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Je bent een ervaren manager die 

werkt vanuit de overtuiging dat 

resultaten halen leuker wordt als 

er beter wordt samengewerkt. 

Dat de tools die jij vanuit je zelf 

en je ervaring inzet, effect heb-

ben op de duurzaamheid van het 

resultaat. Dat de verbinding met 

jezelf noodzakelijke voorwaarde 

is om je te verbinden met het 

team en de teamleden, waarbij je 

kompas de richting aangeeft.

En dat teams je soms verleiden om uit je kracht te 

gaan. Daar wordt het interessant: omdat je team je 

daarmee in feite uitnodigt om zelf slimmer, wijzer en 

daadkrachtiger te worden. Dus dankjewel team!

In dit drieluik is het werken aan teamont-wikkeling de 

kapstok. Vanuit de overtuiging dat een team dat ver-

antwoordelijkheid neemt voor de eigen teamontwik-

keling, resultaten beter borgt in de organisatie. Wat 

kan een team daarin ontwikkelen om meer eigenaar 

te worden van het samenwerkingsproces? En daarmee 

van het gezamenlijk resultaat. En hoe kun je in je ma-

nagementrol de kwaliteit van de interactie bevorde-

ren?

Dat betekent aandacht voor teamontwikkeling en het  

onderzoeken van de mechanismen die teams, jou en 

de interactie tussen jou en je team(s) kunnen belem-

meren. En wat je daarin te doen staat. Om de momen-

ten waarop je denkt: “wat nu?” als kansen te zien om 

zelf weer te leren, samen met je team. En zo effectie-

ver te worden. Kortom: een prikkeling van hoofd, hart 

en handen.

Je eigen kompas heb je nodig om met kompassie te 

kunnen aansluiten bij de fase waarin je team zit. Zet 

je daarbij je kracht in of is het een krachttoer? En hoe 

kun je je kwetsbaarheid als motor gebruiken in plaats 

van als struikelblok? De 3 k’s gelden als leidraad om 

het samen zoeken in en met 

het team nieuwe impulsen 

te geven.

We kijken uit naar drie da-

gen waarin elkaar ontmoe-

ten, jezelf beter kennen en 

de samenwerking in teams 

centraal staat door van en 

met elkaar te leren. 

Een drieluik voor managers 

uit het Noorden, voor kortere of langere duur aan een 

organisatie verbonden. Je tekent in voor het hele drie-

luik of voor 1 of 2 losse dagen. 

Als je collega-managers kent die mogelijk ook geïnte-

resseerd zijn, stuur de uitnodiging gerust door! Er is 

plaats voor minimaal 6 en maximaal 14 mensen. 
 

* voor meer info “kompassie is leiderschap”:

zie www.roydebrabander.nl of www.dit.nu

data: 1 april 2011

 27 mei 2011

 24 juni 2011

locatie: de Diek’n in Zeerijp

 (www.dediekn.nl)

tijden: 09.30 - 16.00 uur

aanmelding: office@roydebrabander.nl

kosten 1 dag: € 225,- voor ZZP/privé

 € 295,- organisatie betaalt

kosten drieluik: € 600,- voor ZZP/privé

 € 750,- organisatie betaalt

Dit bedrag is inclusief btw, koffie/thee, lunch en 

materiaal.

Na aanmelding ontvang je de definitieve bevestiging 

en de factuur.

Heb je nog vragen of twijfel? Neem contact op!

Roy de Brabander & Wenda Tijssen

wegens succes herhaald

Drieluik
teamcoaching voor (interim-)managers

Je met kompassie, kracht én kwetsbaarheid* 
inzetten voor een optimaal resultaat voor team en organisatie.


