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Masterclass
Teamcoaching voor Professionals

Je met je hele hart en ziel inzetten voor een optimaal 

resultaat voor team en organisatie.

Je bent een ervaren en ge-

dreven professional die met 

groepen werkt vanuit de 

overtuiging dat resultaten 

halen leuker wordt als er be-

ter wordt samengewerkt. Dat 

de tools die jij vanuit jouw 

professionele rol inzet, ef-

fect hebben op het resultaat. 

Dat de verbinding met jezelf 

noodzakelijke voorwaarde is 

om je te verbinden met de 

opdrachtgever en het team. 

En dat teams je soms verlei-

den om uit je kracht te gaan. 

Dat is interessant: omdat je 

daarmee eigenlijk uitgeno-

digd wordt om zelf slimmer, 

wijzer en daadkrachtiger te worden.

Als opleider, teamcoach en bevlogen professional 

wil ik je uitnodigen om samen met collega-profes-

sionals uit het Noorden te onderzoeken welke me-

chanismen jou en teams kunnen belemmeren en 

welke draai je daaraan kunt geven. Om de momen-

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

om zelf weer te leren. En zo effectiever te worden. 

Kortom: een prikkeling van hoofd, hart en han-

den.

Ik kijk uit naar een serie van dagen waarin elkaar 

ontmoeten, jezelf beter kennen en de samenwer-

king in teams centraal staat door van en met elkaar 

te leren. Waarin we aan de slag gaan met eigen 

projecties en de projecties van teams - als profes-

sional ben je immers een levend uithangbord voor 

alle mechanismen van projectie. Waarin we scha-

duwkanten onderzoeken, om 

die in het volle daglicht te 

zetten– en om die in te zet-

ten: met alle lef, kwetsbaar-

heid en kennis van zaken die 

er is. In stilte met jezelf en in 

dialoog met elkaar. Vanuit vol 

bewustzijn over wat is: hier-

en-nu; wat was: waar kom ik 

vandaan en hoe draag ik dat 

met me mee; en wat er zal 

zijn: in contact met je eigen 

missie in werk en leven.

Als je collega-professionals 

kent die mogelijk ook geïn-

teresseerd zijn, stuur de uit-

nodiging gerust door! Er is 

plaats voor minimaal 6 en maximaal 14 mensen.

data: 18 juni 2010

 24 september 2010

 10 december 2010

locatie: de Diek’n in Zeerijp

 (www.dediekn.nl)

tijden: 09.30 - 16.00 uur

aanmelding: info@roydebrabander.nl

kosten: € 135,- voor ZZP/privé

 € 160,- organisatie betaalt

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

Na aanmelding ontvang je de definitieve bevesti-

ging en de factuur.

Heb je nog vragen of twijfel? Neem contact op!

Goeds en groet van Roy de Brabander

 


