel
Zelf je team(s) leren ontwikkelen
•
•
•
•
•

Inzicht krijgen in hoe teamprocessen werken
Begrijpen wat een team in elke fase nodig heeft om te groeien
De tools kennen en weten wanneer je welke tool inzet
Hoog-rendement gesprekken in teams leiden
Je algemene teamleider skills verbeteren

Resultaat
Tevreden klanten door succesvolle samenwerking
in je team
•
•
•
•

Een zelfstandig team
Een prettige en professionele samenwerking in je team
Tevreden klanten
Een tevreden teamleider!

Traject
De Leergang Teamontwikkeling is een blended programma met een looptijd van vijf maanden.
Het programma is zo opgezet dat je intensief met jezelf en je eigen team aan de slag gaat.
Het traject kent de volgende stappen:
1. Intake
Voor de start van de training vul je een intake in om jouw persoonlijke doelen voor dit programma helder voor ogen te krijgen. Tevens vul je de online Teamrol vragenlijst in om jouw leiderschapsprofiel te bepalen.
2. De eerste 2 trainingsdagen: We dompelen je onder in de wereld van teamontwikkeling. Je
leert hoe teams succesvol worden en maakt een analyse van je eigen team. Je leert wat je moet
doen om een team zelfstandig te maken en gaat hier direct mee oefenen.
o
		

TeamQ eigen team en observatie eigen leiderschap
Je eigen team vult een TeamQ in en jij observeert je eigen leiderschap

>>>
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3. Trainingsdag 3: Bepalen interventies eigen team en oefenen met interveniëren in teams.
We versterken jouw vaardigheden in teamleiderschap.
o
		

Met je eigen team aan de slag
Inzetten gerichte interventie in eigen team.

4. Trainingsdag 4: Door op oefening interveniëren in teams en persoonlijk teamleiderschap.
Op deze dag leer je ook hoog-rendement vergaderen en leer je hoe je Teaming vaardigheden
stimuleert bij je teamleden (luisteren, je uitspreken, experimenteer, integreer, reflecteer) en leer
je inclusieve besluitvorming faciliteren.
o
		

Met je eigen team aan de slag
Inzetten gerichte interventie in eigen team.

5. Trainingsdag 5: Leer met je team de diepte in te gaan op inhoudelijke vraagstukken.
Gesprekken met diepgang faciliteren.
o
		

Je resultaat in beeld: Je team vult nogmaals een TeamQ in om het effect van de
ontwikkeling te meten.

“Na deze leergang ben je in staat om zelfstandig
teams binnen jouw organisatie te ontwikkelen.”

Voor wie?
	Deze leergang is bedoeld voor teamleiders die een of meerdere teams aansturen. Zij zien de
potentie van hun team en willen die meer gaan benutten. Ze willen zichzelf tegen het licht
houden om effectievere teamleiders te worden die zelfstandig en continu aan de ontwikkeling
van hun team werken.

Kenmerken
•
•
•
•
•
•

Leergang van 5 dagen
Looptijd van 5 maanden
Intensief programma
Veel oefenen en aan de slag met je eigen team(s)
Tussen de 7 en 12 deelnemers.
Met gastdocenten Liz, Jaco en Inge.
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Jullie investering
De kosten per deelnemer voor deze leergang zijn 2.275,00 (excl. 21% btw).
Hier zit bij inbegrepen:
• 5 trainingsdagen inclusief lunch
• 1 hoofdbegeleider, 3 gastdocenten
• 2x inzet TeamQ eigen team
• 360 graden Teamrolprofiel
• Boek Tools voor Teams
Deze leergang wordt verzorgd op onze trainingslocatie in Benschop.
Als CKRBO geaccrediteerde opleider zijn wij gemachtigd om onze dienstverlening met
betrekking tot teamontwikkeling BTW-vrij aan te bieden. Indien jullie daar voordeel aan
hebben kunnen jullie dat bij ons aangeven.
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