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Leerdagen
Teamcoaching voor Professionals
Je met (je hele) hart en ziel inzetten voor een optimaal
resultaat voor team en organisatie.
Je bent een ervaren en gedreven

De thema’s van de dagen zijn:

coach, trainer, opleider of adviseur

	de teamintake vanuit

en werkt met groepen vanuit de

systeemdenken

overtuiging dat het behalen van

	teamcoaching: creëren van

resultaten leuker is als er beter

eigenaarschap op resultaat,

wordt samengewerkt. Je ziet dat de

procedure en proces

tools die jij vanuit je professionele

	het coachen van M1-teams:

rol inzet, effect hebben op het

wel bereid, nog niet bekwaam

resultaat. Dat de verbinding met

	het coachen van M2-teams:

jezelf noodzakelijke voorwaarde

wisselend bereid en bekwaam

is om je te verbinden met de

	op het scherpst van de snede:

opdrachtgever en het team.

coachen van conflicten

En dat teams je soms verleiden

	afronding van een traject:

om uit je kracht te gaan. Dat is

borgen van het leren in het

interessant: omdat je daarmee

reguliere werkproces

eigenlijk uitgenodigd wordt om zelf slimmer, wijzer en

Voor een uitgebreider programma zie:

daadkrachtiger te worden.

www.roydebrabander.nl en www.dehaanteamcoaching.nl

Als opleider, teamcoach en bevlogen professional

Als je collega-professionals kent die mogelijk ook

nodigen we je uit om samen met collega-professionals

geïnteresseerd zijn, stuur de uitnodiging gerust door!

te onderzoeken welke mechanismen jou en teams

Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 12 mensen.

kunnen belemmeren en welke draai je daaraan kunt
geven. Om de momenten waarop je denkt: “wat nu?” als
kansen te zien om zelf weer te leren. En zo effectiever

data:	21 januari, 11 februari, 18 maart, 8 april,
20 mei en 17 juni 2011

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

locatie: www.mexperience.nl Almere

handen.

tijden: 09.30 - 16.30 uur
aanmelding: office@roydebrabander.nl

Je leert je interventies resultaatgericht en professioneel

kosten per dag:

in te zetten vanuit systeemdenken. Je wordt uitgedaagd

€ 225,- voor ZZP | € 275,- voor organisaties

om alle lef, kwetsbaarheid en kennis van zaken in te

kosten serie van 6 leerdagen:

zetten ten behoeve van de teamontwikkeling. Je wordt

€ 1.250,- voor ZZP | € 1.495,- voor organisaties

gestimuleerd te handelen vanuit de verbinding met je

Dit bedrag is inclusief btw, koffie/thee, lunch

eigen missie in werk en leven.

en materiaal: Help! Ik coach teams! Werkboek
Teamcoaching, Kookboek voor teams en de DVD
Team in Beeld.
Na aanmelding ontvang je de definitieve bevestiging,
het programma en de factuur.
Roy de Brabander & Esther de Haan

