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Teamcoaching
U en uw team hebben er behoefte aan dat iemand uw samenwerking eens onder de
loep neemt en direct helpt om het werk effectiever te werken. U wilt binnen uw team
een patroon doorbreken, maar heeft geen behoefte aan een inhoudelijke training of
een oppervlakkige teambuildingsdag. Of het nu gaat om een wakkerschudsessie of een
inspiratieimpuls, vanuit de dagelijkse werkpraktijk worden realistische handvatten
geboden om één en ander beter aan te kunnen pakken. De insteek is leren terwijl we
aan het werk blijven, zodat we geen tijd verliezen.

Resultaat
- Het team heeft directe feedback gekregen
op de kwaliteit van de onderlinge
samenwerking en/of de behaalde resultaten
- Ze zijn geconfronteerd met hun eigen
effectieve- en ineffectieve gedrag
- De teamleden weten wat er goed gaat en
wat de verbeterpunten binnen het team zijn
- Ze zijn betrokkenheid bij de te
ondernemen stappen en voelen zich
daarvoor verantwoordelijk
- Het ondernemerschap en de
samenwerking binnen uw team is versterkt
- Direct resultaat van de aangeleerde
vaardigheden en de toegepaste inzichten

Doelgroep
Teams die het nodig hebben dat de
effectiviteit van de onderlinge
samenwerking wordt bekeken, die een
kwaliteitsimpuls nodig hebben of eens
wakker geschud moeten worden.

Programma
- Persoonlijke intake
- Analyse van huidige en gewenste situatie
- Inzicht in gedragspatronen en het
vergroten van observatievermogen
- Confrontatie met huidige niveau van
samenwerken en ieders bijdrage daaraan
- Formuleren verbeterpunten en aanleren
van vaardigheden
- Contextgericht werken aan de gewenste
veranderingen
- Vergroten van betrokkenheid en
verantwoordelijkheid
- Borgen van nieuwe werkwijze aan de hand
van afspraken en een actieplan

Werkwijze
Voorafgaand aan het teamcoachingtraject
vind er een persoonlijke intake plaats. Op
basis hiervan zullen de begeleiders/facilitators
binnen bestaand of speciaal daarvoor
gecreëerd werkoverleg de samenwerking en
de effectiviteit onder de loep nemen en
ineffectieve patronen blootleggen. Het team
krijgt directe feedback op de vorderingen en
het vertoonde gedrag.

Duur, data en locatie
Omvang, data en locatie van het traject wordt
in onderling overleg vastgesteld.
Investering
€ 1.125,- per dagdeel op basis van 2
facilitators (indien mogelijk is de inzet van 1
facilitator voldoende à € 695,- per dagdeel).
De begeleiding zal afhankelijk van de gestelde
einddoelen in 2 tot maximaal 8 dagen
plaatsvinden gedurende een overeengekomen
periode.
Advies en offerte
Voor uw vragen of een op maat gemaakte
offerte staan onze adviseurs u graag te
woord: 030 – 2542606 of per e-mail:
info@sirfund.nl

