Workshop ‘Teams ontwikkelen’

Concrete tools om sterke teams te kunnen bouwen
Duur
Locatie

09:30 – 17: 00 uur

Overig

Incompany of vraag ons naar de

• Inclusief studiemateriaal
en een borgingsgesprek

mogelijkheden op onze “Inn”*
Bijdrage

€ 2.498 excl btw incl. 8 deelnemers

op jullie locatie
Doelgroep

Meer deelnemers in overleg
Planning

• Teamleiders en -managers

• HR adviseurs en teamcoaches

In overleg

• 6 tot 8 deelnemers

Leer hoe jij gericht kunt ingrijpen in groepsprocessen om samenwerking te versterken
Er is gedoe in je team, openlijk of onderhuids. Mensen werken naast elkaar in plaats van met elkaar.

Ze missen de kans om van elkaar te leren en niet in de laatste plaats is de sfeer in je team niet zo fijn
als zou kunnen. Herken je dit? Dan is onze workshop wat voor jou!
Wat ga je doen?
Eerst verkennen we de theorie; welk gedrag

hoort bij sterk teamwork? En hoe herken je de

Wat is het resultaat?
• Je hebt kennis over de vijf elementen van

sterk teamwork en wat dit bedreigt;

fases van groepsvorming? Daarna maak je een

• Je leert hoe jij teamontwikkeling en

resultaten en inzichten en kijken naar jouw rol

• Je hebt een analyse gemaakt van waar

aanpak hoe je daar in de aankomende periode

• Je hebt een concreet actieplan gemaakt;

analyse van jouw huidige teamsituatie, delen
en invloed. Vervolgens maak je een plan van
zelf mee aan de bak kunt op de werkvloer. Tot
hier en nu verder!

groepsvorming kunt stimuleren;

jouw team staat en wat er nodig is;

• Je hebt buddy’s en medestanders gemaakt
van je collega’s in teamontwikkeling.

Annelies Rulkens -Zielman | Teamcoach voor Directie- en Managementteams
Haar eigen nieuwsgierigheid naar de beste lessen over team- en

leiderschapsontwikkeling, zette ze om in een onderneming. In 2013 startte Annelies
Inn-spiratie; een organisatie waarin ze zich inzet om samenwerking binnen en tussen
organisaties te versterken. Helder, nuchter en vanuit praktijkervaring. Haar 15 jaar

ervaring als leidinggevende en HR Businesspartner zet ze nu in voor de ontwikkeling
van onze klanten en ons eigen team.

Benieuwd naar het complete aanbod in onze Inn-spiratie Academie of wil je je direct aanmelden voor
bovenstaand programma? Ga dan naar inn-spiratie.nl of bel ons via (085) 003 09 09.
*Boeking van onze Inn mét verzorging door onze gastvrouw uiteraard tegen meerprijs.

