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Masterclass Feedback
Teamcoaching voor Professionals

Je met je hele hart en ziel inzetten voor een optimaal 

resultaat voor team en organisatie.

Teamcoaching is een vak, en dat wordt tijdens de masterclass teamcoaching weer heel erg duidelijk. 

Naast de theorie over teamcoaching is het vooral ook veel oefenen, doen, feedback krijgen, reflecteren 

en nog een keer doen. Het is hard werken, en dat gebeurt tijdens de masterclass. Roy legt steeds de 

koppeling tussen persoonlijke ontwikkeling en teamcoaching. Dat maakt het leerproces tijdens de mas-

terclass intensief en effectief. Tijdens de masterclass ben je baas over je eigen leerproces, tegelijkertijd 

geeft Roy je haarscherpe observaties mee die ondersteunend en inspirerend zijn voor dat leerproces.

Door niet te werken met een vooraf door Roy vastgelegd programma, heb je individueel, maar ook als 

groep, veel invloed op wat er geleerd gaat worden. Het is fantastisch om met een groep gemotiveerde en 

enthousiaste professionals deze masterclass te doorlopen op het prachtige Hogeland!

Brigitte van der Feen, Espacio Communicatie en Coaching www.espacio.nu 

Wat het me oplevert? Het op een ander niveau leren begrijpen van teams in werksituaties: Wat is het 

grotere systeem? Welke rol heb ik? Wat verwacht ik van mezelf,  wat verwacht de ander van mij en wat 

verwacht ik van de ander? Welke pet heb ik op? Wat pak ik op en wat laat ik na. Wat ik al heel goed weet 

en wat ik met de masterclass nóg beter leer begrijpen én vooral ervaren en doen is de belangrijkste les.

Teamcoaching is aanwezig zijn in het hier en nu. Daar gebeurt alles. De interactie met jezelf en met de 

anderen. De interactie in de groep als geheel, waar je naar kunt kijken, luisteren en voelen wat voor ef-

fect het op jou als teamcoach heeft. Wat heb je als teamcoach te doen of te laten in het hier en nu om 

beweging en ruimte te creëren richting de toekomst?

Hoe ik het toe kan passen? Al m’n talenten gebruiken om teams te begeleiden in hún proces van afspra-

ken maken, communicatie en samenwerking vanuit vastgestelde doelen om het gewenste resultaat te 

behalen.

Sonja van Beveren, Regie en resultaat, www.sonjavanbeveren.nl 

Een bijeenkomst als deze geeft de kans de theorie op te frissen en die dan ook direct toe te passen. Het 

oefenen laat even scherp zien waar je persoonlijke valkuil zit en hoe die aan te pakken. Het is inspirerend 

om onder kundige leiding met  ‘collega’s’  te reflecteren op de dagelijks praktijk waar je er vaak alleen 

voor staat.

Lida van den Broek, Kantharos: management van diversiteit, www.kantharos.com 

Ik kijk terug op bijzondere en mooie dagen...geeft kracht en balans en ervaren wanneer ik uit m’n kracht 

ga. Kortom, meerdere doelen bereikt, in het hier en nu, meenemen/voornemen naar ‘daar en dan’ en 

direct toepasbaar. Topklasse.

Dank Roy en maatjes...wat kunnen we veel van elkaar leren !

Marije Metselaar, Bureau Meesterschap, www.marijemetselaar.nl 


