
	  

	  

Interveniëren op de onderstroom 
Meerwaarde leveren aan teams die in hun ontwikkeling stagneren 

 
 

Je hebt de leerdagen teamcoaching gevolgd, waarin je hebt geleerd de basispassen voor 
teamcoaching toe te passen, op basis van de vier succesfactoren. De basispassen teamcoaching zijn 
aan de orde voor teams die in hun ontwikkeling stappen (willen) zetten. En daarmee ‘gezond’ zijn. 
 
Als vervolg op de leerdagen, komt er weer een dag waarop we in de onderstroom gaan zakken: daar 
waar allerlei (systemische) mechanismen van invloed zijn op het resultaat. Mechanismen die niet 
direct zichtbaar of hoorbaar maar wel degelijk merkbaar zijn. Die ‘ergens’ in je lijf signalen geven. In 
teamontwikkeling spreken we dan van stagnerende teams: teams die in hun ontwikkeling stagneren, 
omdat het leiderschap stagneert. Omdat ieder er belang bij heeft de andere kant op te kijken, om wat 
voor reden dan ook…… 
 
Voor de teamcoach betekent het het vermogen om te verdragen en te verduren……. Het vraagt  erom 
emoties die het oproept, functioneel te gebruiken. Niet direct te reageren, maar de boodschap te 
kunnen vertalen zodat het voor het team en of management te verdragen is om te horen.  
Een vervolgdag om samen te onderzoeken hoe de mechanismen werken, hoe de mechanismen op jou 
uitwerken, om daaruit ook je eigen huiswerk te destilleren. 
    
Wat aan de orde komt:  

 De disbalans in bovenstroom en onderstroom; 
 De interactie tussen context en stagnerende teams; 
 Kenmerken van stagnerende teams in relatie tot de vier succesfactoren; 
 De ‘fasen in aanpak’ van stagnerende teams; 
 Betekenisgeving aan de eigen (emotionele) reactie in de hier-en-nu. 

 
We werken, zoals je gewend bent, vanuit het evenwicht tussen hoofd, hart en handen. Veel oefenen 
en feedback op je eigen stijl. Waarbij de relatie tussen je eigen missie in werk en leven je helpt om de 
focus te bewaren in de stagnatie. 
 
Datum: 4 juli 2014    Kosten: € 225,- ZZP/€ 275,- Organisatie 
Locatie: Zeist, Utrechtseweg 133  Dit bedrag is incl. koffie/thee/lunch/materiaal. 
Tijden:  09.30 – 16.30 uur   Na aanmelding ontvang je bevestiging en factuur. 
Aanmelding: office@roydebrabander.nl  Geldt als onderdeel voor de erkende leergang TC.  
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